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Sympozium pořádá Česká kardiologická společnost ve spolupráci s Pracovnou 
skupinou Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti SKS a s Českou 
společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.
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Program konference

13:30-13:45  Zahájení
	 	 Předsedající:	P.	Jansa	(Praha)

13:45-15:15  BLOK I: SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKY
	 	 Předsedající:	P.	Jansa,	M.	Aschermann	(Praha)

13:45	 1.	 PRAVÉ	SRDCE	A	LÁSKA	–	RETROSPEKTIVNÍ	POHLED
	 	 M.	Riedel	(Mnichov)

14:45	 2.	 	CESTA	NEMOCNÉHO	DO	CENTRA	PLICNÍ	
HYPERTENZE	–	JAK	NEPŘEHLÉDNOUT	PLICNÍ	
ARTERIÁLNÍ	HYPERTENZI	NA	ECHU…

	 	 A.	Linhart	(Praha)

15:15-16:15  BLOK II: Funkce a dysfunkce pravé komory u plicní 
hypertenze

	 	 Předsedající:	A.	Linhart,	M.	Hutyra	(Praha,	Olomouc)

15:15	 3.	 	ECHOKARDIOGRAFICKÉ	HODNOCENÍ	TLAKŮ	
V	MALÉM	OBĚHU

	 	 M.	Hutyra	(Olomouc)

15:35	 4.	 	ECHOKARDIOGRAFICKÉ	HODNOCENÍ	FUNKCE	
PRAVÉ	KOMORY

	 	 F.	Koubek	(Olomouc)

15:55	 5.	 	MAGNETICKÁ	REZONANCE	U	CHRONICKÉ	PLICNÍ	HYPERTENZE
	 	 M.	Pleva	(Ostrava)

16:15	 	 Přestávka

16:45-17:45  BLOK III: Zátěžová vyšetření u plicní hypertenze
	 	 Předsedající:	M.	Felšöci,	H.	Al-Hiti	(Brno,	Praha)

16:45	 6.	 ZÁTĚŽOVÁ	ECHOKARDIOGRAFIE
	 	 M.	Felšöci	(Brno)

17:05	 7.	 SPIROERGOMETRIE
	 	 D.	Ambrož	(Praha)

17:25	 8.	 	ZÁTĚŽOVÁ	PRAVOSTRANNÁ	SRDEČNÍ	
KATETRIZACE

	 	 H.	Al-Hiti	(Praha)

17:45-18:30  BLOK IV: s podporou společnosti AOP Orphan 
Pharmaceuticals AG

	 	 Praktické	aspekty	léčby	plicní	hypertenze
	 	 Předsedající:	A.	Linhart,	M.	Aschermann	(Praha)

17:45	 9.	 	ÚSKALÍ	A	MOŽNOSTI	VOLBY	LÉČBY	PLICNÍ	
ARTERIÁLNÍ	HYPERTENZE,	KAZUISTIKA

	 	 	(VOLBA	LÉČBY	S	OHLEDEM	NA	STRATIFIKACI	RIZIKA	A	STAV	
PACIENTA	NEJEN	Z	HLEDISKA	PH,	VÝHODY	A	NEVÝHODY	
JEDNOTLIVÝCH	MOŽNOSTÍ,	ZVÁŽENÍ	PŘÍNOSŮ	A	RIZIK)

	 	 M.	Hutyra	(Olomouc)

18:00	 10.	 PORTOPULMONÁLNÍ	HYPERTENZE
	 	 H.	Al-Hiti	(Praha)

18:15	 11.	 	ALGORITMUS	DIAGNOSTIKY	A	SOUČASNÉ	
MOŽNOSTI	LÉČBY	CTEPH

	 	 P.	Jansa	(Praha)

pátek 15. 10. 2021
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18:30-19:30  BLOK V: Satelitní sympózium společnosti Janssen 
s panelovou diskusí

	 	 	Specifická	léčba	plicní	arteriální	hypertenze	
(PAH)	v	zajímavých	kazuistikách

	 	 Předsedající:	P.	Jansa,	M.	Hutyra	(Praha,	Olomouc)

18:30	 12.	 	SOUČASNÝ	STAV	SPECIFICKÉ	LÉČBY	PAH	–	ÚVODNÍ	PŘEHLED
	 	 P.	Jansa	(Praha)

18:42	 13.	 PAH	-	CO	SE	NÁM	NEPOVEDLO
	 	 M.	Hutyra	(Olomouc)

18:54	 14.	 	EXTRÉMNÍ	PLICNÍ	HYPERTENZE	VYŽADUJÍCÍ	
TRANSPLANTACI	PLIC

	 	 H.	Al-Hiti	(Praha)

19:06	 15.	 	KOMPLIKOVANÁ	DIAGNOSTIKA	A	LÉČBA	RARITNÍ	
FORMY	PLICNÍ	HYPERTENZE

	 	 P.	Jansa	(Praha)

19:18	 16.	 PANELOVÁ	DISKUSE
	 	 M.	Hutyra,	H.	Al-Hiti,	P.	Jansa	(Olomouc,	Praha)

19:30	 	 Konec	programu

10:00-12:00  Zasedání výboru PS Plicní cirkulace ČKS

12:00	 	 Přestávka

13:00-14:00  BLOK VI: Satelitní sympozium společnosti MSD
	 	 	Plicní	arteriální	hypertenze	z	různých	úhlů	pohledu
	 	 Předsedající:	M.	Hutyra	(Olomouc)
	 	 Diskutující:	A.	Linhart,	P.	Horák	,	H.	Al-Hiti,	D.	Ambrož	(Praha,	

Olomouc)

14:00-15:00  BLOK VII: Blok PS Chlopňové a vrodené chyby 
srdca Slovenskej kardiologickej spoločnosti

	 	 Patológie	pľúcnej	cirkulácie	v	kazuistikách
	 	 Předsedající:	I.	Šimková,	M.	Kaldararová	(Bratislava,	SR)

14:00	 17.	 ZRIEDKAVÉ	PATOLÓGIE	PľÚCNEJ	CHLOPNE
	 	 T.	Valkovičová,	M.	Kaldararová,	E.	Drangová,	I.	Šimková	

(Bratislava,	SR)

14:12	 18.	 ZRIEDKAVÉ	PATOLÓGIE	PľÚCNEJ	ARTÉRIE
	 	 A.	Reptová,	E.	Drangová,	T.	Valkovičová,	K.	Bobocka,	

I.	Šimková	(Bratislava,	SR)

14:24	 19.	 ZRIEDKAVÉ	ANOMÁLIE	PľÚCNYCH	VÉN	I.
	 	 M.	Kaldararová,	M.	Kardoš,	T.	Valkovičová,	I.	Šimková	(Bratislava,	SR)

14:36	 20.	 ZRIEDKAVÉ	ANOMÁLIE	PľÚCNYCH	VÉN	II.
	 	 K.	Bobocka,	J.	Grebáč,	T.	Valkovičová,	A.	Reptová,	I.	Šimková	

(Bratislava,	SR)

14:48	 	 Diskuze

15:00	 	 Přestávka

Sobota 16. 10. 2021

Program konference
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Program konference

15:30-16:45  BLOK VIII: Blok České společnosti pro trombózu 
a hemostázu JEP

	 	 	Žilní	tromboembolismus	a	onemocnění	
COVID-19

	 	 Předsedající:	M.	Penka,	P.	Jansa	(Brno,	Praha)

15:30	 21.	 	KOAGULOPATIE,	ŽILNÍ	TROMBOEMBOLISMUS	
U	ONEMOCNĚNÍ	COVID-19

	 	 J.	Kvasnička	(Praha)

15:48	 22.	 	IMUNITNÍ	TROMBOTICKÁ	TROMBOCYTOPENIE	PO	
VAKCINACI	PROTI	ONEMOCNĚNÍ	COVID-19

	 	 M.	Penka	(Brno)

16:06	 23.	 	CHRONICKÉ	KOMPLIKACE	AKUTNÍ	PLICNÍ	
EMBOLIE	PO	ONEMOCNĚNÍ	COVID-19

	 	 V.	Dytrych	(Praha)

16:24	 24.	 	VÝZNAM	HYBRIDNÍ	PLICNÍ	SCINTIGRAFIE	
U	PACIENTŮ	S	DUŠNOSTÍ	PO	COVIDOVÉ	
PNEUMONII

	 	 O.	Lang,	J.	C.	Lubanda,	J.	Weichet	(Praha)

16:45-17:45  BLOK IX: Riziková stratifikace u plicní hypertenze
	 	 Předsedající:	P.	Jansa,	J.	Přeček	(Praha,	Olomouc)

16:45	 25.	 RIZIKOVÁ	STRATIFIKACE	U	PAH
	 	 J.	Přeček	(Olomouc)

17:00	 26.	 	KAZUISTIKA	1	–	GRAVIDITA	A	EISENMENGERŮV	
SYNDROM	–	KDE	JE	KAŽDÁ	RADA	DOBRÁ

	 	 J.	Látal	(Olomouc)

17:15	 27.	 RIZIKOVÁ	STRATIFIKACE	U	CTEPH
	 	 P.	Jansa	(Praha)

17:30	 28.	 	KAZUISTIKA	2	–	CO	NENÍ	UVEDENO	V	GUIDELINES	
A	PŘESTO	OVLIVŇUJE	KAŽDODENNÍ	PRAXI	PEA	
CENTRA	V	INDIKACI

	 	 T.	Prskavec	(Praha)

17:45-18:00  Zakončení
	 	 Předsedající:	P.	Jansa	(Praha)

18:00	 	 Konec	programu
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Děkujeme všem partnerům za podporu sympozia

Generální	partner	a	sponzor	virtuálního	vysílání	a	záznamu	sympozia:	

Hlavní	partner:	

Partneři:



Pacientům, kteří se chtějí cítit 
lépe a zvládnout více, …

… nabídněte jinou cestu.
Adempas je indikován k léčbě dospělých pacientů 

s WHO funkční třídou II až III s inoperabilní CTEPH* 
a perzistentní nebo rekurentní CTEPH po chirurgické 

léčbě, pro zlepšení funkční zdatnosti.1

Adempas je indikován k léčbě dospělých pacientů 
s PAH** s WHO funkční třídou II až III ke zlepšení funkční 

zdatnosti, v monoterapii nebo v kombinaci s ERA+.
Účinnost byla prokázána u pacientů s PAH včetně 

pacientů s idiopatickou nebo vrozenou PAH nebo PAH 
způsobenou onemocněním pojivové tkáně.1

Reference: 1. SPC přípravku Adempas® (riociguatum).
* CTEPH - chronická tromboembolická plicní hypertenze; ** PAH - plicní arteriální hypertenze; + ERA - antagonista receptoru pro endotelin
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Zkrácená informace o přípravku Adempas® 0,5 mg, 1,0 mg, 1,5 mg, 2,0 mg, 2,5 mg. 
Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje riociguatum 0,5 mg, 1,0 mg, 1,5 mg, 2,0 mg nebo 2,5 mg. Indikace: 1. K léčbě dospělých pacientů s WHO funkční třídou II až III s inoperabilní CTEPH (chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí), 
perzistentní nebo rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě, pro zlepšení funkční zdatnosti. 2. V monoterapii nebo v kombinaci s antagonisty receptoru pro endotelin, k léčbě dospělých pacientů s PAH s WHO funkční třídou II až III ke zlepšení funkční zdatnosti. 
Účinnost byla prokázána u pacientů s PAH včetně pacientů s idiopatickou nebo vrozenou PAH nebo PAH způsobenou onemocněním pojivové tkáně. Dávkování: Doporučená úvodní dávka je 1 mg třikrát denně po dobu 2 týdnů. Dávka se má zvyšovat 
po 0,5 mg třikrát denně každé dva týdny na maximální dávku 2,5 mg třikrát denně, pokud je systolický krevní tlak ≥ 95 mmHg a pacient nemá žádné známky nebo příznaky hypotenze. Pokud klesne systolický krevní tlak pod 95 mmHg, dávka má být 
udržována za předpokladu, že pacient nemá žádné známky nebo příznaky hypotenze. Pokud klesne systolický krevní tlak pod 95 mmHg a pacient má známky nebo příznaky hypotenze, má být aktuální dávka snížena o 0,5 mg třikrát denně. Maximální 
celková denní dávka je 7,5 mg (to je 2,5 mg 3x denně). V případě přechodu mezi inhibitory PDE5 a riocigvátem, užívání sildenafilu (resp. tadalafilu) musí být přerušeno nejméně 24 (resp. 48) hodin před podáním riocigvátu. Užívání riocigvátu musí být 
přerušeno alespoň 24 hodin před podáním inhibitoru PDE5. Zvláštní upozornění: Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla stanovena. Preklinické údaje prokázaly nežádoucí účinek na růst kosti. Dokud nebude známo více 
o důsledcích těchto zjištění, je třeba se použití riocigvátu u dětí a u dospívajících v období růstu vyvarovat. U pacientů ve věku 65 let nebo starších je vyšší riziko hypotenze, a proto je třeba zvláštní opatrnost v průběhu individuální titrace dávky. Údaje u pa-
cientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) jsou omezené a u dialyzovaných pacientů nejsou dostupné žádné údaje. Proto se přípravek Adempas u těchto pacientů nedoporučuje. Studie s riocigvátem byly provedeny 
především u forem plicní arteriální hypertenze souvisejících s idiopatickou nebo vrozenou PAH a PAH související s onemocněním pojivové tkáně. Použití riocigvátu u jiných forem PAH, které nebyly hodnoceny, se nedoporučuje. Plicní venookluzivní choroba: 
Podávání riocigvátu se takovým pacientům nedoporučuje pro možné zhoršení kardiovaskulárního stavu působením vazodilatační látky. Krvácení z dýchacího traktu: U pacientů s plicní hypertenzí je zvýšená pravděpodobnost krvácení z dýchacího traktu, 
zvláště u pacientů, kteří dostávají antikoagulační léčbu. Při léčbě riocigvátem může být riziko závažného a fatálního krvácení z dýchacího traktu zvýšené. Podávání riocigvátu je třeba se vyvarovat u pacientů s anamnézou závažné hemoptýzy včetně případů 
léčených bronchiální arteriální embolizací. V případě krvácení z dýchacího traktu má předepisující lékař pravidelně vyhodnocovat poměr přínosu a rizika pokračování v léčbě. Kontraindikace: Současné podávání s inhibitory PDE5 (např. sildenafil, 
tadalafil, vardenafil). Závažná porucha funkce jater (Child-Pugh C). Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Těhotenství. Současné podávání s nitráty nebo donory oxidu dusnatého (např. amylnitrit) v jakékoli formě. Pacienti 
se systolickým krevním tlakem < 95 mmHg při zahájení léčby. Pacienti s plicní hypertenzí asociovanou s idiopatickými intersticiálními pneumoniemi (PH-IIP). Současné užívání s dalšími léčivými přípravky: Riocigvát a jeho hlavní metabolit 
jsou silnými inhibitory CYP1A1 in vitro. Proto není možné vyloučit klinicky významné lékové interakce se současně užívanými léky, které podstupují významnou biotransformaci zprostředkovanou CYP1A1, jako je erlotinib nebo granisetron. Současné 
použití riocigvátu se silnými inhibitory cytochromu P450 (CYP) a P-glykoproteinu Pgp/BCRP (proteinu rezistence karcinomu prsu), jako jsou azolová antimykotika (např. ketokonazol, posakonazol, itrakonazol) nebo inhibitory HIV proteázy (např. ritonavir), 
vede ke zvýšené expozici riocigvátu. Před podáním přípravku Adempas pacientům na stabilních dávkách silných inhibitorů CYP a P-gp/BCRP by se měl zhodnotit poměr přínosu a rizika individuálně u každého pacienta a ke zmírnění rizika hypotenze by 
se mělo zvážit snížení dávky a monitorování známek a příznaků hypotenze. Ke zmírnění rizika hypotenze v případě zahájení léčby přípravkem Adempas u pacientů na stabilních dávkách silných inhibitorů CYP a P-gp/BCRP, jako jsou například obsaženy 
v HAART léčbě, by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Doporučuje se u těchto pacientů monitorovat známky a příznaky hypotenze. U pacientů na stabilních dávkách přípravku Adempas se nedoporučuje zahájení léčby silnými inhibitory CYP a P-gp/
BCRP, protože vzhledem k omezeným údajům nelze přesně doporučit dávkování. Současné použití riocigvátu se silnými inhibitory CYP1A1, jako je inhibitor tyrosinkinázy erlotinib a silné inhibitory P-glykoproteinu Pgp/BCRP, jako je imunosupresivum 
cyklosporin A, může zvyšovat expozici riocigvátu. Tyto léčivé přípravky by se měly používat s opatrností. Krevní tlak by měl být monitorován a mělo by být zváženo snížení dávky riocigvátu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Závratě 
byly hlášeny jako nežádoucí účinek a mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Před řízením nebo obsluhou strojů by si pacienti měli být vědomi, jak reagují na tento přípravek. Těhotenství a kojení: Adempas je v těhotenství kontraindikován. 
Doporučuje se provádět každý měsíc těhotenský test. Ženy ve fertilním věku musí během léčby přípravkem Adempas používat účinnou antikoncepci. Vzhledem k možným závažným nežádoucím účinkům u kojených dětí se přípravek Adempas během 
kojení nemá podávat. Nežádoucí účinky: Většina nežádoucích účinků je způsobena relaxací buněk hladkého svalstva cév nebo gastrointestinálního traktu. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky vyskytující se u ≥ 10 % pacientů léčených přípravkem 
Adempas (až do dávky 2,5 mg třikrát denně) byly bolest hlavy, závratě, dyspepsie, periferní edém, nauzea, průjem a zvracení. Závažná hemoptýza a plicní krvácení, včetně případů vedoucích k úmrtí, byly pozorovány u pacientů s diagnózou CTEPH nebo 
PAH léčených přípravkem Adempas. Podrobnější informace najdete v úplném souhrnu informací o přípravku Adempas. Doba použitelnosti: 3 roky. Druh obalu a velikost balení: PP/Al blistr. 42, 84, 90 nebo 294 potahovaných tablet. Na trhu 
nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Německo. Registrační čísla: EU/1/13/907/001 až 020. Datum první registrace: 27. března 2014. Poslední revize textu: 28. 2. 2019. 
Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci CTEPH i PAH dle specifických podmínek stanovených v SPC a úhradových podmínkách. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, 
s úplným souhrnem údajů o přípravku, který naleznete na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) http://ema.europa.eu nebo na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 
4, 150 00  Praha 5, www.msd.cz. POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
Reference: 1. SPC přípravku Adempas® (riociguatum).
* CTEPH - chronická tromboembolická plicní hypertenze; ** PAH - plicní arteriální hypertenze; + ERA - antagonista receptoru pro endotelin

© Copyright Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2021. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz CZ-ADE-00060 (2.0)
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AOP Orphan Pharmaceuticals AG,  Pod Děvínem 28, 150 00 Praha 5, Česká republika, tel: +420 251 512 947,  
fax: +420 251 512 946, e-mail: info@aoporphan.com, www.aoporphan.cz

REFERENCE:
1. Souhrn údajů o přípravku v aktuálním znění, březen 2021
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Zkrácená informace k LP Trepulmix
Trepulmix 1 mg/ml infuzní roztok. Jedna 10 ml injekční lahvička roztoku obsahuje treprostinilum 10 mg (jako treprostinilum natricum). Trepulmix 2,5 mg/ml infuzní 
roztok. Jedna 10 ml injekční lahvička roztoku obsahuje treprostinilum 25 mg (jako treprostinilum natricum). Trepulmix 5 mg/ml infuzní roztok. Jedna 10 ml injekční 
lahvička roztoku obsahuje treprostinilum 50 mg (jako treprostinilum natricum). Trepulmix 10 mg/ml infuzní roztok. Jedna 10 ml injekční lahvička roztoku obsahuje 
treprostinilum 100 mg (jako treprostinilum natricum). Trepulmix 1 mg/ml infuzní roztok obsahuje 36,8 mg sodíku v  10 ml injekční lahvičce, což odpovídá 1,8 % 
doporučeného maximálního denního příjmu sodíku podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku. Trepulmix 2,5 mg/ml infuzní roztok obsahuje 37,3 mg sodíku v 10  ml 
injekční lahvičce, což odpovídá 1,9 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku. Trepulmix 5 mg/ml infuzní roztok obsahuje 39,1 mg sodíku v 10 ml injekční 
lahvičce, což odpovídá 2 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku. Trepulmix 10 mg/ml infuzní roztok obsahuje 37,4 mg sodíku v 10 ml injekční lahvičce, což 
odpovídá 1,9 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku. To je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným obsahem sodíku. Terapeutické indikace: 
Trepulmix je indikován k léčbě dospělých pacientů s funkční třídou III nebo IV dle klasifikace WHO s inoperabilní chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH) 
nebo s perzistentní či rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě ke zlepšení zátěžové kapacity. Dávkování a způsob podání: Léčbu mohou zahájit a kontrolovat pouze lékaři 
se zkušenostmi s léčbou plicní hypertenze, v lékařském zařízení schopném poskytovat intenzivní péči. Doporučená počáteční rychlost infuze je 1,25 ng/kg/min. Pokud je 
tato počáteční dávka špatně tolerována, rychlost infuze se sníží na 0,625 ng/kg/min. Rychlost infuze se zvyšuje pod lékařským dohledem o nejvýše 1,25 ng/kg/min týdně 
po dobu prvních čtyř týdnů léčby a poté o nejvýše 2,5 ng/kg/min týdně. Dávka se upravuje individuálně a pod lékařským dohledem, aby se dosáhlo udržovací dávky, při které 
se symptomy zlepšují a kterou pacient toleruje. V klinické studii u pacientů s CTEPH činily průměrné dávky dosažené po 12 měsících 31 ng/kg/min, po 24 měsících  
33 ng/kg/min a po 48 měsících 39 ng/kg/min. Příslušné jednotlivé maximální dávky pozorované v klinické studii byly 52 ng/kg/min, 54 ng/kg/min a 50 ng/kg/min. Náhlé 
vysazení či náhlé výrazné snížení dávky treprostinilu může způsobit obnovení symptomů chronické tromboembolické plicní hypertenze. Proto se doporučuje léčbu 
treprostinilem nepřerušovat a infuzi znovu zahájit co nejdříve po náhlém neúmyslném snížení dávky či přerušení podávání. Optimální strategii opakovaného zahájení infuze 
treprostinilu musí stanovit kvalifikovaný zdravotnický personál pro každý jednotlivý případ (viz úplné SPC). Zvláštní skupiny pacientů: Porucha funkce jater: Počáteční dávka 
přípravku Trepulmix se má snížit na 0,625 ng/kg/min a postupné zvyšování dávky je třeba provádět opatrně, pod dohledem lékaře. Pro pacienty s poruchou funkce ledvin 
nejsou stanovena žádná léčebná doporučení. Treprostinil a jeho metabolity se vylučují převážně močí, doporučuje se postupovat při léčbě pacientů  opatrně, aby nedošlo ke 
škodlivým následkům. Při léčbě starších pacientů se z důvodu vyšší incidence poruch funkce jater a/nebo ledvin doporučuje postupovat opatrně. U pacientů s obezitou 
(s tělesnou hmotností o ≥ 30 % více, než je ideální tělesná hmotnost) mají být počáteční dávka a její následné zvyšování vypočítány z ideální tělesné hmotnosti. U dětí 
a dospívajících neexistuje pro indikaci CTEPH žádné relevantní použití treprostinilu. Způsob podání: Trepulmix je určen pro subkutánní podání. Podává se neředěný, a to 
kontinuální subkutánní infuzí pomocí subkutánního katétru s použitím ambulantní infuzní pumpy. Zdravotnický pracovník zodpovědný za léčbu musí zajistit, aby byl pacient 
plně proškolen a schopen používat vybrané infuzní zařízení. Pacientovi musí být předány písemné pokyny od výrobce pumpy nebo individuální doporučení předepisujícího 
lékaře. Zahrnuje to potřebné úkony při normálním podávání léku, doporučení, co dělat při ucpání a dalších závadách pumpy, a údaje, koho kontaktovat v případě naléhavé 
situace. Aby nedošlo k přerušení podávání léku, musí mít pacient přístup k náhradní infuzní pumpě a subkutánním infuzním setům pro případ, že by u používaného zařízení 
došlo k závadě. Pro subkutánní infuzi se Trepulmix podává bez dalšího naředění vypočtenou rychlostí subkutánní infuze (ml/h) založené na dávce (ng/kg/min), tělesné 
hmotnosti pacienta (kg) a síle použitého přípravku Trepulmix v  injekční lahvičce (mg/ml). Při použití může být jeden zásobník (injekční stříkačka) neředěného přípravku 
Trepulmix podáván až po dobu 72 hodin při teplotě 37 °C. Aby nedošlo k chybám při výpočtu vzhledem ke složitému vzorci: Rychlost subkutánní infuze (ml/h) = Dávka 

(ng/kg/min) x Hmotnost (kg) x 0,00006*/ Síla přípravku Trepulmix v injekční lahvičce (mg/ml), je třeba zkontrolovat vypočtenou dávku s uvedenými tabulkami. Pro 
každou sílu léčivého přípravku je uvedena jedna tabulka s výpočtem dávky. (viz úplné SPC). Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli 
pomocnou látku • Plicní venookluzivní choroba. • Těžké nekompenzované selhání levé srdeční komory. • Těžká porucha funkce jater (třídy C podle Child Pughovy 
klasifikace). • Aktivní gastrointestinální vředová choroba, nitrolební krvácení, gastrointestinální poranění či jiné gastrointestinální krvácení. • Vrozené nebo získané chlopenní 
vady s klinicky relevantní dysfunkcí myokardu, která nesouvisí s plicní hypertenzí. • Těžká ischemická choroba srdeční nebo nestabilní angina pectoris. • Infarkt myokardu 
v uplynulých šesti měsících. • Těžké arytmie. • Cerebrovaskulární příhody (např. tranzitorní ischemická ataka, cévní mozková příhoda) v uplynulých třech měsících. • 
Současné podávání s jinými prostanoidy. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Kontinuální infuze bude nutné podávat dlouhodobě. Proto je nutné pečlivě posoudit 
pacientovu schopnost tolerovat dlouhodobě zavedený katétr a starat se o něj a o infuzní soupravu. Pacient musí být proškolen a schopen používat vybrané infuzní zařízení. 
Treprostinil je silný plicní a systémový vazodilatátor. U subjektů s nízkým systémovým arteriálním tlakem může léčba treprostinilem zvýšit nebezpečí systémové hypotenze. 
Léčba se nedoporučuje u pacientů se systolickým arteriálním tlakem nižším než 85 mmHg. Při všech změnách dávkování se doporučuje monitorovat systémový krevní tlak 
a srdeční frekvenci a pacienta je třeba instruovat, aby ukončil podávání infuze, pokud u něj dojde k symptomům hypotenze nebo pokud zjistí krevní tlak 85mmHg nebo nižší. 
Pokud vznikne u pacienta v průběhu léčby treprostinilem plicní edém, je třeba zvážit možnost současné plicní venookluzivní nemoci. Léčbu je třeba ukončit. Náhlé vysazení 
či náhlé výrazné snížení dávky treprostinilu může způsobit obnovení plicní hypertenze. Souběžné podávání inhibitorů enzymu cytochromu P450 (CYP2C8) (jako je gemfibrozil) 
může vést k vyšší expozici treprostinilu. Má být zváženo snížení dávky. Souběžné podávání induktorů enzymu CYP2C8 (například rifampicinu) může vést k nižší expozici 
treprostinilu. Má být zváženo zvýšení dávky. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Souběžné podávání treprostinilu s diuretiky, antihypertenzivy 
nebo jinými vazodilatátory zvyšuje riziko systémové hypotenze. Souběžné podávání s inhibitory agregace trombocytů, včetně NSAID a antikoagulancii. Treprostinil může 
inhibovat funkci trombocytů. Expozici treprostinilu mohou snižovat také jiné induktory CYP2C8 (např. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital a třezalka). Nebyly pozorovány 
žádné farmakokinetické interakce mezi treprostinilem a bosentanem. Nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi treprostinilem a sildenafilem. Fertilita, 
těhotenství a kojení: Treprostinil má být podáván  v těhotenství pouze tehdy, jestliže potenciální prospěch pro matku ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. V průběhu 
léčby treprostinilem se doporučuje používání antikoncepce u žen ve fertilním věku. Kojícím ženám, kterým je podáván treprostinil, je třeba doporučit, aby přestaly kojit. Při 
zahájení léčby nebo úpravách dávkování má treprostinil malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Může to být doprovázeno nežádoucími účinky, jako jsou 
symptomatická systémová hypotenze nebo závrať, což může zhoršit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Velmi časté: bolest hlavy, vazodilatace, průjem, 
nauzea, bolesti čelisti, bolest v místě infuze, reakce v místě infuze, krvácení nebo hematom. Časté: závrať, hypotenze, vyrážka, myalgie, artralgie, bolest končetin, edém, 
zarudnutí. Podezření na nežádoucí účinky hlaste na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Doba použitelnosti: Neotevřená injekční lahvička 3 roky. Po prvním otevření 
30 dnů. Seznam pomocných látek: Dihydrát natrium-citrátu, kyselina chlorovodíková, metakresol, hydroxid sodný, chlorid sodný, voda pro injekci. Držitel rozhodnutí 
o  registraci: SciPharm Sàrl 7, Fausermillen L-6689 Mertert Lucembursko. Registrační čísla: EU/1/19/1419/001, EU/1/19/1419/002, EU/1/19/1419/003, 
EU/1/19/1419/004. Datum revize textu: březen 2021.
Léčivý přípravek není hrazen z  prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Dříve, než přípravek 
předepíšete, seznamte se s úplným souhrnem údajů o přípravku.
*Konverzní faktor 0,00006 = 60 min/h x 0,000001 mg/ng

●   Trepulmix je jediný prostacyklin, schválený k léčbě pacientů s inoperabilní CTEPH1

●   Trepulmix je jediná farmakologická léčba pro pacienty ve funkční třídě WHO IV  
a pro pacienty, kteří netolerují riocigvát nebo potřebují kombinační léčbu1

●   10 ml lahvičky ve 4 různých silách umožňují individuální dávkování

Trepulmix® 
treprostinil pro léčbu CTEPH

K léčbě chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH) 
u dospělých pacientů ve funkční třídě III nebo IV dle klasifikace WHO1

	 ● inoperabilní1  ● perzistentní nebo rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě1
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POZNÁMKYTresuvi® 
Evropský* treprostinil

*Tresuvi® je vyroben v Evropě

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Pod Děvínem 28, 150 00 Praha 5, Česká republika, tel.: +420 251 512 947, fax.: +420 251 512 946, email: office.cz@aoporphan.com, www.aoporphan.cz

u  Pro léčbu idiopatické a dědičné plicní  
arteriální hypertenze (PAH)

u  Pacienti klasifikovaní podle New York Heart 
Association (NYHA) jako funkční III. třída
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u  10 ml injekční lahvičky pro individuální léčbu

u  Flexibilní dávkování

u  Možnost rychlé úpravy dávkování

Zkrácená informace o přípravku: 
Tresuvi® 2,5 mg/ml infuzní roztok; Tresuvi® 5,0 mg/ml infuzní roztok, Tresuvi® 10,0 mg/ml infuzní roztok
Složení: 1 ml infuzního roztoku obsahuje 2,5 mg; 5 mg; resp. 10mg treprostinilu jako treprostinilum natricum. Čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý izoto-
nický roztok bez viditelných částic s hodnotou pH mezi 6,0 a 7,2. Pomocné látky: Sodík. Terapeutické indikace: Léčba idiopatické nebo dědičné plicní 
arteriální hypertenze (PAH) pro zlepšení snášenlivosti vůči tělesné námaze a příznaků choroby u pacientů klasifikovaných podle NYHA jako III. třída. 
Dávkování a způsob podání: TRESUVI se podává kontinuální podkožní nebo intravenózní infuzí. Kvůli rizikům spojeným s chronickým zavedením 
centrálních žilních katétrů, včetně závažných infekcí krevního řečiště, se upřednostňuje jako cesta podání subkutánní infuze (neředěná). Kontinuální 
intravenózní infuze (je třeba naředit) má být vyhrazena pro pacienty stabilizované subkutánní infuzí treprostinilu, pro ty, kteří subkutánní cestu nesnáší, 
a dále pro ty, u nichž lze tato rizika považovat za přijatelná. Léčba má být zahájena pod přísným lékařským dohledem  ve zdravotnickém zařízení, 
uzpůsobeném k poskytnutí intenzivní péče. Doporučená počáteční rychlost infuze je 1,25 ng/kg/min (při špatné snášenlivosti snížit na 0,625 ng/kg/min).  
Rychlost infuze se zvyšuje pod lékařským dohledem o 1,25 ng/kg/min týdně po dobu prvních čtyř týdnů léčby a poté o 2,5 ng/kg/min týdně. Dávku 
je třeba upravit podle individuálních potřeb pacienta k dosažení udržovací dávky, při které se příznaky zlepšují a kterou pacient snáší. Pediatrická 
populace: U pacientů mladších 18 let existuje jen málo údajů. Dostupné klinické studie nestanovují, zda se účinnost a bezpečnost doporučovaného 
dávkování pro dospělé vztahuje i na děti a mladistvé. Rizikové populace: U lehké až středně těžké poruchy funkce jater odpovídající třídám A a B dle 
Child-Pugha vzrůstají plazmatické hladiny treprostinilu. U těchto pacientů existuje riziko zvýšeného působení na organismus, které může snížit toleranci 
a vést k nárůstu nežádoucích účinků závislých na dávce. Počáteční dávka treprostinilu se má snížit na 0,625 ng/kg/min a postupné zvyšování dávky se 
má provádět opatrně. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly provedeny žádné klinické studie, nejsou pro ně stanovena žádná léčebná doporučení. 
Jelikož se treprostinil a jeho metabolity vylučují převážně močí, je při léčení pacientů s poruchou funkce ledvin nutná opatrnost. Volba dávky pro staršího 
pacienta má být obezřetná a odrážet častější výskyt zhoršené funkce jater, ledvin a srdce, případně souběžné choroby nebo jinou léčbu. Léčbu mohou 
zahájit a kontrolovat pouze lékaři se zkušenostmi s léčbou plicní hypertenze. Náhlé vysazení či prudké výrazné snížení dávky treprostinilu může způsobit 
opětovný návrat PAH. Proto se doporučuje vyhnout se přerušení terapie treprostinilem a infuzi znovu zahájit co nejdříve po náhlém snížení či přerušení 
dávky. Při delším intervalu přerušení léčby může být nutné dávku opět postupně titrovat tak jako po zahájení terapie. Kontraindikace: Hypersenzitivita 
na treprostinil nebo na kteroukoli z pomocných látek. PAH související s venookluzivní chorobou. Městnavé srdeční selhání vyvolané těžkou dysfunkcí levé 
komory. Těžká porucha funkce jater (Child-Pugh, třída C). Aktivní gastrointestinální vřed, intrakraniální krvácení, zranění či jiné krvácivé stavy. Vrozené 
nebo získané defekty chlopní s klinicky relevantní myokardiální dysfunkcí, která nesouvisí s plicní hypertenzí. Závažná ischemická choroba srdeční 
nebo nestabilní angina pectoris; infarkt myokardu v uplynulých šesti měsících; dekompenzované srdeční selhání, pokud neproběhlo pod lékařským 
dohledem; závažné arytmie, cerebrovaskulární příhody (např. tranzitorní ischemická ataka, cévní mozková příhoda) v uplynulých 3 měsících. Zvláštní 
upozornění a opatření pro použití: Rozhodnutí zahájit léčbu treprostinilem musí zohlednit vysokou pravděpodobnost, že kontinuální infuze bude muset 

být aplikována po dlouhou dobu. Proto je třeba pečlivě posoudit schopnost pacienta snášet zavedený katetr a být za něj a infuzní soupravu zodpovědný. 
U pacientů s nízkým systémovým arteriálním tlakem může léčba treprostinilem zvýšit riziko systémové hypotenze. Léčba se nedoporučuje u pacientů se 
systolickým arteriálním tlakem nižším než 85 mm Hg.  Doporučuje se  sledovat systémový krevní tlak a tep při jakékoli změně dávkování a instruovat 
pacienta, aby zastavil infuzi, objeví-li se příznaky hypotenze nebo je zjištěn systolický krevní tlak 85 mm Hg a nižší. Náhlé ukončení nebo významné 
snížení dávky treprostinilu může způsobit návrat PAH. Pokud se u pacienta v průběhu léčby treprostinilem vyvine plicní edém, je třeba uvážit možnost 
přidružené plicní venookluzivní choroby. Léčba má být ukončena. Obézní pacienti (BMI nad 30 kg/m2) vylučují treprostinil pomaleji. Prospěšnost podkožní 
léčby treprostinilem u pacientů se závažnější plicní arteriální hypertenzí (NYHA IV) dosud nebyla stanovena. Poměr účinnosti a bezpečnosti nebyl studován 
u plicní arteriální hypertenze spojené s levo-pravým srdečním shuntem, portální hypertenzí nebo infekcí HIV. Pacientům s poruchou funkce jater a ledvin 
má být dávka stanovena opatrně. Opatrnosti je třeba v situacích, kdy může treprostinil zvýšit krvácení tím, že inhibuje agregaci trombocytů. 10ml injekční 
lahvička s přípravkem TRESUVI 2,5 mg/ml; 5,0 mg/ml a 10 mg/ml obsahuje 37,3 mg; 39,1 mg a 37,4 mg sodíku. Infekce krevního řečiště a sepse spo-
jené s centrálním žilním katétrem byly hlášeny u pacientů dostávající treprostinil i.v. infuzí. Těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici adekvátní údaje pro 
podávání treprostinilu v těhotenství. Treprostinil se má  podávat v těhotenství pouze tehdy, jestliže potenciální přínos pro matku převáží potenciální riziko 
pro plod. Není známo, zda se treprostinil vylučuje do mateřského mléka. Kojící ženy během podávání treprostinilu mají přestat kojit. Během podávání 
treprostinilu je doporučeno používání antikoncepce u žen ve fertilním věku. Významné interakce s jinými léčivými přípravky: Současné podávání 
treprostinilu s diuretiky, antihypertenzivy či jinými vazodilatátory zvyšuje riziko systémové hypotenze. Současné podávání treprostinilu s inhibitory agregace 
trombocytů, včetně NSAID, donory oxidu dusnatého nebo antikoagulancii může zvýšit riziko krvácení. U pacientů užívajících antikoagulancia je třeba se 
vyhnout souběžnému podávání jiných inhibitorů trombocytů. Plazmatická clearance treprostinilu může být lehce snížena u pacientů léčených furosemidem. 
Společné podávání inhibitoru enzymu cytochromu P450 (CYP) 2C8 (např. gemfibrozil) může zvýšit expozici treprostinilu (jak Cmax, tak AUC). Společné 
podávání induktoru enzymu CYP2C8 (např. rifampicin) může snížit expozici treprostinilu. Nežádoucí účinky: Bolesti hlavy, vazodilatace a zrudnutí, průjem, 
nauzea, zvracení, vyrážka, bolesti čelisti, bolesti v končetině, myalgie, artralgie, bolest v místě vpichu, reakce v místě vpichu, krvácení nebo hematom, zá-
vrať, hypotenze, případy krvácení, pruritus, edém. Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Žádáme zdravotnické 
pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: SÚKL, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-ne-
zadouci-ucinek. Uchovávání: Nevyžaduje zvláštní podmínky uchovávání. Doba použitelnosti: V originálním balení - 3 roky; po prvním otevření - 30 dnů při 
30 stupních Celsia. Držitel rozhodnutí o registraci: Amomed Pharma GmbH, Storchengasse 1, 1150 Vídeň Rakousko. Registrační čísla: 83/455/14-C, 
83/456/14-C, 83/457/14-C. Datum revize textu: 14.4.2021. Způsob úhrady ZP: Léčivý přípravek je hrazen z  veřejného zdravotního pojištění. 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Dříve, než přípravek předepíšete, seznamte se s úplným souhrnem údajů o přípravku.

Tresuvi_inz_A5_CZ.indd   1 05/10/2021   16:33





15. sympozium 
Pracovní skuPiny 
Plicní cirkulace 2021

11


