
2.– 4. prosince 2018
hotel Thermal, Karlovy Vary

PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XVI. KONFERENCE 
ČESKÉ ASOCIACE
AKUTNÍ 
KARDIOLOGIE



Partneři

Zlatí partneři:  AstraZeneca

 Boehringer-Ingelheim

 Pfizer

Stříbrní partneři:  Herbacos Recordati 

 Medtronic

 Novartis

 Promedica

Partneři:  Amomed

 BARD

 Bayer

 Edwards

 GE Ultrasound

 Maquet

 Roche

Mediální partneři:  Amgen

 Aspen Europe

 Kardio-line

 Medisap

 MSD

 Orion Pharma

 Servier

Sponzoři: 

GE Ultrasound

Cardion Fresenius Maxdorf Teleflex

PROGRAMOVÝ 
SBORNÍKProgram konference

WWW.KARDIO-CZ.CZ2 3

16. KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE

AKUTNÍ KARDIOLOGIE



Koordinátor akce
Radka Tichá 
Tel.: +420 725 483 718 
e-mail: radka.ticha@kardio-cz.cz  
Korespondenční adresa: Rezidence Kavčí Hory, K Sídlišti 1728/31, 140 00  Praha 4    

Registrace
neděle 2. 12. 2018:  9:00 – 18:00 h 
pondělí 3. 12. 2018:  8:00 – 17:00 h 
úterý 4. 12. 2018:  8:30 – 12:00 h 

Audiovizuální technika
Audiovizuální techniku zajišťuje GeminiTrade s.r.o., Martin Růžička, tel.: 602 605 356, e-mail: 
martin.ruzicka@geminitrade.cz; www.konferencnitechnika.cz 

Sli.do
Posílejte dotazy přednášejícím a hodnoťte programové bloky pomocí 
aplikace Sli.do     #Caak 
slido.com

Postery
Letos jsou postery opět prezentovány na elektronických panelech ve foyer Malého sálu.

Abstrakta konference
Abstrakta jsou součástí této brožury a budou publikována v časopise Cor et Vasa č. 6/2018 
v části Kardio.

Certifikáty
Vzdělávací akce i všechny workshopy jsou pořádány dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a jsou 
ohodnoceny kredity pro lékaře.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb.

Společenský večer
Pondělí 3. prosince 2018, 20:00 – 1:00 hod., sál ORPHEUM grandhotelu Ambassador.

Vstup je možný pouze se vstupenkou vydanou organizátorem. 
Hudební program večera zajišťuje kapela Celebration.

Poděkování
Pořadatelé a organizátoři děkují všem partnerům a sponzorům za pomoc a spolupráci při zajištění konference.

Vítáme Vás na konferenci

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

jménem organizačního výboru Vás srdečně vítáme ve SPA HOTELU THERMAL na 16. konferenci 
České asociace akutní kardiologie ČKS.

Přejeme Vám příjemný pobyt v Karlových Varech a hlavně bohatý a přínosný odborný program.

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD.     
president konference 
předseda České asociace akutní kardiologie ČKS

Základní informace     

Organizátor konference
Česká kardiologická společnost, z. s., Netroufalky 6b, 625 00 Brno,   
tel.: +420 543 213 825 
www.kardio-cz.cz

President konference
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD. 
jan.belohlavek@vfn.cz

Organizační výbor
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 
předseda

prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD.  
doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D. 
MUDr. Andreas Krüger, Ph.D. 
MUDr. Tomáš Janota, CSc. 
doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.

Programový výbor
Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D. 
předseda

doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. 
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 
MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D. 
MUDr. Michael Želízko, CSc. 
doc. MUDr. Jiří Pařenica, Ph.D.
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Neděle 2. 12. 2018

9:00 – 18:00 Registrace
9:00 – 13:30  Příprava doprovodné výstavy

Salonek MOSER – prekonference

10:00-13:30	 	ULTRAZVUK	V	INTENZIVNÍ	PÉČI
  Workshop s podporou firem GE Ultrasound a Teleflex Medical
	 	 Předsedající:	M.	Hromádka,	M.	Hutyra	(Plzeň,	Olomouc)

I letos se zabýváme ultrazvukem v urgentní diagnostice a kanylaci cév. Kurz se 
skládá ze 2 částí: teoretické a praktické, ve které bude k dispozici 5 stanovišť 
s možností vyšetření dobrovolníků a bohatým prostorem pro dotazy účastníků.

10:00 1. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA DUŠNOSTI
	 	 M.	Hromádka	(Plzeň)

10:15 2. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ŠOKU
	 	 J.	Lhotský	(Plzeň)

10:35 3. ULTRAZVUK BŘICHA U ŠOKOVÉHO PACIENTA
	 	 J.	Ulman	(Praha)

10:45 4. PREDIKCE VOLUMRESPONZE U ŠOKU
	 	 V.	Pechman	(Plzeň)

10:55 5. AKUTNÍ STAVY PO STRUKTURÁLNÍCH INTERVENCÍCH
	 	 M.	Kotrč	(Praha)

11:15 6. ULTRAZVUK BĚHEM KPR
	 	 M.	Hutyra	(Olomouc)

11:35 7. KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU
	 	 T.	Piksa	(Písek)

11:55 8. ZAVEDENÍ ECMO KANYL BĚHEM KPR
	 	 J.	Bělohlávek	(Praha)

Přestávka na občerstvení

12:10   PRAKTICKÁ ČÁST, DEMONSTRACE (70 min, 5 stanovišť) 
5 echokardiografických přístrojů s možností vyšetření dobrovolníků: 

I.   Správné nastavení echo přístroje (Ing. Novák)
II.  Dušnost
III. Neinvazivní hemodynamika w
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IV. USG cév 
V.  Kanylace

13:30  Konec programu

ČERVENÝ SALONEK 1 – prekonference

10:00-13:30	 	HEMODYNAMIKA	AKUTNÍCH	STAVŮ
  Workshop s podporou firmy Edwards Lifesciences, s.r.o.

	 	 Předsedající:	T.	Kovárník,	A.	Krüger	(Praha)

Invazivní hemodynamika patří k důležitým aspektům v akutní kardiologii, kde jsme 
nuceni k rychlému rozhodování. A právě správně interpretovaná měření nám mohou 
pomoci k objasnění stavu nemocného a nastavení správné léčby. Kurz je určen pro 
lékaře, kteří chtějí podrobněji objasnit invazivně měřené parametry jako centrální žilní 
tlak, arteriální křivka, plicnicové tlaky. Sekce bude mít část teoretickou a praktickou.

10:00 9. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ŠOKOVÝCH STAVŮ
	 	 J.	Karásek	(Liberec)

10:20 10. ARTERIÁLNÍ KŘIVKA, CENTRÁLNÍ ŽILNÍ TLAK – CO VŠE PŘINÁŠÍ
	 	 T.	Kovárník	(Praha)

10:40 11. MĚŘENÍ SRDEČNÍHO VÝDEJE CENTRÁLNÍ A PERIFERNÍ TERMODILUCÍ
	 	 A.	Krüger	(Praha)

11:00 12. FUNKČNÍ HEMODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ A MĚŘENÍ MIKROCIRKULACE
	 	 T.	Kovárník	(Praha)

11:20 13. HEMODYNAMIKA U MECHANICKÝCH PODPOR OBĚHU
	 	 A.	Krüger	(Praha)

11:40 14. LABORATORNÍ PARAMETRY HEMODYNAMIKY
	 	 M.	Janotka	(Praha)

  Přestávka na občerstvení

12:00  PRAKTICKÁ ČÁST  
Simulace různých hemodynamických stavů, interaktivní hodnocení klinických situací.

13:30  Konec programu
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14:50 21. VYUŽITÍ ULTRAZVUKU V AKUTNÍ KARDIOLOGII
	 	 M.	Hutyra	(Olomouc)

15:00-16:00   2. programový blok: KARDIOGENNÍ ŠOK
	 	 Předsedající:	Z.	Moťovská,	T.	Janota	(Praha)

15:00 22. HEMODYNAMICKÉ PRINCIPY
	 	 P.	Ošťádal	(Praha)

15:20 23. DIAGNOSTICKÉ POSTUPY
	 	 M.	Solař	(Hradec	Králové)

15:40 24. FARMAKOTERAPIE
	 	 R.	Rokyta	(Plzeň)

16:00  Přestávka

16:30-18:30   3. programový blok: HOTLINES
  Edukační blok podpořený společností Roche, Diagnostics Division
	 	 Předsedající:	P.	Ošťádal,	P.	Kala	(Praha,	Brno)

16:30 25. GUIDELINES ESC: SYNKOPA
	 	 M.	Táborský	(Olomouc)

16:45 26. GUIDELINES ESC: 4. UNIVERZÁLNÍ DEFINICE INFARKTU MYOKARDU
	 	 R.	Rokyta	(Plzeň)

17:00 27. CULPRIT-SHOCK
	 	 T.	Kovárník	(Praha)

17:15 28. GUIDELINES ESC: REVASKULARIZACE MYOKARDU
	 	 M.	Želízko	(Praha)

17:30 29. GUIDELINES ESC: EMERGENTNÍ HYPERTENZNÍ STAVY
	 	 T.	Janota	(Praha)

17:45 30. PARAMEDIC 2
	 	 J.	Bělohlávek	(Praha)

18:00 31. GUIDELINES ESC:  KARDIOVASKULÁRNÍ NEMOCI V TĚHOTENSTVÍ – AKUTNÍ STAVY
	 	 Z.	Moťovská	(Praha)

18:15 32. PCI AFTER OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST
	 	 M.	Noc	(Ljubljana,	Slovenia)

18:30  Konec programu
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ČERVENÝ SALONEK 2 – prekonference

10:00-13:30	 	KARDIOPULMONÁLNÍ	RESUSCITACE
	 	 Workshop	s	podporou	firmy	Medtronic	Czechia
	 	 Předsedající:	T.	Janota	(Praha)

Tento workshop je orientován na komplexní přehled, zdůraznění novinek a v prak-
tické části především na organizaci práce resuscitujícího, často náhodně sestaveného 
týmu. Pozornost bude věnována postupu od podezření na náhlou srdeční zástavu 
až po transport nemocného s trvající zástavou ke katetrizačnímu vyšetření. Zúčastnit 
se mohou i zdravotní sestry.   

10:00	 15.	 ÚVODEM	TROCHU	STATISTIKY
	 	 J.	Bělohlávek	(Praha)

10:05	 16.	 PŘEHLED	ZÁKLADNÍ	NEODKLADNÉ	RESUSCITACE	(BLS)	S	NOVINKAMI
	 	 J.	Pekara	(Praha)

10:25	 17.	 PŘEHLED	ROZŠÍŘENÉ	NEODKLADNÉ	RESUSCITACE	(ALS)	S	NOVINKAMI
	 	 O.	Franěk	(Praha)

10:45	 18.	 PŘEHLED	KPR	DĚTÍ	S	NOVINKAMI
	 	 T.	Ježek	(Hradec	Králové)
11:05	 	 PRAKTICKÝ	NÁCVIK

Scénář	ALS	na	poliklinice	
Scénář	BLS	s	AED	mimo	zdravotnické	zařízení
Scénář	KPR	(ALS)	v	nemocnici
Scénář	KPR	dítěte	mimo	nemocnici

13:30	 	 Konec	programu

Malý sál

14.00-14.10		 Zahájení	konference:	AKUTNÍ	KARDIOLOGIE	VČERA,	DNES	A	ZÍTRA	
	 	 J.	Bělohlávek	(Praha)

14:10-15:00	 	1.	programový	blok:	SLAVNOSTNÍ	PŘEDNÁŠKY
	 	 Předsedající:	R.	Rokyta,	J.	Bělohlávek	(Plzeň,	Praha)

14:10	 19.	 AKUTNÍ	AORTÁLNÍ	SYNDROMY
	 	 A.	Linhart	(Praha)

14:30	 20.	 STANDARDY	PÉČE	O	PACIENTA	PO	INFARKTU	MYOKARDU
	 	 M.	Táborský	(Olomouc)

Hlavní program konference
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12:00-13:00   6. programový blok: AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ
  Edukační blok podpořený společností Novartis
	 	 Předsedající:	M.	Janotka,	T.	Kovárník	(Praha)

12:00 40. DEKOMPENZACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – SPEKTRUM KLINICKÝCH STAVŮ 
SE STEJNOU PROGNÓZOU?

	 	 J.	Pařenica	(Brno)
12:20 41. NÁHLÁ SMRT A SRDEČNÍ SELHÁNÍ – POHLED Z OBOU STRAN
	 	 Š.	Havránek	(Praha)
12:40 42. INICIACE CHRONICKÉ TERAPIE BĚHEM HOSPITALIZACE PRO AKUTNÍ 

SRDEČNÍ SELHÁNÍ – CO JE NOVÉHO
	 	 J.	Bělohlávek	(Praha)

13:00  Přestávka na oběd

14:00-15:00   7. programový blok: NOVINKY Z INTENZIVNÍ MEDICINY – BLOK ČSIM
	 	 Předsedající:	M.	Balík,	P.	Dostál	(Praha,	Hradec	Králové)

14:00 43. NOVINKY V DIAGNOSTICE SEPSE A SEPTICKÉHO ŠOKU
	 	 M.	Balík	(Praha)
14:20 44. SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN V ROCE 2018
	 	 R.	Sýkora	(Praha,	Karlovy	Vary)
14:40 45. LIMITY UPV V TERAPII KARDIORESPIRAČNÍHO SELHÁNÍ
	 	 P.	Dostál	(Hradec	Králové)

15:00-16:00   8. programový blok: NOVINKY Z FARMAKOTERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ
  Edukační blok podpořený společností Amomed
	 	 Předsedající:	Z.	Moťovská,	D.	Vondráková	(Praha)

15:00 46. ORODISPERZNÍ FORMA TIKAGRELORU
	 	 R.	Rokyta	(Plzeň)
15:15 47. LANDIOLOL
	 	 T.	Janota	(Praha)
15:30 48. BETA-BLOKÁTORY V SEPSI A SEPTICKÉM ŠOKU
	 	 M.	Balík	(Praha)
15:45 49. KDYŽ STATINY PO INFARKTU NESTAČÍ
	 	 P.	Ošťádal	(Praha)

16.30 - 18.00  9. programový blok: KVÍZY EKG A ZOBRAZOVACÍCH METOD
	 	 Předsedající:	Janota	T	(Praha),	Hutyra	M	(Olomouc),	Hnátek	T	(Praha)
	 	 Prezentující:	Přeček	J	(Olomouc),	Bělohlávek	J	(Praha),	Valeriánová	A	(Praha),	Sirotek	O	(Plzeň),	

Lupínek	P	(Praha),	Daněk	J	(Praha)

18:00  Konec programu

Pondělí 3. 12. 2018

8:00 – 19:00 Registrace
8:30 – 18:00 Doprovodná výstava

Malý sál

9:00-10:30   4. programový blok: INDIVIDUALIZACE ANTITROMBOTICKÉ LÉČBY: 
MÝTUS?, REALITA?

  Edukační blok podpořený společností Boehringer Ingelheim / 
Astra Zeneca

	 	 Předsedající:	A.	Krüger,	J.	Bělohlávek	(Praha)

9:00 33. INDIVIDUALIZACE PROTIDESTIČKOVÉ LÉČBY: CO ŘÍKAJÍ DOPORUČENÍ?
	 	 R.	Rokyta	(Plzeň)

9:20 34. INDIVIDUALIZACE ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY: MÁ TENTO PRINCIP 
OPODSTATNĚNÍ?

	 	 M.	Hromádka	(Plzeň)

9:40 35. INDIVIDUALIZACE KOMBINOVANÉ ANTITROMBOTICKÉ LÉČBY PO 
AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMU PŘI NUTNOSTI CHRONICKÉ ORÁLNÍ 
ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY

	 	 O.	Hlinomaz	(Brno)

10:00 36. INDIVIDUALIZACE ANTITROMBOTICKÉ LÉČBY V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI 
VELKÝCH KARDIOVASKULÁRNÍCH PŘÍHOD

	 	 Z.	Moťovská	(Praha)

10:30  Přestávka

11:00-12:00   5. programový blok: PORESUSCITAČNÍ PÉČE
	 	 Předsedající:	P.	Ošťádal,	J.	Pařenica	(Praha,	Brno)

11:00 37. ČASNÁ NEMOCNIČNÍ PÉČE
	 	 J.	Karásek	(Liberec)

11:20 38. NEUROPROGNOSTIKACE
	 	 D.	Vondráková	(Praha)

11:40 39. DÁRCOVSTVÍ ORGÁNŮ
	 	 E.	Pokorná	(Praha)
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14:00-15:00   13. programový blok: JAK NA TO
	 	 Předsedající:	M.	Želízko,	M.	Hutyra	(Praha,	Olomouc)

14:00 58. PERIKARDIOCENTÉZA
	 	 M.	Hromádka	(Plzeň)
14:15 59. KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY
	 	 J.	Přeček	(Olomouc)
14:30 60. ARYTMICKÁ BOUŘE
	 	 M.	Janotka	(Praha)
14:45 61. TRIÁŽ PACIENTŮ NA URGENTNÍM PŘÍJMU
	 	 M.	Polák	(Příbram)

15:00-16:00   14. programový blok: LÉKAŘI SESTRÁM
	 	 Předsedající:	J.	Myšková,	M.	Navrátilová	(Praha)

15:00 62. HEMODYNAMIKA
	 	 P.	Ošťádal	(Praha)
15:20 63. EKG, ČAS A WORKLOAD – PÁR POZNÁMEK
	 	 J.	Bělohlávek	(Praha)
15:40 64. UPV
	 	 R.	Rokyta	(Plzeň)

16:00  Přestávka

16:30-18:00   15. programový blok: PERKUTÁNNÍ MECHANICKÉ PODPORY OBĚHU
  KONTRAPULZACE, IMPELLA, TANDEMHEART NEBO ECMO?
  Edukační blok podpořený společností Promedica
	 	 Předsedající:	R.	Rokyta,	T.	Kovárník	(Plzeň,	Praha)

16:30 65. KARDIOGENNÍ ŠOK
	 	 P.	Ošťádal	(Praha)
16:50 66. SRDEČNÍ ZÁSTAVA
	 	 A.	Krüger	(Praha)
17:10 67. PROTECTED PCI
	 	 J.	Bělohlávek	(Praha)
17:30  PANEL: J. Bělohlávek, P. Ošťádal, A. Krüger

18:00  Konec programu

Červený salonek 2
18.00 - 19.00  Schůze výboru ČAAK

Salonek Moser

9:30-10:30   10. programový blok: VOLNÁ SDĚLENÍ, SESTRY I  
	 	 Předsedající:	J.	Stočesová,	J.	Myšková	(Plzeň,	Praha)

9:30 50. PROHLÁŠENÍ „DO NOT RESUSCITATE“ A INSTITUT „DŘÍVE VYSLOVENÉHO 
PŘÁNÍ“

	 	 A.	Alzaydeh,	E.	Todtová,	J.	Myšková,	P.	Ošťádal	(Praha)

9:45 51. KAZUISTIKA – PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTEK JAKO MOŽNÁ KOMPLIKACE 
KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

	 	 I.	Vičíková,	M.	Poloczek,	Z.	Weberová,	P.	Kala	(Brno)

10:00 52. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE – MANUÁLNÍ NEBO 
MECHANIZOVANÁ SRDEČNÍ MASÁŽ

	 	 M.	Navrátilová,	A.	Šipková,	E.	Horálková,	H.	Sedláková,	T.	Janota	(Praha)	
10:15 53. NEADEKVÁTNÍ VÝBOJE SUBKUTÁNNÍHO IMPLANTABILNÍHO 

KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTORU INDUKOVANÉ KOMPRESEMI HRUDNÍKU
	 	 P.	C.	Cmorej,	E.	Smržová	(Ústí	nad	Labem)

10:30  Přestávka

11:00-12:00   11. programový blok: VZDĚLÁVÁNÍ V AKUTNÍ KARDIOLOGII

  KULATÝ STŮL ČAAK A KARDIO 35
	 	 Panelová	diskuze:	J.	Bělohlávek	(Praha),	Z.	Moťovská	(Praha),	R.	Rokyta	(Plzeň)

12:00-13:00   12. programový blok: VOLNÁ SDĚLENÍ, SESTRY II  
	 	 Předsedající:	M.	Navrátilová,	A.	Šipková	(Praha)

12:00 54. PALIATIVNÍ PÉČE U PACIENTA S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM – 
NEVĚDOMOST X NEDOSTATEČNÁ KOMUNIKACE

	 	 M.	Navrátilová,	J.	Malík,	A.	Šipková	(Praha)	
12:15 55. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO SYSTÉMU ECMO
	 	 Y.	Popovych,	V.	Mochová	(Praha)	
12:30 56. V HLAVNÍ ROLI HRUDNÍ DRÉN
	 	 M.	Glűcková,	P.	Dokoupilová,	J.	Karas	(Olomouc)	
12:45 57. POROVNÁNÍ METOD INICIÁLNÍHO ZMĚŘENÍ ARTERIÁLNÍHO KREVNÍHO 

TLAKU U NEMOCNÝCH NA PODPOŘE NORADRENALINEM
	 	 I.	Pémová,	P.	Tůmová,	M.	Hromádka	(Plzeň)

13:00  Přestávka na oběd

PROGRAMOVÝ 
SBORNÍK

WWW.KARDIO-CZ.CZ12 13

16. KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE

AKUTNÍ KARDIOLOGIEProgram konference – pondělí



Po
st

er
ov

á 
se

kc
e

Úterý 4. 12. 2018

8:30 – 12:00 Registrace
8:30 – 12:00 Doprovodná výstava

Malý sál

9:00-10:30   16. programový blok: VOLNÁ SDĚLENÍ 
	 	 Předsedající:	M.	Solař,	M.	Hromádka	(Hradec	Králové,	Plzeň)

9:00 79. ETIOLOGIE A PŘEŽITÍ PACIENTŮ S MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ 
ZÁSTAVOU (OHCA) PŘEDPOKLÁDANÉ KARDIÁLNÍ ETIOLOGIE PŘIJATÝCH 
DO CENTRA PRO SRDEČNÍ ZÁSTAVY

	 	 D.	Rob,	T.	Kovárník,	O.	Šmíd,	J.	Šmalcová,	A.	Linhart,	J.	Bělohlávek	(Praha)

9:15 80. DVOULETÉ ZKUŠENOSTI KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC S FUNGOVÁNÍM 
REGIONÁLNÍHO CENTRA PRO NEMOCNÉ PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

	 	 J.	Seiner,	J.	Karásek,	M.	Strýček,	R.	Polášek	(Liberec)

9:30 81. EXTRAKORPORÁLNÍ RESUSCITACE U REFRAKTERNÍ ZÁSTAVY OBĚHU, 
KLINICKÉ VÝSLEDKY

	 	 A.	Krüger,	P.	Ošťádal,	M.	Janotka,	D.	Vondráková,	I.	Skalský,	P.	Neužil	(Praha)

9:45 82. MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVY A AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY VE 
ZLÍNSKÉM KRAJI V R. 2017

	 	 Z.	Coufal,	M.	Gřiva,	P.	Kopřiva,	M.	Slabák,	J.	Šťastný,	D.	Pfeifer	(Zlín)

10:00 83. SPOLUPRÁCE KARDIOLOGICKÉ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
A NÁSLEDNÉ INTENZIVNÍ PÉČE MULAČOVY NEMOCNICE PLZEŇ

	 	 R.	Sviták	(Plzeň)

10:15 84. MĚŘENÍ ARTERIÁLNÍ DP/DT MAX UMOŽŇUJE KONTINUÁLNÍ MONITORACI 
KONTRAKTILITY LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM SRDEČNÍM 
SELHÁNÍM

	 	 D.	Vondráková,	A.	Krüger,	M.	Janotka,	J.	Naar,	P.	Neužil,	P.	Ošťádal	(Praha)

10:30  Přestávka

Foyer Malého sálu

10:30-11:00	 	Posterová	sekce	–	PREZENTACE	POSTERŮ
	 	 Moderátoři:	T.	Hnátek,	Z.	Moťovská	(Praha)

	 68.	 TAKOTSUBO	KARDIOMYOPATIE	–	UPDATE
	 	 V.	Brázdil	(Brno)

	 69.	 STANOVENÍ	TROPONINU	I	VYSOCE	SENSITIVNÍ	METODOU	NA	AKUTNÍ	
AMBULANCI	KARDIOLOGICKÉHO	ODDĚLENÍ

	 	 J.	Málek,	A.	Staňková,	P.	Živný,	P.	Vojtíšek,	J.	Matějka	(Pardubice)

	 70.	 ZÁTĚŽOVÁ	ECHOKARDIOGRAFIE	S	POUŽITÍM	HANDGRIPU	V	DIAGNOSTICE	
KORONARO-SUBKLAVIÁLNÍHO	STEAL	SYNDROMU

	 	 M.	Hozman,	A.	Schee	(Karlovy	Vary)

	 71.	 NÍZKODÁVKOVANÁ	TROMBOLÝZA	V	LÉČBĚ	CHLOPENNÍ	TROMBÓZY
	 	 M.	Solař,	M.	Kulířová,	R.	Pelouch,	H.	Ševčíková,	I.	Blažková	(Hradec	Králové)

	 72.	 CHIARIHO	SÍŤKA,	MOŽNÝ	PROTEKTIVNÍ	FAKTOR	U	NEMOCNÝCH	
S	TROMBEMBOLICKOU	NEMOCÍ.	KAZUISTIKA.

	 	 R.	Bánszky,	M.	Jakl,	F.	Varhaník,	M.	Solař	(Hradec	Králové)

	 73.	 SYNDROM	TUKOVÉ	EMBOLIE	U	MLADÉHO	MUŽE
	 	 J.	Junková,	L.	Gergely	(Písek)

11:00	 	 Přestávka

16:00-16:30	 	Posterová	sekce	–	PREZENTACE	POSTERŮ
	 	 Moderátoři:	J.	Přeček,	T.	Janota	(Olomouc,	Praha)

	 74.	 HEPATOPULMONÁLNÍ	SYNDROM	JAKO	PŘÍČINA	HYPERDYNAMICKÉHO	
SRDEČNÍHO	SELHÁNÍ

	 	 J.	Hrečko,	M.	Solař	(Hradec	Králové)

	 75.	 BALÓNKOVÁ	KONTRAPULZACE,	ECMO	A	TRANSPLANTACE	SRDCE	
V	PRŮBĚHU	24	HODIN	U	PACIENTA	V	KARDIOGENNÍM	ŠOKU

	 	 A.	Trčková,	L.	Špinarová,	J.	Krejčí,	M.	Novák,	M.	Rezek,	P.	Pavlík,	J.	Ondrášek,	P.	Němec,	V.	Horváth	(Brno)

	 76.	 POROVNÁNÍ	MIMONEMOCNIČNÍCH	ZÁSTAV	OBĚHU	U	PACIENTŮ	S	ICHS	
A	JINOU	KARDIOVASKULÁRNÍ	PŘÍČINOU

	 	 M.	Strýček,	J.	Karásek,	J.	Seiner,	R.	Polášek	(Liberec)

	 77.	 MAGNETICKÁ	REZONANCE	V	DIAGNOSTICE	AKUTNÍHO	INFARKTU	
MYOKARDU	PO	MIMONEMOCNIČNÍ	OBĚHOVÉ	ZÁSTAVĚ	–	POPIS	PŘÍPADU

	 	 F.	Varhaník,	J.	Hrečko,	K.	Mědílek,	J.	Bis,	M.	Solař	(Hradec	Králové)

	 78.	 AKUTNÍ	PLICNÍ	EMBOLIE	S	REFRAKTERNÍ	SRDEČNÍ	ZÁSTAVOU	ÚSPĚŠNĚ	
ŘEŠENÁ	ECPR

	 	 R.	Špaček,	D.	Vician,	M.	Bílka,	P.	Branny,	A.	Kubiczek,	D.	Stebel,	L.	Škňouřil	(Třinec)

16:30	 	 Konec	programu
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11:00-12:30   17. programový blok: VOLNÁ SDĚLENÍ 
	 	 Předsedající:	J.	Knot,	T.	Hnátek	(Praha)

11:00 85. SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE (SKG) A PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ 
INTERVENCE (PCI) U MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY (OHCA) 
S ČASNÝM NÁVRATEM OBĚHU V POROVNÁNÍ S REFRAKTERNÍ ZÁSTAVOU

	 	 D.	Rob,	T.	Kovárník,	O.	Šmíd,	J.	Šmalcová,	A.	Linhart,	J.	Bělohlávek	(Praha)

11:15 86. DIAGNOSTIKA AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU PO OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ
	 	 M.	Solař,	R.	Pelouch,	H.	Ševčíková,	I.	Blažková,	F.	Varhaník	(Hradec	Králové)

11:30 87. VLIV PRODLOUŽENÉHO TRANSPORTU PACIENTŮ DO CARDIAC ARREST 
CENTRA PO MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVĚ OBĚHU (OHCA) NA VSTUPNÍ 
HEMODYNAMICKÉ PARAMETRY A OUTCOME

	 	 J.	Karásek,	J.	Seiner,	R.	Polášek,	J.	Lejsek,	M.	Renza,	M.	Moudrý,	F.	Šalanda,	M.	Strýček,	
P.	Ošťádal	(Liberec,	Praha)

11:45 88. ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÁ BLOKÁDA GANGLION STELLATUM 
V EMERGENTNÍ LÉČBĚ MALIGNÍ BOUŘE.

	 	 R.	Špaček,	O.	Jiravský,	R.	Neuwirth,	J.	Chovančík,	B.	Szmek,	M.	Hrošová,	M.	Palowski,	L.	Škňouřil	
(Třinec)

12:00 89. LÉČBA PACIENTKY S MASIVNÍ MITRÁLNÍ REGURGITACÍ A  KARDIOGENNÍM 
ŠOKEM OBJEMOVOU SUBSTITUCÍ KRYSTALOIDY

	 	 P.	Syrovátka,	M.	Bystroň,	M.	Ziaei,	Z.	Peroutka,	A.	Schee	(Karlovy	Vary)

12:15 90. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH FOTBALISTŮ V NÁVAZNOSTI 
NA SPORT

	 	 M.	Rezek,	J.	Sitar,	J.	Semenka,	O.	Hlinomaz,	M.	Novák,	L.	Groch	(Brno)

12:30  Konec programu

12:30  ZAKONČENÍ KONFERENCE,  
Vyhlášení nejlepších prezentací

poznámky
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ňuje hemodynamický stav pacienta při příjmu a zda má vliv na jejich mortalitu a neurologický out-
come.

Metodika: Analýza dat z prospektivního registru OHCA 2013-2017 vedených CAC KN Liberec. Data 
jsou rozdělena do dvou souborů: 1) INSIDE – pacienti s primárně spádovou centrovou nemocnicí 2) 
OUTSIDE – pacienti libereckého kraje s jinou spádovou nemocnicí a mimo režim CAC by byli směřo-
váni primárně tam. U obou skupin jsme sledovali dobu transportu z místa OHCA do CAC . Oba sou-
bory byly porovnány v baseline charakteristice, v hemodynamických parametrech při příjmu a dále 
byly sledovány výsledné outcomy.

Výsledky: Do studie bylo zařazeno 232 pacientů po OHCA v letech 2013-2017, 46 bylo vyřazeno 
pro nedostatečná data nebo bylo transportováno až sekundárně. Analyzováno bylo 186 pacientů, 
93 pacientů v obou skupinách. Soubory se statisticky nelišily v žádné z baseline charakteristik.Trans-
port do CAC byl signifikantně delší: (median, IQR): 21 (14-32.5) min vs. 38 (28-51) min, p˂0.0001.

V příjmových hemodynamických parametrech se oba soubory nelišily ( sTK, pH, laktát,TT, SpO2), dáv-
ky vasopresorů a inotropik nutné podávat po příjmu se rovněž signifikantně nelišily. 30 denní/hospi-
talizační mortalita se nelišila (44.1 % vs. 42.3 %,p=0.88) a 1-roční dobrý neurologický outcome (CPC 
1,2) byl identický ( 54,2 % vs 54.2 %, p=0.999). Medián umělé plicní ventilace a medián pobytu na 
JIP (ICU stay) byl rovněž v obou souborech bez signifikantního rozdílu.

Závěr: Strategie primárního transportu pacientů po OHCA do regionálního CAC signifikantně pro-
dlužuje jeho dobu, ale nemá vliv na vstupní hemodynamické parametry ani outcome pacientů.

EXTRAKORPORÁLNÍ RESUSCITACE U REFRAKTERNÍ ZÁSTAVY OBĚHU, KLINICKÉ 
VÝSLEDKY 
A.Krüger,	P.	Ošťádal,	M.	Janotka,	D.	Vondráková,	I.	Skalský,	P.	Neužil,		Praha

Úvod: Použití extrakorporální kardiopulmonální resuscitace u nemocných s refrakterní zástavou obě-
hu představuje jedinou možnost k překlenutí tohoto kritického stavu.

Soubor a metodika:  Analyzovali  jsme  soubor  41  nemocných,  kterým  byla  v  průběhu  oběhové 
zástavy urgentně  zavedena periferní  veno-arteriální  extrakorporální membránová oxygenace.  Jed-
nalo  se o  zástavy oběhu,  které byly  refrakterní  ke  standardní  terapii po dobu alespoň 20 minut. 
Posuzovali jsme vliv iniciálních parametrů vnitřního prostředí (vstupní pH a laktát) a vliv komorbidit 
(diabetes, hypertenze) a tělesné konstituce (BMI) na mortalitu nemocných. Sledovali jsme jejich 1-, 
3-, 6- a 12-měsíční mortalitu.

Výsledky: Průměrný věk v našem souboru byl 58 let. Ve 20 případech se jednalo o oběhovou zásta-
vu mimo nemocnici (OHCA), nemocničních zástav (IHCA) bylo celkem 21. Vstupní hodnota laktátu 
byla v našem souboru signifikantně vyšší u zemřelých pacientů ve srovnání s nemocnými, kteří přežili 
(13.09  vs.  8.95;  P<0.05). Hladina  vstupního pH nevyšla  staticky  významně  (6.89  vs.  6.94). Věk, 
místo oběhové zástavy, anamnéza diabetu či hypertenze nemělo v našem souboru vztah k mortalitě 
nemocných. Nemocní, kteří přežili refrakterní oběhovou zástavu s dobrým neurologickým výsledkem, 

Ústní sdělení – lékaři

MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVY A AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY VE ZLÍNSKÉM 
KRAJI V R. 2017 
Z.	Coufal,	M.	Gřiva	P.	Kopřiva,		M.	Slabák,		J.	Šťastný,		D.	Pfeifer,	Zlín

V průběhu roku 2017 registrovala Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 361 případů mi-
monemocniční zástavy (OHCA), z nichž 96 případů bylo při zásahu ZZS primárně úspěšně zresusc-
tiovaných, 23 sekundárně úspěšných. 

Ze zmíněných 96 primárně úspěšně zresuscitovaných OHCA bylo do našeho kardiovaskulárního cen-
tra referováno ke koronarografickému vyšetření 56 pacientů po KPCR pro OHCA.

48 pacientů bylo přivezeno na katetrizační sál v akutním režimu,  tj. po zajištění životních  funkcí, 
z toho 26 primárně cestou ZZS z místa zásahu, 10 po základním ošetření a stabilizaci stavu na spá-
dovém anesteziologicko-resuscitačním oddělení, 4 cestou oddělení urgentního příjmu – emergency, 
4 pacienti byli primárně přijati na koronární jednotku. Pouze 8 nemocných podstoupilo koronaro-
grafické vyšetření odloženě.

Intervenční řešení bylo indikováno prakticky u poloviny (29) nemocných, 14 z nich mělo postižení 
povodí RIA, 9 RC a 8 ACD. Pouze 3 nemocní byli  indikováni ke kardiochirurgické  revaskularizaci. 
V  jednom případě z toho se  jednalo o maligní variantu atypického odstupu  levé koronární  tepny 
z pravého Valsalvova sinu mezi aortou a a. pulmonalis.

13 nemocných mělo zcela fyziologický koronární nález, ve 3 případech se jednalo o TakoTsubo kar-
diomyopatii, v jednom případě byl diagnostikován Brugada sy., jednou asfyktická asystolciká zástava, 
v 5 případech se jednalo o fibrilaci komor při dilatační kardiomyopatii, ve 4 případech byla příčinou 
zástavy plicní embolie.

Ve zbylých případech byl přítomen koronární nález buď nevýznamný nebo naopak neřešitelný.

VLIV PRODLOUŽENÉHO TRANSPORTU PACIENTŮ DO CARDIAC ARREST CENTRA 
PO MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVĚ OBĚHU (OHCA) NA VSTUPNÍ HEMODYNAMICKÉ 
PARAMETRY A OUTCOME 
J.	Karásek,	J.	Seiner,	R.	Polášek,	J.	Lejsek,	Liberec,	M.	Renza,	M.	Moudrý,	F.	Šalanda,	Praha,	M.	Strýček,	Liberec,	P.	Ošťádal,	
Praha

Úvod: Centralizace péče o pacienty po mimonemocniční zástavě oběhu (OHCA) je doporučována na 
základě konsenzu odborných společností z roku 2017.

Cíl: Ověřit, zda prodloužený transport pacientů po OHCA do centra pro srdeční zástavu (CAC) ovliv-
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defibrilovatelný vstupní  rytmus, 16 % asystolii/elektromechanickou disociaci. Nejčastější příčinnou 
OHCA byl akutní infarkt myokardu (59 %, n=294), následovaný maligní arytmií při chronické ICHS 
(12 %, n=58), kardiomyopatiemi  (6 %, n=29), plicní embolií  (3 %, n=16), chlopenními vadami 
(2 %, n=12) a ostatními kardiálními příčinami (6 %, n=31). Příčinu OHCA se nepodařilo objasnit 
u 25 (5 %) pacientů. Nekardiální příčinu OHCA mělo 33 (7 %) pacientů, nejčastěji se jednalo o hy-
poxii (3 %, n=16), iontovou dysbalanci (1%, n=6) a hemoragickou CMP (1%, n=6). Celkové přežití 
(zahrnující pacienty s asystolií, refrakterní zástavou a pokračující KPR) s dobrým neurologickým vý-
sledkem (CPC 1/2) nad 30 dní bylo 45 % (n=226). Více než 6 měsíců přežilo 44 % (n=219) pacientů.

Závěr: Nejčastější příčinnou OHCA v našem souboru je akutní infarkt myokardu a maligní arytmie při 
ICHS (71 % všech pacientů), kardiální etiologie zástavy se potvrdila u 88 % přijatých pacientů. Více 
než 30 dní přežilo 45 % pacientů. Nejčastější příčinnou úmrtí v nemocnici je u většiny pacientů těžký 
poresuscitační syndrom, především pak ireversibilní poškození mozku.

SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE (SKG) A PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE 
(PCI) U MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY (OHCA) S ČASNÝM NÁVRATEM 
OBĚHU V POROVNÁNÍ S REFRAKTERNÍ ZÁSTAVOU 
D.	Rob,	T.	Kovárník,	O.	Šmíd,	J.	Šmalcová,	A.	Linhart,	J.	Bělohlávek,	Praha

Úvod: Dosud bylo publikováno minimum dat týkající se etiologie, koronárních nálezů a PCI u paci-
entů s refrakterní srdeční zástavou. Prezentujeme proto soubor OHCA pacientů z Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze porovnávající pacienty s časným návratem oběhu a refrakterní zástavou.

Metodika:  Post-hoc analýza dat od 1. 1. 2012 do 1. 10. 2017 z prospektivního  registru OHCA 
II. interní kliniky VFN s cílem porovnat koronární nálezy a výsledky PCI u pacientů s časným návratem 
oběhu (ROSC < 20 min) a pacientů s refrakterní zástavou (ROSC ≥ 20 min).

Výsledky: Refrakterní skupina (98 pacientů) měla v porovnání s pacienty s časným ROSC (143 paci-
entů) častější výskyt choroby tří tepen (26 versus 17 pacientů, p<0.01), více stenoz kmene levé ko-
ronární tepny (12 versus 3 pacienti, p<0.01) a chronických totálních okluzí (17 versus 10 pacientů, 
p=0.01). Celkem bylo provedeno 134 perkutánních koronárních intervencí (z toho 52 u refrakterní 
OHCA). Úspěšnost PCI (definována TIMI flow ≥ 2 a residuální stenoza pod 50 %) byla u obou skupin 
vysoká (92 % v refrakterní skupině a 89 % u pacientů s časným ROSC, p=ns).

Závěr: Pacienti s refrakterní OHCA, kteří podstoupili koronarografické vyšetření, měli v porovnání 
s pacienty s časným návratem oběhu těžší a difuznější postižení koronárních tepen a vysoký výskyt 
chronických kolateralizovaných uzávěrů. Úspěšnost perkutánních koronárních intervencí byla u obou 
skupin vysoká

měli významně nižší BMI. S dobrým neurologickým výsledkem (CPC 1-2) skončilo 40 % nemocných, 
jeden měsíc přežilo 34 % a jeden rok 31 % nemocných.

Závěr: S použitím ECPR lze zvládnout i tak závažný stav jako je refrakterní zástava oběhu. Iniciální 
hodnoty vnitřního prostředí, tělesná konstituce významně ovlivňují přežití nemocného

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH FOTBALISTŮ V NÁVAZNOSTI NA 
SPORT
M.	Rezek,	J.	Sitar,	J.	Semenka,	O.	Hlinomaz,	M.	Novák,	L.	Groch,	Brno

Prezentujeme kazusitická sdělení do jjisté míry podobných případů 3 mladých fotbalistů s rozsáhlým 
akutním infarktem myokardu přední stěny, který vznikl krátce po intenizivní fyzciké aktivitě - fotba-
lovém zápase. Vzhledem k nepřítomnosti aterosklerotických změn u těchto mladých sportovců ve 
věku 20, 22 a 32 let  se nabízela úvaha o jiné etiologii než athero-trombotické. U dvou pacientů 
byla snaha pátrat po etiologii za pomocí intravaskulární diagnostiky - optické koherentní tomografie 
a intravaskulárního ultrazvuku, přesto je finální rozvaha o příčině vzniku infarktu u těchto pacientů 
spekulativní. U  všech pacientů byl uváděn úder do hrudníku  v průběhu  sportovní  aktivity, přesto 
jednoznačné postižení ve smyslu disekce koronární tepny se prokázat nepodařilo. Ve všech přípa-
dech se jednalo o rozsáhlý infarkt myokardu s trombotickýcm postižením proximálního úseku RIA. 
V literatuře je akutní infarkt myokardu jako možná příčina náhlých srdečních příhod u mladých spor-
tovců uváděn vzácně a nepatří do diferenciální diagnostiky na první místa. Tyto kazusitické případy 
dokumentují nutnost zvažovat možný akutní koronární syndrom i u velmi mladých a anamesticky 
zdravých pacientů.  

ETIOLOGIE A PŘEŽITÍ PACIENTŮ S MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU 
(OHCA) PŘEDPOKLÁDANÉ KARDIÁLNÍ ETIOLOGIE PŘIJATÝCH DO CENTRA PRO 
SRDEČNÍ ZÁSTAVY
D.	Rob,	T.	Kovárník,	O.	Šmíd,	J.	Šmalcová,	A.	Linhart,	J.	Bělohlávek,	Praha

Úvod:  V  České  republice  je  propuštěno  z  nemocnice  domů  bez  významnějšího  neurologického 
deficitu 15 % nemocných po  resuscitaci. Na základě publikovaných dat  se předpokládá,  že péče 
v centrech pro srdeční zástavy může zvýšit přežití pacientů. Prezentujeme naše zkušenosti s pacienty 
přijatých do centra s předpokládanou kardiální etiologií OHCA.

Metodika: Post-hoc analýza dat od 1.1.2012 do 1.10.2017 z prospektivního registru OHCA II. in-
terní kliniky VFN s cílem určit etiologii, neurologické výsledky a přežití pacientů přijatých s předpoklá-
danou kardiální etiologií OHCA.

Výsledky: V daném období bylo přijato celkem 498 OHCA pacientů s předpokládanou kardiální 
etiologií (průměrný věk 60 let, 76 % muži, medián ROSC 25 minut). Celkem 74 % pacientů mělo 
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tvého uzávěru některé z koronárních cév. Interpretace hladin kardiomarkerů je nesnadná stejně jako 
hodnocení neobturujícího koronárního postižení. Ve vybraných případech může být přínosné MR 
zobrazení, které dokáže odlišit akutní infarktu myokardu od chronického postižení.

Cílem sdělení je přinést aktuální souhrnné informace o této problematice a podělit se o naše zku-
šenosti s diagnostikou akutního infarktu myokardu po oběhové zástavě u nemocných, kde nebyly 
přítomné patognomické ekg a angiografické nálezy.

SPOLUPRÁCE KARDIOLOGICKÉ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
A NÁSLEDNÉ INTENZIVNÍ PÉČE MULAČOVY NEMOCNICE PLZEŇ 
R.	Sviták,	M.	Rogozov,	V.	Kuhn,	Plzeň

Mimonemocniční srdeční zástava postihuje v České republice ročně přibližně 60-100 nemocných na 
100 000 obyvatel. Přibližně u 40-50 % pacientů se srdeční zástavou se podaří obnovit spontánní 
krevní oběh, a zvyšuje se počet nemocných, kteří jsou přijímání k další poresuscitační péči do lůžko-
vých zařízení. Navzdory pokrokům v současné medicíně zůstává úspěšnost této léčby relativně nízká. 
V České  republice může být propuštěno z nemocnice domů   bez  významnějšího neurologického 
deficitu obvykle méně než 15 % pacientů po resuscitaci. V poslední době se ukazuje, že řada pacien-
tů po mimonemocniční srdeční zástavě má užitek ze specializované péče za použití diagnostických 
a  léčebných metod, které  jsou dostupné pouze ve větších centrech. Z tohoto důvodu v současné 
době vzniká ve vyspělých zemích iniciativa k vytvoření specializovaných Center péče o nemocné po 
srdeční zástavě. Česká republika v tomto ohledu není výjimkou a je vysoce pravděpodobné, že zlep-
šení organizace péče o nemocné po srdeční zástavě může zlepšit léčebné výsledky těchto pacientů. 
V lůžkových zařízeních, která se stanou Centrem péče o nemocné po srdeční zástavě je nutná aktivní 
mezioborová spolupráce a nezbytnou podmínkou je dostatečný počet resuscitačních lůžek pro zajiš-
tění akutních příjmů všech nemocných po srdeční zástavě, kteří mohou mít užitek ze specializované 
léčby. Velmi důležitá  je  také organizace předávání pacientů,  kteří  již  nevyžadují  péči  v  centru do 
regionálních lůžkových zařízení s ohledem na uvolnění kapacity pro další akutní pacienty po srdeční 
zástavě. V současné době je příkladem této organizace při předávání pacientů vzájemná spolupráce 
a komunikace mezi Kardiologickou klinikou FN Plzeň a Následnou intenzivní péčí Mulačovy nemoc-
nice Plzeň.  

Pracoviště následné intenzivní péče poskytuje dlouhodobou intenzivní péči o základní životní funkce 
u těch pacientů, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění a neobnovila se někte-
rá ze životních funkcí. Hlavním posláním pracovišť následné intenzivní péče je bezpečné a v závislosti 
na stavu nemocného jeho rychlé odpojení od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního 
stavu a překlad na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče či propuštění do následné, ošet-
řovatelské nebo domácí péče. 

Na oddělení Následné intenzivní péče Mulačovy nemocnice Plzeň bylo od května 2016 do září 2018 
hospitalizováno  celkem 43 nemocných,  30 mužů  a 13  žen,  průměrný  věk nemocných  činil  66,9 
roku. Nejčastější základní diagnózou při příjmu je stav po srdeční zástavě u 15 nemocných (34,9 %), 
stav po bronchopneumonii 7 pacientů (16,2 %) a stav po kardiální dekompenzaci u 4 nemocných 

DVOULETÉ ZKUŠENOSTI KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC S FUNGOVÁNÍM 
REGIONÁLNÍHO CENTRA PRO NEMOCNÉ PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ 
J.	Seiner,	J.	Karásek,	M.	Strýček,	R.	Polášek,		Liberec

Úvod: Mimonemocniční srdeční zástava (OHCA) patří mezi hlavní příčiny úmrtí dospělé populace. 
Nejčastější příčinou OHCA jsou kardiovaskulární onemocnění. Od dubna 2016 jsou v libereckém kraji 
pacienti po OHCA s předpokládanou kardiální příčinou zástavy přijímáni primárně do Centra pro 
nemocné po srdeční zástavě (CAC). Prezentujeme výsledky dvouletého fungování CAC.

Metodika: Data byla sbírána formou prospektivního registru, do kterého byli konsekutivně zařazeni 
všichni  pacienti  hospitalizovaní  v CAC po OHCA a úspěšné  kardiopulmonální  resuscitaci  od  roku 
2016. Výsledky jsou porovnány s registrem pacientů přijatých do Kardiocentra KNL po OHCA v letech 
2013-2016.

Výsledky: Od od roku 2013 bylo přijato celkem 260 pacientů po OHCA. 113 pacientů bylo přija-
to od dubna 2016 v režimu CAC. Po zřízení CAC došlo k nárůstu přijatých pacientů o 34,6 % na 
1,09 pacientů týdně. V porovnání s pacienty přijatými v předchozím období se sledované populace 
pacientů významně nelišily v základních demografických charakteristikách. Populace se  lišila v po-
dílu pacientů s iniciálně defibrilovatelným rytmem 74,8 % vs 63,7 % (p: 0,03). Navzdory tomu se 
etiologie zástavy významně nelišila. Kardiovaskulární etiologie byla příčinou 71,4 % vs 77,9 % (p: 
0,42), STEMI bylo příčinou 29,3 % vs 32,7 % (p: 0,64) zástav. Selektivní koronarografie byla prove-
dena u 63,9 % vs 61,1 % (p:0,46) pacientů. 30 denní mortalita souborů se nelišila 36,7 vs 41,6 % 
(p: 0,53). 46,3 % vs 38,9 % (p:0,18) přijatých pacientů bylo propuštěno v dobrém neurologickém 
stavu  (CPC 1,  2).  Transport  pacientů  ze  vzdálenějších míst  regionu nevedl  ke  zhoršení  prognózy. 
I přes signifikantně delší transport se pacienti nelišili ve vstupních hemodynamických parametrech 
ani v mortalitě.

Závěr: Koncept CAC je v regionálních podmínkách dobře proveditelný. Přes navýšení počtu pacientů 
se výrazně nemění jejich struktura ani prognóza.

DIAGNOSTIKA AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU PO OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ 
M.	Solař,	R.	Pelouch,	H.	Ševčíková,	I.	Blažková,	F.	Varhaník,	Hradec	Králové

Potvrzení nebo vyloučení diagnózy akutního infarktu myokardu po oběhové zástavě je důležitou in-
formací pro stanovení optimální sekundárně preventivní strategie. Nemocní, u kterých dojde k obě-
hové zástavě při maligních arytmiích v souvislosti s akutním koronárním syndromem, mají relativně 
nízké riziko recidivy a nevyžadují implantaci ICD. V případech, kdy je příčinou oběhové zástavy chro-
nická forma ischemické choroby srdeční, je riziko oběhové zástavy vysoké, a tito jedinci profitují ze 
sekundárně preventivní implantace ICD.

Diagnostika akutního infarktu myokardu u nemocných po oběhové zástavě může být obtížná. Jedná 
se zejména o situace, kdy nejsou přítomné typické ekg změny nebo jasný angiografický nález čers-
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ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÁ BLOKÁDA GANGLION STELLATUM V EMERGENTNÍ 
LÉČBĚ MALIGNÍ BOUŘE
R.	Špaček,	O.	Jiravský,	R.	Neuwirth,	J.	Chovančík,	B.	Szmek,	M.	Hrošová,	M.	Palowski,	L.	Škňouřil,		Třinec

Úvod: Maligní bouře je život ohrožující stav definovaný 2 symptomatickými epizodami komorové 
arytmie za 24 hodin, respektive 3 adekvátními výboji u pacienta s  ICD. Tradiční emergentní  léčba 
maligní bouře zahrnuje ovlivnění reverzibilních příčin, doplněné antiarytmickou medikací, sedací pa-
cienta a ve specializovaných centrech také katetrovou ablací.

Anestetická blokáda ganglia  stellata  ( ABGS) přináší přechodné snížení  sympatické aktivace myo-
kardu, čímž přispívá ke snížení četnosti recidiv komorových arytmií. Jedná se o jednoduchý a rychlý, 
v  rutinní praxi  stále málo prováděný  výkon.  Jeho použití  v  terapii maligní bouře  je  však  literárně 
opodstatněné.

Cíl: Prezentace metodiky a kazuistického souboru pacientů s maligní bouří, u kterých byla provedena 
ultrazvukem navigovaná ABGS.

Soubor pacientů: Ultrazvukem navigovaná ABGS byla od března 2017 do září 2018 provedena 
u 27 pacientů z indikace maligní bouře. Závažné komplikace nebyly pozorovány. Nejčastějším ne-
žádoucím účinkem byl vznik Hornerovy triády (10 pacientů), chrapot byl pozorován u 3 pacientů. 
Uvedené komplikace odezněly nejpozději do 12 hodin. S ohledem na limitovanou velikost souboru, 
absenci  kontrolní  skupiny  a  obtížně  kvantifikovatelný  endpoint  t.č.  není  možné  určit  statistickou 
účinnost, klinicky se však výkon jevil efektivní. Provádění ABGS ve výše zmíněném kazuistickém sou-
boru pacientů vedlo k úplné eliminaci nutnosti užití celkové anestesie při maligní bouři.

Závěr: Ultrazvukem navigovaná blokáda ganglion stellatum je rychlá, dostupná a bezpečná metoda 
pro emergentní péči o pacienty s maligní bouří. Dostupná literatura a naše zkušenosti hovoří shodně 
o efektivitě této procedury a to nejen v uvedené arytmické indikaci. Stále častější využívání ultrazvuku 
při intervencích v akutní kardiologii činí učební křivku této metody poměrně krátkou a její zahrnutí 
do rutinní praxe tedy nic nebrání.

MĚŘENÍ ARTERIÁLNÍ DP/DT MAX UMOŽŇUJE KONTINUÁLNÍ MONITORACI 
KONTRAKTILITY LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM SRDEČNÍM 
SELHÁNÍM 
Vondráková	D,	Krüger	A,	Janotka	M,	Naar	J,	Neužil	P,	Ošťádal	P;	Praha

Úvod: Možnosti kontinuální monitorace kontraktility levé komory (LV) u nemocných s akutním sr-
dečním selháním v  intenzivní péči zůstávají omezené. Nedávno byly vyvinuty  systémy, umožňující 
kontinuální monitorace arteriální dP/dt max. Vztah mezi arteriálním dP/dt max a LV dP/dt max však 
dosud nebyl zcela popsán. Cílem naší práce proto bylo porovnat hodnoty arteriální a LV dP/dt max 
u nemocných se srdečním selháním.

Metody: Vstupním kriteriem pro zařazení do studie bylo akutní srdeční selhání, které vyžadovalo 

(9,3 %). Nejčastěji přijímáme nemocné z Kardiologické kliniky FN Plzeň v počtu 13ti (30,2 %), dále 
z oborových jednotek intenzivní péče (metabolická, neurochirurgická) FN Plzeň v počtu 11ti pacientů 
(25,5 %) a z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň jsme přijali 8 nemoc-
ných (18,6 %). Od dýchacího přístroje jsme odpojili celkem 32 nemocných (74,4 %), 20 pacientů 
jsme dekanylovali (46,51 %). Průměrná doba hospitalizace na našem pracovišti je 79,1 dne; mortali-
ta 11 nemocných (25,5 %). Na standardní lůžka interního či chirurgického typu jsme přeložili 15 ne-
mocných (34,8 %), na lůžka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče jsme dimitovali 10 pacientů 
(23,2 %) a přímo do domácí péče jsme propustili 6 nemocných (13,9 %). 

Existence organizačních doporučení pro přijímání a propouštění nemocných z následné intenzivní 
péče přispívá k lepší organizaci léčebné péče a výsledkům pro nemocné. V intenzivní péči – oboru 
s vysokou morbiditou a mortalitou – to platí dvojnásob.

LÉČBA PACIENTKY S MASIVNÍ MITRÁLNÍ REGURGITACÍ A KARDIOGENNÍM 
ŠOKEM OBJEMOVOU SUBSTITUCÍ KRYSTALOIDY 
P.	Syrovátka,	M.	Bystroň,	M.	Ziaei,	Z.	Peroutka,	A.	Schee,	Karlovy	Vary

60letá alkoholička, po operaci  žaludku pro vředy  v minulosti, nyní po kolapsu  s bolestí na hrudi 
a dušností referována na katetrizační sál jako akutní infarkt myokardu s LBBB. Při příjezdu záchranné 
služby hypotenzní a tachykardická. Urgentní SKG s normálním nálezem na věnčitých tepnách. Na 
ventrikulografii byla přítomna masivní mitrální  regurgitace při  normální  systolické  funkci  levé  ko-
mory bez poruchy kinetiky. Progrese respirační insuficience s oběhovou nestabilitou si vyžádala in-
tubaci.   Na  sále provedené bedside  echo  s obrazem hypertrofické  kardiomyopatie  s obstrukcí  ve 
výtokovém traktu levé komory a masivní mitrální regurgitací při akinese obou cípů a současné těžké 
hypovolémii. Přechodně zahájena podpora noradrenalinem a  podána objemová substituce s krys-
taloidy.  Při  podrobném  jícnovém  echu  na  koronární  jednotce,  již  nebyla  po  objemové  substituci 
přítomna dynamická obstrukce ve výtokovém traktu levé komory, koaptovaly cípy mitrální chlopně 
a došlo k regresi mitrální regurgitace na středně významnou. Podařilo se vysadit noradrenalin, pa-
cientku extubovat a zvládnout delirantní stav. Postupně se upravily parametry vnitřního prostředí, 
renální funkce a došlo k poklesu jaterních transamináz. Empiricky byla zahájena léčba potencovaným 
aminopenicilinem pro elevaci zánětlivých parametrů s efektem, kultivační nálezy však byly negativní. 
Pacientka byla následně propuštěna do domácího ošetřování s doporučením kontrolního jícnového 
echa ambulantně, které potvrdilo hypertrofii septa s významnou dynamickou obstrukcí ve výtokovém 
traktu levé komory s plně vyjádřeným systolickým dopředným pohybem mitrální chlopně a význam-
nou mitrální regurgitaci. Při pobytu doma trvá symptomatologie námahovou dušností NYHA II-III.
st. Na základě výše uvedených nálezů byla pacientka indikována k myektomii septa a náhradě mitrál-
ní chlopně. Aktuálně čeká na termín operace.
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Posterová sdělení – lékaři

CHIARIHO SÍŤKA, MOŽNÝ PROTEKTIVNÍ FAKTOR U NEMOCNÝCH S TROMBEMBO-
LICKOU NEMOCÍ. KAZUISTIKA
R.	Bánszky,	M.	Jakl,		F.	Varhaník,		M.	Solař,	Hradec	Králové

46letá žena byla hospitalizována pro akutní bilaterální plicní embolii, která prokázána na CT angio-
grafii. Pacientka byla při přijetí hemodynamicky  stabilní, bez výraznější desaturace. Dle  vstupního 
echokardiografického nálezu nebyly prokázány známky cor pulmonale, jako vedlejší nález byl popsán 
v pravé síni hadovitý útvar 45x10mm, intermitentně prolabující přes trikuspidální chlopeň do pravé 
komory, který hodnocen jako embolus zachycený v Chiariho síťce. Nemocná byla léčena nefrakciono-
vaným heparinem a nízkou dávkou trombolýzy. Dle kontrolního transezofageálního UZ srdce s od-
stupem 2 dní od zahájení léčby již trombus v pravé síni nebyl nalezen. V rámci dalšího dovyšetření 
byl u nemocné prokázán vrozený trombofilní stav, heterozygot mutace FII.

V naší kazuistice prezentujeme raritní případ plicní embolizace, při které došlo k zachycení embolu 
v Chiariho síťce. V literatuře je tato anomálie popisována jako protektivní faktor u nemocných s plicní 
embolizací.

TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE – UPDATE
V.	Brázdil,	Brno

Úvod: Takotsubo kardiomyopatie (TTS) patří mezi závažné stavy v akutní kardiologii, které často imi-
tují akutní infarkt myokardu. Společným jmenovatelem pro obě jednotky je typická bolest na hrudi, 
dušnost, či také porucha kinetiky myokardu levé komory. Ta je však u TTS ve většině případů reversi-
bilní. Onemocnění postihuje většinou ženy v postmenopauzálním věku, v návaznosti na emocionální 
či fyzický stresový faktor. Prevalence tohoto syndromu ve skupině pacientů s podezřením na akutní 
koronární syndrom je 0,7-2,5 %.

Metodika a cíl práce: Formou přehledového sdělení poskytnou aktuální „state-of-the art“ infor-
mace ohledně problematiky TTS.

Závěr: TTS není zcela prozkoumané onemocnění, stále zůstávají nejasnosti v patofyziologii a dia-
gnostických kritériích. Nejintenzivněji studovaným tématem v souvislosti s TTS zůstavá její patofyzio-
logie. V příspěvku budou prezentovány a diskutovány nejčastěji uváděné teorie, mezi nimiž je nutné 
zmínit především vliv katecholaminů, dále  teorii koronárních vazospazmů, a možnou endoteliální 
dysfunkci koronární cirkulace.

Jako diagnostická kritéria pro TTS byla v minulosti stanovena přechodná komorová dysfunkce LK, 
nově vzniklé změny na EKG, elevace kardiomarkerů a současný nález hladkostěnných koronárních 

intenzivní péči, zahrnující invazivní monitoraci krevního tlaku. Arteriální dP/dt max byla kontinuálně 
monitorována analýzou tlakové křivky, LV dP/dt max byla měřena echokardiograficky s využitím CW 
Doppler  analýzy  mitrální  regurgitace.  Hodnoceny  byly  i  další  hemodynamické  parametry,  získané 
analýzou arteriální a žilní tlakové křivky. 

Výsledky: Celkem 48 nemocných bylo zařazeno do souboru  (muži 65 %, průměrný věk 70  let). 
Mezi arteriální a LV dP/dt max jsme nalezli významnou korelaci (r=0.72, 95 % interval spolehlivosti 
[CI] 0.54-0.83, P˂0.0001). Lineární regrese ukázala, že LV dP/dt max = 0.87 x art dP/dt mx + 291, 
P<0.0001. Pozorovali jsme take významnou korelaci mezi arteriální dP/dt max a tepovým objemem, 
srdečním výdejem a systolickým tlakem. Naproti tomu žádný vztah nebyl nalezem mezi arteriální dP/
dt max a systémovou vaskulární rezistencí (SVR), srdeční frekvencí, diastolickým tlakem či dynamic-
kou arteriální elastancí. Korelace mezi arteriální a LV dP/dt max byla výrazně těsnější u jedinců s vyšší 
SVR (>900 dyn.s/cm5), kde r=0.96, 95 % CI 0.91-0.99, P < 0.0001.

Závěr: Naše výsledky ukázují, že hodnoty arteriální dP/dt max, získané kontinuální analýzou tlakové 
křivky, korelují s hodnotami LV dP/dt max. Nejtěsnější korelace byla nalezena u jedinců s vyšší SVR. 
Arteriální dP/dt max proto představuje nadějnou a  jednoduchou metodu kontinuálního sledování 
kontraktility levé komory u akutního srdečního selhání s vysokým SVR, jako je kardiogenní šok.
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HEPATOPULMONÁLNÍ SYNDROM JAKO PŘÍČINA HYPERDYNAMICKÉHO 
SRDEČNÍHO SELHÁNÍ 
J.	Hrečko,	M.	Solař,		Hradec	Králové

55letá žena s histologicky verifikovanou jaterní cirhózou toxonutritivní etiologie (Child Pugh stadium 
A-B) byla přijata pro šokový stav provázený anasarkou. Sonograficky byla prokázána středně těžká 
plicní hypertenze s dilatovanou pravou komorou, významná trikuspidální insuficience a portální hy-
pertenze. Vyloučena akutní infekce, plicní embolizace a významný intrakardiální i extrakardiální cévní 
zkrat. Srdeční katetrizace potvrdila vysoký srdeční výdej (CI - cardiac index 6.17 l/min/m2) a stav byl 
uzavřen jako hyperdynamické srdeční selhání při hepato-pulmonálním syndromu. Vzhledem k trvalé 
potřebě léčby vazopresory byla nemocná navržena k jaterní transplantaci.

Závěr: Jaterní onemocnění je vzácnou příčinou hyperdynamického srdečního selhání. V případě těž-
kého oběhového selhání je transplantace jater jedinou možností léčby.

SYNDROM TUKOVÉ EMBOLIE U MLADÉHO MUŽE 
J.	Junková,	L.	Gergely,		Písek

Embolie tukových částic při frakturách dlouhých kostí nebo při rozsáhlém poškození měkkých tkání 
je popisována jako častý fenomén, ale klinicky vyjádřené známky tukového embolizmu se vyskytují 
ojediněle. Syndrom tukové embolie se projevuje klasickou triádou příznaků: dušnost, CNS projevy 
a petechie na určitých částech těla. Kauzální  léčba není známá. Předkládáme kazuistiku 28letého 
muže po pádu z kola s frakturou obou kostí bérce, která pro velký otok nebyla týž den operována 
a za 24-36 hod. se u něj vyvinula závažná hypoxémie. Venozní tromboembolie byla vyloučena. So-
nograficky detekovány tukové částečky ve v. femoralis sin., tuk v moči a petechie v typických lokaliza-
cích. Později provedena zevní fixace, přechodně nemocný na ARO, postupně se respiračně zlepšoval. 
Stran CNS bez závažnějšího postižení. Dimitován domů 13. den od úrazu v dobrém stavu. Zamýšlíme 
se nad diagnostikou, léčbou a prognosou tohoto onemocnění. Dokládáme obrazovou dokumentaci.

STANOVENÍ TROPONINU I VYSOCE SENSITIVNÍ METODOU NA AKUTNÍ 
AMBULANCI KARDIOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ – (id 19)
J.	Málek,	A.	Staňková,	P.	Živný,	P.	Vojtíšek,	J.	Matějka,	Pardubice

Úvod: Bolest  na hrudi  patří mezi  nejčastější  důvody návštěvy pohotovostních  ambulancí. Akutní 
infarkt myokardu je konečnou diagnozou u menšiny těchto pacientů. Zavedení vysoce sensitivních 

tepen na koronární angiografii. S prohloubením znalostí o  tomto syndromu a současně objevem 
nových subtypů TTS, byla stanovena nová mezinárodní diagnostická kritéria - InterTAK Diagnostic. 
Jako zásadní faktor při diagnostice nadále zůstává reversibilní porucha kinetiky LK, avšak nemusí již 
být přítomný stresový faktor, změny na EKG, a dokonce může být přítomný i výskyt koronární léze.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705)
Supported by MH CZ – DRO (FNBr, 65269705)

ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE S POUŽITÍM HANDGRIPU V DIAGNOSTICE 
KORONARO-SUBKLAVIÁLNÍHO STEAL SYNDROMU 
M.	Hozman,	A.	Schee,		Karlovy	Vary

Úvod: Koronaro-subklaviální  steal  syndrom (CSSS)  je  vzácnou pozdní komplikací CABG využívají-
cí  LIMA. Hemodynamicky  významná  stenóza nebo  totální okluze arteria  subclavia proximálně od 
odstupu LIMA může vést k reverznímu toku krve v LIMA a k myokardiální  ischemii. Patofyziologie 
syndromu  je dána  vznikem  tlakového gradientu mezi  koronárním povodím a povodím  levé pod-
klíčkové tepny při  jejím signifikantním postižením proximálně od odstupu LIMA. Symptomy bývají 
zvýrazněné námahou levé horní končetiny, kdy dochází ke zvýraznění reverzního toku LIMA vlivem 
nárůstu tlakového gradientu. Léčebnými modalitami CSSS jsou chirurgické metody nebo endovas-
kulární intervence. 

Kazuistika: Prezentujeme kazuistiku 56letého pacienta po CABG a MVP před 1 rokem. Pacient byl 
přijat s podezřením na akutní nonSTEMI anterolaterálně bez známek pokračující ischemie myokardu. 
Pacient podstoupil časnou SKG. Tato prokázala chronickou okluzi RIA a ACD, postižení periferie RCx 
a patentní LIMA ad RIA a SVG ad RIVP, vedlejším nálezem byl uzávěr arteria subclavia lat. sin. Dále 
byla doplněna CT AG, která potvrdila okluzi levé podklíčkové tepny před odstupem LIMA. K objekti-
vizaci hemodynamického dopadu okluze arteria subclavia byla provedena zátěžová transthorakální 
echokardiografie s použitím zátěže levé horní končetiny handgripem. Při zátěži byl dokumentován 
rozvoj hypokinezy přední  stěny a  stenokardií. Okluze podklíčkové  tepny byla ošetřena prekutánní 
cestou s implantací stentu. Během následující observace na kardiologickém oddělení a během am-
bulantního sledování nebyla zaznamenána recidiva stenokardie.

Závěr: Kazuistika dokumentuje vzácnou příčinu ischemie myokardu, kterou je nutné zvažovat u pa-
cientů po CABG. Dostupnou a efektivní diagnostickou metodou představuje zátěžová echokardio-
grafie s použitím handgripu.
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vyvolávající příčina chlopenní trombózy, nejčastěji se jednalo o změnu nebo přerušení antikoagulační 
léčby. Altepláza byla obvykle podávána opakovaně v dávce 20 mg během 4-5 hodin.

K úplnému vymizení trombózy došlo u 2 nemocných, u 6 nemocných byl pozorován pouze částečný 
efekt, u jedné nemocné se rozsah chlopenní trombózy po podání trombolytika nezměnil. V souvis-
losti s podáním trombolýzy nebyla zaznamenána žádná embolizační příhoda, u 5 nemocných došlo 
k závažnějšímu krvácení. Dvě nemocné zemřeli během hospitalizace, žádné z úmrtí nebylo v souvis-
losti s podáním trombolytické léčby.

Závěr: Nízkodávkovaná trombolýza je možným způsobem léčby nemocných s chlopenní trombó-
zou. Optimální účinek této terapie jsme pozorovali pouze u malého počtu léčených nemocných.

POROVNÁNÍ MIMONEMOCNIČNÍCH ZÁSTAV OBĚHU U PACIENTŮ S ICHS A JINOU 
KARDIOVASKULÁRNÍ PŘÍČINOU 
M.	Strýček,	J.	Karásek,	J.	Seiner,	R.	Polášek,		Liberec

Úvod: Mimonemocniční srdeční zástava (OHCA) patří mezi časté příčiny úmrtí dospělé populace. 
Nejčastější příčinou OHCA jsou kardiovaskulární onemocnění. S ohledem na současná doporučení 
je od roku 2016 péče o pacienty po OHCA v Libereckém kraji centralizovaná do centra pro srdeční 
zástavy (CAC) pro předpokládaný profit z možnosti provedení časné SKG/PCI.

Metoda:  Subanalýza  prospektivního  registru  pacientů  po  OHCA.  Srovnání  podskupin  pacientů 
s etiologií OHCA na podkladě  ICHS  (AKS + chronická  ICHS) a pacientů s  jinou kardiální příčinou 
zástavy. Pacienti s nekardiální etiologií OHCA byli z analýzy vyřazení.

Výsledky: Od  ledna 2013 do dubna 2018 bylo do KNL přijato  celkem 260 pacientů po OHCA, 
z  toho 210 pacientů s kardiální etiologií OHCA. U 164 pacientů byla etiologie OHCA  ischemická 
choroba srdeční a u 46 byla etiologií OHCA jiná kardiální příčina (non-ICHS). Obě skupiny se nelišily 
v základních demografických údajích. Vstupně defibrilovatelný rytmus byl zaznamenán častěji v ICHS 
skupině 142 (86.6 %) vs. 29 (63 %) v non-ICHS (p<0.0001). Nebyl pozorován významný rozdíl v dél-
ce obnovení spontánní cirkulace (ROSC). SKG byla provedena u 133 (81.1 %) pacientů z ICHS skupiny 
a 21 (45.7 %) pacientům v non-ICHS skupině (p<0.0001), pacienti v ICHS skupině byli také mnohem 
častěji perkutánně intervenovaní (PCI) 109(66.5) ICHS vs. 1(2.2 %) u non-ICHS (p<0.0001). V dob-
rém neurologickém stavu (CPC 1,2) bylo v čase dimise 91 (55.5 %) v ICHS skupině a 21 (45.7 %) 
pacientů v non-ICHS skupině (p=0,059). 30denní mortalita byla 57 (34.8 %) u ICHS skupiny vs. 19 
(41.3 %) u non-ICHS skupiny (p=0,86).

Závěr: Výsledky naše subanalýzy ukazují, že i přes vyšší podíl pacientů s iniciálně defibrilovatelným 
rytmem a vyšším podílem provedených SKG ve skupině s OHCA na podkladě ICHS se jejich 30denní 
mortalita ani neurologický outcome neliší od pacientů s jinou kardiální příčinou OHCA.

metod stanovení srdečních troponinů dovolilo rychlou diagnostiku a rozhodnutí o další péči u vět-
šiny pacientů. 

Cíl: Zjistit efektivitu a bezpečnost validované vysoce sensitivní metody ke stanovení TnI na našem 
pracovišti.

Metody: Prospektivní sledování pacientů vyšetřovaných pro bolesti na hrudi pomocí 0/1h ESC va-
lidovaného  algoritmu  s  hsTnI  ADVIA  centaur  TNIH.  Péče  o  pacienta  byla  ponechána  na  uvážení 
ošetřujících lékařů seznámených s 0/1h protokolem.

Výsledky: Od 1.5. o 31.6. 2018 bylo algoritmem s hsTnI vyšetřeno 135 pacientů. Do skupiny rule-
-out bylo zařazeno 64 osob, do skupiny rule-in 12 osob a do observační skupiny 59 osob. NSTEMI 
byl konečnou diagnózou u 8 pacientů (5,9 %), všichni byly zařazeni algoritmem do skupiny rule-in. 
Senzitivita testu byla 100 %, specificita 97 %, negativní prediktivní hodnota 100 %. Pacienti zařazení 
do observační skupiny byli oproti pacientům ve skupině rule-out starší  (70±14,1 vs. 54,3 ±14,9, 
p<0,001). Měli častěji známou ICHS (44 % vs. 14 %, p<0,001), arteriální hypertenzi (72,9 % vs. 
35,9 %, p<0,001) a hyperlipidémii (62,7 % vs. 39,1 %, p<0,05). Pacienti ve skupině rule-out byli 
méně často hospitalizovaní oproti osobám v ostatních skupinách (15,6 % vs. 47,5 % vs. 97,1 %, 
p<0,001). Mezi skupinami nebyl rozdíl v pohlaví, v podílu pacientů vyšetřených do 3 hodin od za-
čátků potíží ani ostatních sledovaných parametrech.

Závěr: 0/1hodinový protokol je efektivní v péči o pacienty s bolestmi na hrudi vyšetřovaných na am-
bulanci kardiologického oddělení. Dovoluje bezpečné vyloučení IM u více než poloviny případů. Paci-
enti zařazení do observační skupiny jsou ve shodě s jinými pozorováními více rizikoví. 

NÍZKODÁVKOVANÁ TROMBOLÝZA V LÉČBĚ CHLOPENNÍ TROMBÓZY 
M.	Solař,	M.	Kulířová,	R.	Pelouch,	H.	Ševčíková,	I.	Blažková,	Hradec	Králové

Úvod: Trombóza chlopenní protézy  i nativní chlopně je závažný stav. Léčba redukovanou dávkou 
trombolýzy je novým terapeutickým postupem, který může být alternativou chirurgické léčby nebo 
podání běžné dávky trombolýzy.

Cíl: Cílem sdělení je shrnout naše zkušenosti s podáním nízkodávkované trombolýzy u nemocných 
léčených pro trombózu chlopenní náhrady nebo nativní chlopně.

Metodika: Byla provedena retrospektivní analýza dat nemocných, kteří byli na našem oddělení lé-
čeni redukovanou dávkou trombolýzy pro trombózu chlopenní náhrady nebo nativní chlopně. Hlav-
ními sledovanými parametry byl úspěch trombolytické léčby a výskyt krvácivých nebo embolizačních 
komplikací.

Výsledky: V letech 2015-2017 byla redukovaná dávka trombolýzy podána 9 nemocným s trombó-
zou chlopenní náhrady nebo nativní chlopně. V 7 případech se jednalo o trombózu mechanické ch-
lopenní náhrady (4 v aortální, 3 v mitrální pozici), v jednom případě byla léčena trombóza bioprotézy 
v aortální pozici a u jedné nemocné trombóza nativní aortální chlopně. U 5 nemocných byla zřejmá 
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šoku  s  centralizací  oběhu.  Nutná  katecholaminová  podpora,  umělá  plicní  ventilace,  intraaortální 
balónková  kontrapulzace  (IABP).  Ten den překlad na  kardiochirurgii  a  implantace  extrakorporální 
membránové oxygenace. Ve stejný den provedena ortotopická transplantace srdce s příznivými biop-
tickými nálezy. Pacient propuštěn do domácí péče 25. potransplantační den. O měsíc později zjištěna 
lymfokéla v pravém třísle po tehdejším zavedení  IABP. Kde vzhledem k rozsahu indikována chirur-
gická revize, která bez komplikací. Pacient bez potíží, biopticky bez známek rejekce štěpu, nadále 
dispenzarizován v našem kardiocentru.

MAGNETICKÁ REZONANCE V DIAGNOSTICE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU 
PO MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ - POPIS PŘÍPADU
F.	Varhaník,	J.	Hrečko,		K.	Mědílek,		J.	Bis,		M.	Solař,	Hradec	Králové

Úvod: Diagnostika akutního infarktu myokardu po mimonemocniční oběhové zástavě bývá obtížná, 
protože interpretace symptomů, EKG, biomarkerů i koronarografického nálezu může být nejedno-
značná.

Popis případu: 72letý muž byl přijat k hospitalizaci po krátké laické resuscitaci pro poruchu vědomí 
s křečemi a inkontinencí svěračů. I když nebyl jasný iniciální rytmus, stav byl hodnocen jako v.s. pro-
běhlá oběhová zástava s úspěšnou resuscitací. Na vstupním EKG byl obraz možné akutní ischemie 
myokardu, nebyl však vývoj v čase a elevace hsTnT byla minimální (43…73…19 ng/l). Akutně pro-
vedená koronarografie prokázala kritické třívětvové postižení koronárních tepen, ale bez přesvědčivé 
culprit léze. UZ vyšetření srdce prokázalo normální kinetiku i systolickou funkci levé komory s mírnou 
koncentrickou hypertrofií. Následně provedené MR zobrazení myokardu bylo kompatibilní s akutním 
infarktem  myokardu  (edém  +  pozdní  kumulace  kontrastní  látky).  U  nemocného  byla  provedena 
kompletní chirurgická revaskularizace myokardu. Na základě výsledku MR zobrazení bylo upuštěno 
od původně plánované sekundárně preventivní implantace ICD.

AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE S REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU ÚSPĚŠNĚ ŘEŠENÁ ECPR
R.	Špaček,	D.	Vician,	M.	Bílka,	P.	Branny,	A.	Kubiczek,	D.	Stebel,	L.	Škňouřil,		Třinec

Úvod: Akutní „high-risk“ plicní embolie je častou příčinou mimonemocniční srdeční zástavy. Histo-
ricky bylo možno těmto nemocným nabídnout pouze periresuscitačně podanou systémovou trom-
bolýzu. V posledních letech se do popředí v této indikaci dostává použití VA ECMO.

Cíl: Popsat kazuistiku 46letého dosud zdravého muže s akutní plicní embolií komplikovanou mimo-
nemocniční srdeční zástavou. Stav byl úspěšně řešen použitím VA ECMO.

Popis kazuistiky: 46letý  muž  po  příchodu  do  práce  v  ranních  hodinách  upadá  do  bezvědomí. 
Ihned započata laická a následně lékařská KPCR, snaha o obnovu oběhu byla neúspěšná, po 60 mi-
nutách byl proto nemocný za kontinuální srdeční masáže přístrojem Lucas přivezen na ARO našeho 
pracoviště. Za pokračující KPCR bylo zavedeno VA ECMO transfemorálním přístupem, spuštěno v 90. 
minutě resuscitace. CT verifikuje oboustrannou plicní embolii. Pacient byl ponechán na kontinuální 
antikoagulační terapii Heparinem, po 3 dnech bylo ECMO bezproblémově extrahováno, 10. den od 
přijetí byl nemocný propuštěn do ambulantní péče bez neurologického deficitu.

Závěr: VA ECMO je potenciálně život zachraňující metoda u pacientů s refrakterní srdeční zástavou 
pro  akutní  plicní  embolii.  Následná  systémová  trombolýza  či  intervenční/chirurgické  výkonu  jsou 
zatíženy velkým rizikem krvácení – naše kazuistika poukazuje na fakt, že ve většině případů postačuje 
kontinuální antikoagulace k disoluci trombu v plicnici. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout, že při 
optimálně vedené KPCR pro akutní plicní embolii lze dosáhnout výborného neurologického výsledku 
i po prolongované resuscitaci.

BALÓNKOVÁ KONTRAPULZACE, ECMO A TRANSPLANTACE SRDCE V PRŮBĚHU 
24 HODIN U PACIENTA V KARDIOGENNÍM ŠOKU 
A.Trčková,	L.	Špinarová,	J.	Krejčí,	M.	Novák,	M.	Rezek,	P.	Pavlík,	J.	Ondrášek,	P.	Němec,	V.	Horváth,	Brno

Je  podána  kazuistika  42letého  muže  s  dilatační  kardiomyopatií  po  v.s.  prodělané  myokarditidě. 
Ejekční  frakce  levé komory  (EFLK)  vstupně 25 %, přechodně zlepšení na 35 %, poté opět pokles 
na 15-20 %. V  roce 2013 byla z primární prevence provedena  implantace biventrikulárního  ICD, 
t. č. EFLK 20 %, nově významná mitrální  insuficience, středně významná trikuspidální  insuficience 
s projevy těžké plicní hypertenze (PH), opakovaně běhy nesetrvalých komorových tachyarytmií. Od 
roku 2013 byl pacient opakovaně hospitalizován pro kardiální dekompenzaci, v roce 2017 zařazen 
na čekací list k transplantaci srdce. V roce 2018 došlo k progresi klinického stavu pacienta – NYHA 
III, dle echo nálezu zjištěna výrazná dilatace všech srdečních oddílů, těžká porucha kontraktility LK 
s EFLK kolem 15 %, se známkami PH. Nález koreluje s výsledkem pravostranné srdeční katetrizace. 
Zavedena parenterální diuretika a ionotropní podpora a také periferní centrální žilní katetr, což bylo 
komplikováno vznikem flegmóny na  levé horní končetině s nutností antibiotické terapie a násled-
né chirurgické  revize. Pro příznivý klinický vývoj, pokus o vysazení dobutaminu. Nicméně dochází 
k rozvoji břišního dyskomfortu, chirurgem vyloučena náhlá příhoda břišní, stav však progreduje do 
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V HLAVNÍ ROLI HRUDNÍ DRÉN 
M.	Glűcková,	P.	Dokoupilová,	J.	Karas,	Olomouc

Úvod: Co je to TARAFS (torakoskopicky asistovaná radiofrekvenční ablace). U které skupiny pacien-
tů se tento výkon provádí. Specifika na operačním sále.

Kazuistika: Která pojednává o 61leté pacientce přijaté pro plánovanou operaci TARAFS  pro fibrilaci 
síní.

Průběh: Po zdánlivě nekomplikovaném operačním výkonu TARAFS jsme pacientku přijali z operační-
ho sálu na kardiochirurgickou jednotku intenzivní péče. Po časné extubaci vše probíhalo standardně 
do doby, než začala jevit známky srdeční tamponády. Nastala těžká hypotenze a bylo nutné zahájit 
KPR  (kardiopulmonální  resuscitaci). Po stabilizaci akutního stavu následoval urgentní  transport na 
operační sál k revizi operační rány. Na sále byl nalezen zdroj krvácení způsoben defektem aorty pro 
dislokaci hrudního drénu.

Závěr: Přes dramatický pooperační průběh byla pacientka rychle zotavena. Zvláštností kazuistiky je, 
že i takto jednoduchý systém jako je hrudní drenáž, může mít fatální následky. V tomto případě hraje 
velmi důležitou roli bed-side monitorig sestry.

Zkratky:

TARAFS - torakoskopicky asistovaná radiofrekvenční ablace
KPR - kardiopulmonální resuscitaci

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE – MANUÁLNÍ NEBO MECHANIZOVANÁ 
SRDEČNÍ MASÁŽ 
M.	Navrátilová,	A.	Šipková,	E.	Horálková,	H.	Sedláková

Náhlá zástava oběhu je jedním ze stavů vyžadujících okamžitý a přitom celkem náročný postup, aby 
byla postiženému dána naděje na přežití bez závažnějších následků. Stlačení hrudníku průměrného 
pacienta o požadovaných 5-6 cm frekvencí 100-120/min, znamená vynaložení značného úsilí. Na 
základě studií bylo zjištěno, že účinnost manuální komprese klesá již po uplynutí jedné minuty, přes-
tože je zdánlivě prováděna velmi dobře. Nabízí se použití nějakého mechanizovaného pomocníka. 
V posledních letech se rozšířilo používání zařízení jako AutoPuls, LUCAS nebo CORPULS. Přežívání 
resuscitovaných však tyto přístroje ve větších studiích a ve všech situacích nezlepšují. Jsou sice neú-
navné a silné, ale přinášejí také komplikace. Přesto jsou přístroje v České republice hojně využívané 
a  s  jejich  použitím  se  může  setkat  každý  zdravotník,  pečující  o  nemocné  s  větším  rizikem  náhlé 
srdeční zástavy.

Předmětem sdělení proto bude otázka, kdy mechanizovanou srdeční masáž použít a kdy ne, kdy 
může být přínosná, jak musí být použita, jaká jsou úskalí. Prezentovány budou i vlastní zkušenosti.

Ústní sdělení – sestry

PROHLÁŠENÍ „DO NOT RESUSCITATE“ A INSTITUT „DŘÍVE VYSLOVENÉHO PŘÁNÍ“ 
A.	Alzaydeh,	E.	Todtová,	J.	Myšková,	P.	Ošťádal,		Praha	

V dnešní moderní medicíně, kdy vztah lékař-pacient je na úrovni profesionálního partnerství, je stále 
více brán zřetel na pacientovo právo na svobodné rozhodování o své osobě a o svém zdraví. V řadě 
zemí  Západní  Evropy  a  Ameriky  se  již  léta  používá  prohlášení  „Do  not  resuscitate  (DNR)“  v  naší 
zemi se postupně objevuje institut „Dříve vyslovené přání (DVP)“. Oba dokumenty lze definovat jako 
písemné vyjádření svobodné vůle nemocného pro futuro, tedy pro případ, kdy jedinec nebude pro 
závažnost stavu schopen ani posoudit svou situaci, ani verbalizovat své přání.

V naší práci se věnujeme historii a vývoji DNR a DVP, jejich odlišení od dalších termínů jako jsou ne-
gativní revers či eutanazie, uvádíme příklady a praxi ze světa (zejména UK a USA), dále zmiňujeme 
Listinu základních práv a svobod a zákony, ze kterých tyto dokumenty přímo vycházejí a které oblast 
DVP v České Republice právně popisují. Zmiňujeme také kolizi základních práv, jejích důsledků a od-
povědností (ať už trestněprávních nebo občanskoprávních), kterým mohou lékaři při respektování, 
ale také nerespektování DVP čelit. V neposlední řadě bychom rádi zdůraznili potřebu diskuze mezi 
odbornou ale i laickou veřejností na toto téma, která jak se zdá v ČR stále není dostatečná.

Otázky kolem vyjádření svobodné vůle pacienta pro futuro a institut DVP považujeme za společensky 
i lidsky extrémně citlivou, ale velmi důležitou problematiku, které je třeba se intenzivně věnovat.

NEADEKVÁTNÍ VÝBOJE SUBKUTÁNNÍHO IMPLANTABILNÍHO KARDIOVERTER-
DEFIBRILÁTORU INDUKOVANÉ KOMPRESEMI HRUDNÍKU 
P.	C.	Cmorej,	E.	Smržová,	Ústí	nad	Labem

Prezentujeme 30letého pacienta po transplantaci srdce se subkutánním implantabilním kardiover-
ter-defibrilátorem (EMBLEM MRI S-ICD, Boston Scientific), který byl resuscitován v přednemocniční 
neodkladné péči pro mimonemocniční náhlou zástavu oběhu. V průběhu resuscitace byly artefakty 
způsobené kompresemi hrudníku vyhodnoceny S-ICD za defibrilovatelnou poruchu srdečního rytmu, 
ačkoliv na profesionálním monitoru zdravotnické záchranné služby byla zjevná asystolie. Výboje byly 
aplikovány navzdory programovému nastavení  zóny podmíněného  výboje  a  zóny  výboje na 200, 
respektive 230  tepů za minutu. Zajímavým aspektem  resuscitace  je  zasažení bystandera  výbojem 
S-ICD, který po výboji zůstal několik minut značně otřesený. Záchranářům se nepodařilo deaktivo-
vat  funkci detekce arytmie a  tím spojené  inhibice defibrilace přiloženým magnetem určeným pro 
konvenční ICD. Autorům se dosud nepodařilo nalézt v literatuře podobnou kazuistiku pojednávající 
o  neadekvátních  výbojích  S-ICD  způsobených  chybnou  analýzou  artefaktů  vzniklých  kompresemi 
hrudníku.
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s vyšší hladinou vstupního laktátu. V našem souboru přežilo 31% nemocných s dobrým neurologic-
kým výsledkem.

Závěr: ECPR získáváme čas, který je nutný k objasnění příčiny zástavy a k provedení akutních výkonů. 
Je tak možné zvládnout i tak závažný stav jakým je neúspěšná kardiopulmonální resuscitace.

KAZUISTIKA – PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTEK JAKO MOŽNÁ KOMPLIKACE 
KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ 
I.	Vičíková,	M.	Poloczek,	Z.	Weberová,	P.	Kala,		Brno

Katetrizační uzávěr ouška levé síně patří k alternativě prevence cévních mozkových příhod u pacientů 
s fibrilací síní. Ve studii PRAGUE - 17 je tato metoda srovnávána s podáváním přímo působících per-
orálních antikoagulančních léků (NOAC).

Kasuistika sleduje vývoj a průběh léčby  perikardiálního výpotku u pacienta přijatého s akutními bo-
lestmi na hrudníku po třech měsících od implantace Amplatzerova okludéru v intervenční větvi studie 
PRAGUE – 17. Shrnuje možná rizika této intervence a objasňuje, co je důležité v ošetřovatelské péči 
o pacienta po katetrizačním uzávěru LAA.

Sdělení podpořeno z grantu AZV ČR reg. č. 15-29565A

PALIATIVNÍ PÉČE U PACIENTA S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM – 
NEVĚDOMOST X NEDOSTATEČNÁ KOMUNIKACE 
M.	Navrátilová,	J.	Malík,	A.	Šipková,		Praha

Pacienti s chronickým srdečním selháním jsou specifickou skupinou. Jejich onemocnění je spojeno 
s velkým množstvím multifaktoriálních problémů. Dnešní medicína nabízí velkou řadu prostředků, 
které prodlužují nebo zkvalitňují život pacienta s touto diagnózou. Po jejich selhání je srdeční selhání 
označeno jako terminální. Celý tým zdravotníků, kteří se o pacienta stará, si musí být této skutečnosti 
vědom a přizpůsobit jí léčebný plán. Velmi často se stává, že jsou pacienti nedostatečně edukováni 
a nevnímají své onemocnění jako nevyléčitelné, které může být příčinou smrti.

Nezbytnou prioritou celého zdravotnického týmu a zároveň cílem sdělení, je objasnit jaké potřeby 
má kardiologický pacient neuspokojeny/co aktuálně řeší. Součástí je také příprava pacienta na boj 
s jeho onemocněním. Paliativní péče s sebou přináší i úskalí realizace a to zejména v jejím počátku 
a  konci.  Velkou  a  nezastupitelnou  roli  zde  hraje  zdravotní  sestra,  která  tvoří  nezbytnou  součást 
zdravotnického týmu. Její práce je spojena s delším časovým úsekem, který tráví u lůžka pacienta. 
V daném tématu se velice často nabízí otázka, do jaké míry při edukačních rozhovorech s pacientem 
zabíhat?

Ve fázi kde onemocnění progreduje až do terminální fáze je velice důležitá nejen motivace, psycholo-
gická podpora, ale i adaptace pacienta a jeho postoj k danému onemocnění a svému blízkému okolí.

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO SYSTÉMU ECMO 
Y.	Popovych,	V.	Mochová,	A.	Krüger,	J.	Myšková,	P.	Ošťádal,	Praha

Úvod: Oběhová zástava je kritický, život ohrožující stav. V případě, že se nedaří obnovit oběh stan-
dardními prostředky, tak aplikacíextrakorporálního oběhu (ECPR) můžeme překlenout tento kritický 
stav.

Soubor a metodika: V  našem  souboru  máme  celkem  29  nemocných,  kterým  jsme  v  průběhu 
oběhové zástavy aplikovali periferní V-A ECMO. Srdeční masáž probíhala zevním automatickým sys-
témem LUCAS II. Kanylace femorální tepny a žíly během resuscitace probíhala za kontroly ultrazvuku 
nebo skiaskopie. Hodnotili jsme mortalitu nemocných, příčinu oběhové zástavy, dále jsme sledovali 
vstupní hodnoty laktátu a pH.

Výsledky: Průměrný  věk nemocných byl  58  let  (31-92). V 16 případech  se  jednalo o oběhovou 
zástavu mimo nemocnici,  ve 13 případech o zástavu v nemocničním prostředí. Příčinou oběhové 
zástavy byl ve 2/3 případů akutní koronární syndrom. Vstupní hodnota laktátu byla v našem souboru 
11.57 ± 4.21, vstupní pH 6.97 ± 0.22. Pozorovali jsme signifikantně vyšší mortalitu u nemocných 
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BARD Czech Republic, s.r.o, Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha, Petra Čepičková, mob: +420 731 904 088
www.bardmedical.com/PatientTemperatureManagementSystems

NOVINKA  

V ČESKÉ REPUBLICE

	 Pouze	omezený	účinek	na	krevní	tlak 2-5 

   pro širší klinické využití 

	 Výrazné	a	rychlé	snížení	srdeční	frekvence 2,4 

   pro účinnou kontrolu 

	 Vysoce	kardioselektivní	β-blokátor 1-6 

   pro vyšší bezpečnost

	 Extrémně	nízký	poločas	eliminace 3 

   pro individuální nastavení dávky 

	 Jednoduché	dávkování 1 

   pro maximální pohodlí
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Když na jednoduchosti záleží.
www.amomed.com

Souhrn informací o produktu

Název přípravku: Rapibloc 300 mg prášek pro infuzní roztok. Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje landiololi hydrochloridum 300 mg. Indikace: Supraventrikulární 
tachykardie a rychlá kontrola komorové frekvence u pacientů s fibrilací síní nebo síňovým flutterem v perioperačním a pooperačním stavu nebo za jiných okolností (např. 
u dekompenzované sinusové tachykardie) kdy je žádoucí kontrola rychlé srdeční frekvence specifickou intervenci. Dávkování a způsob podání: Dospělým se aplikuje 
nitrožilní infuzí o rychlosti 10-40 μg/kg/min, v případě potřeby rychlého nástupu účinku je možné zpočátku aplikovat dávku 100 μg/kg během 1 minuty a teprve poté navázat 
nitrožilní infuzí o rychlosti 10-40 μg/kg/min. Maximální rychlost infuze je 80 μg/kg/min. U pacientů s dysfunkcí levé komory (LVEF <40 %, CI <2,5 l/min/m2, NYHA 3-4), 
se pro dosažení kontroly srdečního rytmu zpočátku aplikuje rychlostí 1 μg/kg/min a rychlost lze postupně zvyšovat za důkladného sledování krevního tlaku až na 10 μg/
kg/min. Délka aplikace nemá překročit 24 hodin. Kontraindikace: Hypersenzitivita na landiolol nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Závažná bradykardie (pod 50 tepů/
min), sick sinus syndrom, AV blokáda vyššího stupně (bez kardiostimulace), kardiogenní šok, závažná hypotenze, dekompenzované srdeční selhání (pokud nesouvisí 
s arytmií), plicní hypertenze, neléčený feochromocytóm, akutní astmatický záchvat, závažná nekontrolovaná metabolická acidóza. Zvláštní upozornění: Opatrnosti je třeba 
u hypoglykémie a u diabetiků, při hypotenzi, a při AV blokádě 1. stupně, u pacientů se srdečním selháním, dále u pacientů s astmatem nebo CHOPN či feochromocytómem 
nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin, při terapii pacientů léčených verapamilem, diltiazemem nebo dalšími léky s bradykardizujícím účinkem. Lékové interakce: 
Souběžné užívání léčiv působících bradykardii může vést ke vzniku nebo prohloubení bradykardie, při kombinaci s těmito léčivy je nutná opatrná titrace dávek, souběžné 
podávání s antihypertenzivy nebo inhalačními anestetiky může vést k hypotenzi. Jeho hypotenzivní účinek mohou snižovat NSA. Při souběžném podávání inzulínu nebo 
PAD může být zvýšeno riziko hypoglykémie. Fertilita, těhotenství a kojení: Aplikaci landiololu v těhotenství je vhodné se vyhnout a není-li to možné, lze jej aplikovat 
těhotným ženám jen v případě, že dle názoru ošetřujícího lékaře potenciální přínos převáží možná rizika a jsou-li monitorovány průtok krve placentou a kardiovaskulární 
funkce plodu. Během léčby landiololem se kojení nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Častými nežádoucími účinky jsou bradykardie a  hypotenze. Další méně časté 
nežádoucí účinky mohou být bolest hlavy, poruchy srdečního rytmu, plicní edém, nauzea, zvracení. Vzácně může dojít k infarktu myokardu, AV blokádě, trombocytopénii, 
návalům horka, bronchospasmu, hyperbilirubinémii nebo svalovým křečím. Předávkování: Aplikace vyšších než doporučených dávek je spojena s rizikem bradykardie. 
Podmínky uchovávání: Uchovávat v původním obalu, chráněn před světlem při pokojové teplotě. Po rozpuštění je třeba vzniklý roztok ihned spotřebovat. Dostupná 
balení: Skleněná lahvička obsahující 300 mg landiolol hydrochloridu. Landiolol hydrochlorid je kompatibilní s fyziologickým roztokem, roztokem 5% glukózy, Ringerovým 
roztokem nebo roztokem Ringer-laktátu. Držitel rozhodnutí o registraci: Amomed Pharma GmbH, Storchengasse 1, 1150 Vídeň, Rakousko. Reg. č.: 58/488/14-C. Datum 
registrace: 7. 6. 2017. Datum poslední revize textu SPC: 8. 12. 2017. Způsob výdeje a úhrady: Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

1. Summary of product characteristics Rapibloc®, current version. 2. Krumpl G. et al.: Bolus application of landiolol and esmolol: comparison of the pharmacokinetic 
and pharmacodynamic profiles in a healthy caucasian group. Eur J Clin Pharmacol 2017; 73:417-428. 3. Plosker G.L.: Landiolol: a review of its use in intraoperative and 
postoperative tachyarrhythmias. Drugs 2013; 73:959-977. 4. Krumpl G. et al.: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of two different landiolol formulations in a healthy 
caucasian group. European J of Pharm Sciences 2016; 92:64-73. 5. Okajima M. et al.: Landiolol, an ultra-short-acting β-1-blocker, is useful for managing supraventricular 
tachyarrhythmias in sepsis. World J Crit Care Med 2015; 4(3):251-257. 6. Tsuchiya H. et al.: Characteristic interactivity of landiolol, an ultra-short-acting highly selective β-1-
blocker, with biomimetic membranes: comparisons with β-1-selective esmolol and non-selective propranolol and alprenolol. Front Pharmacol. 2013; Dec 2; 4:150. 
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1. SPC Xarelto® 20 a 15 mg potahované tablety
BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika, tel.: +420 226 101 111, www.bayer.com 
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Zkrácené informace o léčivém přípravku 
 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8 SPC. Název přípravku: Xarelto 15 mg potahované tablety, Xarelto 20 mg potahované tablety. Složení: Jedna potahovaná 
tableta obsahuje rivaroxabanum 15 mg nebo 20 mg. Indikace: Prevence cévní mozkové příhody (CMP) a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární � brilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory, jako jsou městnavé srdeční selhání, hypertenze, věk ≥ 75 let, diabetes mellitus, anamnéza CMP nebo tranzitorní ischemická ataka. Léčba hluboké žilní 
trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) a prevence recidivující HŽT a PE u dospělých. Dávkování a způsob podání: Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace (SPAF): 20 mg jednou denně. Léčba HŽT a PE: První tři týdny se podává 15 mg dvakrát denně a dále 20 mg jednou denně. Krátkodobou léčbu (alespoň 3 měsíce) je třeba zvážit u pacientů s HŽT 
nebo PE provokovanou významnými přechodnými rizikovými faktory (např. nedávným velkým chirurgickým zákrokem nebo úrazem). Delší léčba se má zvážit u pacientů s provokovanou HŽT nebo PE nesouvisející s významnými přechodnými rizikovými faktory, s neprovokovanou HŽT nebo PE nebo recidivující HŽT nebo PE v anamnéze. Je-li indikována prodloužená prevence 
recidivující HŽT a PE (po dokončení alespoň 6 měsíců léčby HŽT nebo PE), doporučená dávka je 10 mg jednou denně. U pacientů, u nichž je riziko recidivující HŽT nebo PE pokládáno za vysoké, například s komplikovanými komorbiditami nebo u těch, u nichž se rozvinula recidivující HŽT nebo PE v době prodloužené prevence užíváním přípravku Xarelto 10 mg jednou denně, 
je třeba zvážit podávání přípravku Xarelto 20 mg jednou denně. Délka léčby je individuální po zvážení přínosu léčby a rizika krvácení. Podávání přípravku Xarelto dětem do 18 let se nedoporučuje. Způsob podání: Přípravek Xarelto 15 mg a 20 mg se má užívat s jídlem. Pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety, může být tableta přípravku Xarelto těsně před 
užitím rozdrcena a smíchána s vodou nebo s jablečným pyré a poté podána perorálně. Po podání rozdrcené potahované tablety Xarelto 15 mg nebo 20 mg musí být dávka okamžitě následována jídlem. Rozdrcená tableta může být také podána gastrickou sondou poté, co je potvrzeno správné umístění sondy v žaludku. Rozdrcená tableta by měla být podána žaludeční 
sondou v malém množství vody a sonda by poté měla být propláchnuta vodou. Po podání rozdrcené potahované tablety Xarelto 15 mg nebo 20 mg musí být poté dávka okamžitě následována enterální výživou. Vynechání dávky: Při vynechání dávky při podávání 15 mg dvakrát denně by měl pacient užít dávku co nejdříve, aby byla zajištěna denní dávka 30 mg denně. 
Při vynechání dávky při podávání jednou denně by dávka neměla být tentýž den zdvojnásobena,vynechaná dávka by měla být užita co nejdříve a dále se pokračuje jednou denně. Informace o převodech z antagonistů vitaminu K a parenterálních antikoagulancií na Xarelto a naopak – viz plné znění SPC. Speciální populace: Ledvinová nedostatečnost: Při clearance 
kreatininu 15-29 ml/min se doporučuje opatrnost. Použití se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min. SPAF: Clearance kreatininu 50-80 ml/min: dávka se neupravuje. Clearance kreatininu 15-49 ml/min: dávka se snižuje na 15 mg jednou denně. Léčba HŽT a PE: Úvodní ani následná dávka se neupravuje (15 mg 2x denně 3 týdny a potom 20 
mg jednou denně). Clearance kreatininu 15-49 ml/min: Snížení dávky z 20 mg jednou denně na 15 mg jednou denně je třeba zvážit, pokud u pacienta riziko krvácení převáží riziko vzniku recidivující HŽT a PE. Doporučení pro použití dávky 15 mg je založeno na farmakokinetickém modelu a nebylo v těchto klinických podmínkách studováno. Pacienti podstupující 
kardioverzi: Léčba přípravkem Xarelto může být zahájena nebo v ní lze pokračovat u pacientů, jejichž stav vyžaduje provedení kardioverze. Pacienti s nevalvulární � brilací síní, kteří podstupují PCI (perkutánní koronární intervenci) s implantací stentu:* U pacientů s nevalvulární � brilací síní, kteří potřebují perorální antikoagulaci a podstupují PCI s implantací 
stentu, existují omezené zkušenosti s podáváním snížené dávky 15 mg přípravku Xarelto jednou denně (nebo 10 mg přípravku Xarelto jednou denně u pacientů se středně závažnou renální insu� ciencí [clearance kreatininu 30 - 49 ml/min]) současně s inhibitorem P2Y12 po dobu nejvýše 12 měsíců.* Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku. 
Klinicky významné aktivní krvácení. Léze nebo stavy s významným rizikem závažného krvácení jako např.: současné nebo nedávno prodělané ulcerace GIT, přítomnost maligních nádorů s vysokým rizikem krvácení, nedávno prodělané poranění mozku nebo míchy, operace mozku, míchy nebo oka v nedávné době, intrakraniální krvácení v nedávné době, jícnové varixy nebo 
podezření na ně, arteriovenózní malformace, cévní aneurysma nebo významné cévní abnormality v míše nebo mozku. Souběžná léčba jiným antikoagulačním přípravkem se nedoporučuje (výjimky – viz plné znění SPC). Jaterní onemocnění spojené s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení včetně cirhotiků stupně Child Pugh B a C. Těhotenství a kojení. Zvláštní 
upozornění a opatření: Pacienti, kteří při léčbě trpí závratěmi či prodělali synkopu, by neměli řídit a obsluhovat stroje. Pokud se objeví závažné krvácení, podávání přípravku Xarelto je třeba přerušit. Častěji bylo pozorováno slizniční krvácení a anémie. Doporučuje se sledování a event. vyšetření hemoglobinu/hematokritu, zvláště u rizikových skupin 
pacientů.* Se zvyšujícím se věkem se může zvyšovat riziko krvácení. Podávání s opatrností: Pacienti s renálním poškozením, kteří současně užívají jiné léčivé přípravky, které zvyšují koncentraci rivaroxabanu v plazmě. Podávání s opatrností při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. nesteroidní antirevmatika, kys. acetylsalicylová, 
antiagregancia nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)*). Při riziku vředové choroby gastroduodena lze zvážit profylaktickou léčbu. Podávání se nedoporučuje: Pacienti s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min, krvácivé poruchy, léčbou neupravená těžká arteriální 
hypertenze, GIT onemocnění bez aktivní ulcerace, které může potenciálně vést ke krvácivým komplikacím, cévní retinopatie, bronchiektázie nebo plicní krvácení v anamnéze, pacienti se srdečními chlopenními náhradami, při intoleranci galaktózy, vrozeném nedostatku laktázy nebo malabsorpci glukózy a galaktózy. Invazivní procedura a chirurgický výkon: Xarelto 
se vysazuje nejméně 24 hodin předem. Pokud není možné výkon odložit, je třeba posoudit zvýšené riziko krvácení s ohledem na neodkladnost zákroku. Léčba má být znovu zahájena, pokud to situace umožní a je nastolena hemostáza. Hladiny rivaroxabanu měřené kalibrovanou kvantitativní analýzou anti-faktoru Xa mohou být užitečné ve výjimečných 
situacích.Pacienti s nevalvulární � brilací síní, kteří podstupují PCI s implantací stentu:* Klinická data jsou k dispozici z intervenční studie s primárním cílem posoudit bezpečnost u pacientů s nevalvulární � brilací síní, kteří podstupují PCI s implantací stentu. Údaje o účinnosti u této skupiny pacientů jsou omezené. U pacientů s cévní mozkovou příhodou/TIA v anamnéze 
nejsou k dispozici žádné údaje.* Hemodynamicky nestabilní pacienti s PE nebo pacienti, kteří vyžadují trombolýzu nebo plicní embolektomii: Přípravek Xarelto se nedoporučuje používat jako alternativní léčbu k nefrakcionovanému heparinu u pacientů s PE, kteří jsou hemodynamicky nestabilní nebo kteří mohou podstoupit trombolýzu nebo plicní embolektomii, 
protože bezpečnost a účinnost přípravku Xarelto nebyla pro tyto klinické situace stanovena. Spinální/epidurální anestezie nebo punkce: S použitím v těchto situacích nejsou klinické zkušenosti. Více informací – viz plné znění SPC. Fertilita, těhotenství a kojení: Přípravek je kontraindikován během těhotenství a kojení. Účinky na fertilitu nejsou známy. Interakce: 
Současné podání se silnými inhibitory CYP3A4 a současně P-gp (např. azolová antimykotika a inhibitory proteáz HIV) se nedoporučuje. Je potřeba se vyhnout současnému podávání silných induktorů CYP 3A4 (např. rifampicin) pokud není pacient pozorně sledován kvůli známkám a příznakům trombózy. Interakce s klaritromycinem, erythromycinem a � ukonazolem 
pravděpodobně není u většiny pacientů klinicky významná, ale může být potenciálně významná u vysoce rizikových pacientů.* Dronedaron by neměl být podáván spolu s rivaroxabanem, vzhledem k omezeným klinickým údajům. Opatrnost je nutná při podání jiných přípravků ovlivňujících krevní srážlivost. SSRI/SNRI: Stejně jako u jiných antikoagulačních přípravků je 
možné, že pacienti budou v případě současného užívání s přípravky SSRI nebo SNRI v důsledku jejich hlášeného účinku na krevní destičky vystaveni zvýšenému riziku krvácení. Při současném užívání v klinickém programu s rivaroxabanem byla u všech léčebných skupin pozorována numericky vyšší četnost závažného i méně závažného klinicky významného krvácení.* 
Nežádoucí účinky: Časté: anémie, závratě, bolest hlavy, oční krvácení vč. spojivkového, hypotenze, hematom, epistaxe, hemoptýza, gingivální krvácení, krvácení z GIT, bolesti břicha, dyspepsie, nauzea, zvracení, zácpa, průjem, zvýšení transamináz*, pruritus, vyrážka, ekchymóza, kožní a podkožní krvácení, bolest v končetinách, urogenitální krvácení, porucha funkce 
ledvin, horečka, periferní edém, pokles celkové síly a energie*, pooperační krvácení, kontuze, sekrece z ran. Méně časté: trombocytóza, trombocytopenie*, alergické reakce, alergická dermatitida, angioedém a alergický edém*, mozkové a intrakraniální krvácení, synkopa, tachykardie, sucho v ústech, porucha jater, zvýšení hladiny bilirubinu, ALP, GGT*, kopřivka, 
hemartróza, pocit indispozice, zvýšení hladiny LDH, lipázy, amylázy. Vzácné: žloutenka, zvýšení hladiny konjugovaného bilirubinu*, cholestáza*, hepatitis*, krvácení do svalů, lokalizovaný edém, cévní pseudoaneurysma. Velmi vzácné: anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, Stevens-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza*, DRESS syndrom*. Není 
známo: kompartment syndrom sekundárně po krvácení, renální selhání/akutní renální selhání sekundárně po krvácení. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Německo. Registrační čísla: Xarelto 15 mg: EU/1/08/472/011-016, EU/1/08/472/023, EU/1/08/472/036, EU/1/08/472/038, 
EU/1/08/472/040, EU/1/08/472/048. Xarelto 20 mg: EU/1/08/472/017-021, EU/1/08/472/024, EU/1/08/472/037, EU/1/08/472/039, EU/1/08/472/040, EU/1/08/472/049. Datum poslední revize textu: 23. srpna 2018. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek Xarelto 20 mg potahované tablety a Xarelto 15 mg potahované tablety je částečně 
hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve všech schválených indikacích. Aktuální výši a podmínky úhrady naleznete na www.sukl.cz. Před předepsáním léčivého přípravku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER 
s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika. L.CZ.MA.09.2018.0423   * Všimněte si, prosím, změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
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Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby 
hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

Zkrácená informace enTreSTo™ 24 mg/26 mg poTahované TableTy,  
enTreSTo™ 49 mg/51 mg poTahované TableTy, enTreSTo™ 97 mg/103 mg poTahované TableTy
Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,3 mg, 48,6 mg nebo 97,2 mg sacubitrilum a 25,7 mg, 51,4 mg nebo 102,8 mg valsartanum (jako komplex sodné soli sakubitril-valsartan). Indikace: K léčbě 
symptomatického chronického srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí u dospělých pacientů. Dávkování: Doporučená zahajovací dávka přípravku Entresto je jedna tableta 49 mg/51 mg dvakrát 
denně. Dávka by měla být zdvojnásobena za 2–4 týdny do dosažení cílové dávky jedna tableta 97 mg/103 mg dvakrát denně, podle tolerance pacienta. Při problémech s tolerancí (systolický krevní tlak  
≤95 mmHg, symptomatická hypotenze, hyperkalemie, renální dysfunkce) se doporučuje úprava dávek souběžných léčivých přípravků, přechodná titrace dávek přípravku Entresto směrem dolů nebo jeho vysazení.
Kontraindikace: Současné užívání s ACE inhibitory. Přípravek Entresto nesmí být podán do 36 hodin po ukončení léčby ACE inhibitorem. Angioedém související s předchozí léčbou ACE inhibitory nebo  
s léčbou ARB v anamnéze. Dědičný nebo idiopatický angioedém. Současné užívání s léčivými přípravky obsahujícími aliskiren u pacientů s diabetes mellitus nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin (eGFR  
<60 ml/min/1,73 m2). Závažná porucha funkce jater, biliární cirhóza a cholestáza. Druhý a třetí trimestr těhotenství. Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění/
varování: Duální blokáda RAAS •Léčba přípravkem Entresto nesmí být zahájena do 36 hodin po užití poslední dávky ACE inhibitoru. Pokud je léčba přípravkem Entresto ukončena, léčba ACE inhibitorem nesmí 
být zahájena do 36 hodin po podání poslední dávky přípravku Entresto.•Kombinace přípravku Entresto s přímými inhibitory reninu jako je aliskiren se nedoporučuje.•Přípravek Entresto obsahuje valsartan,  
a proto nemá být podáván současně s jiným přípravkem obsahujícím ARB. Hypotenze Léčba nemá být zahájena, dokud STK není ≥100 mmHg. U pacientů léčených přípravkem Entresto byly hlášeny případy 
symptomatické hypotenze, zejména u pacientů ve věku ≥65 let, pacientů s renálním onemocněním a pacientů s nízkým STK (<112 mmHg). Při zahajování léčby přípravkem Entresto nebo během titrace 
jeho dávek je třeba rutinně monitorovat krevní tlak. Symptomatická hypotenze se objeví pravděpodobněji, pokud byl pacient v objemové depleci, např. při léčbě diuretiky, dietním omezení soli, průjmu nebo 
zvracení. Deplece sodíku a/nebo objemová deplece mají být korigovány před zahájením léčby přípravkem Entresto, ale tato korektivní akce musí být pečlivě vyvážena oproti riziku objemového přetížení. Porucha 
funkce ledvin Pacienti s lehkou a středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin podléhají většímu riziku rozvoje hypotenze. U pacientů v terminálním stádiu renálního onemocnění se podávání  přípravku 
Entresto nedoporučuje. Užívání přípravku Entresto může být spojeno se sníženou funkcí ledvin. Riziko může být dále zvýšeno dehydratací nebo současným užíváním nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID). 
Hyperkalemie Léčba nemá být zahájena, pokud je sérová hladina draslíku >5,4 mmol/l. Užívání přípravku Entresto může být spojeno se zvýšeným rizikem hyperkalemie, i když hypokalemie se může také 
vyskytnout. Pokud je sérová hladina draslíku >5,4 mmol/l, je třeba zvážit vysazení. Angioedém U pacientů léčených přípravkem Entresto byl hlášen angioedém. Pokud se objeví angioedém, má být podávání 
přípravku Entresto ihned ukončeno a má být poskytnuta vhodná léčba a sledování až do doby kompletního a trvalého ústupu známek a příznaků. Přípravek nesmí být znovu podán. Angioedém spojený  
s otokem laryngu může být fatální. Pokud je pravděpodobné, že je obstrukce dýchacích cest způsobena otokem jazyka, glottis nebo hrtanu, je třeba nasadit rychle vhodnou terapii, např. roztok adrenalinu  
1 mg/1 ml (0,3–0,5 ml) a/nebo přijmout opatření nutná k zajištění průchodných dýchacích cest. Pacienti černošské rasy mají zvýšenou vnímavost k rozvoji angioedému. Pacienti se stenózou renální arterie 
Přípravek Entresto může zvyšovat hladinu urey v krvi a kreatininu v séru u pacientů s bilaterální nebo unilaterální stenózou renální arterie. U pacientů se stenózou renální arterie je třeba dbát opatrnosti  
a doporučuje se sledovat renální funkce. Pacienti s poruchou funkce jater U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh klasifikace B) nebo s hodnotami AST/ALT více než dvojnásobek horní 
hranice normálního rozmezí je k dispozici omezená klinická zkušenost. U těchto pacientů může být expozice zvýšena a bezpečnost není stanovena. Pokud se přípravek používá u těchto pacientů, doporučuje 
se dbát opatrnosti. Interakce: Opatrnosti je zapotřebí při současném podání se statiny, sildenafilem, lithiem, kalium šetřícími diuretiky včetně antagonistů mineralokortikoidů (např. spironolakton, triamteren, 
amilorid), náhradami draslíku nebo solemi s obsahem draslíku, nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních COX-2 inhibitorů, inhibitorů OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (např. rifampin, cyclosporine) nebo MPR2 
(např. ritonavir). Těhotenství a kojení: Užívání přípravku Entresto se nedoporučuje během prvního trimestru těhotenství a je kontraindikováno během druhého a třetího trimestru těhotenství. Kvůli možnému riziku 
nežádoucích reakcí u kojených novorozenců/dětí se přípravek nedoporučuje během kojení. Nežádoucí účinky: Velmi časté:  Hyperkalemie, hypotenze, porucha funkce ledvin. Časté:  Kašel, anemie, hypokalemie,
hypoglykemie, závrať, bolest hlavy, synkopa, ortostatická hypotenze, průjem, nauzea, gastritida, selhání ledvin, únava, astenie. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí. Dostupné lékové formy/velikosti balení: PVC/PVDC/Al blistry v balení obsahujícím 14, 20, 28 nebo 56 potahovaných tablet nebo vícenásobná balení obsahující 168 (3 balení po 56) nebo 
196 (7x28) potahovaných tablet (pouze dvě nejvyšší síly). Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg. č.: EU/1/15/1058/001–016. Datum registrace: 
19.11.2015. Datum poslední revize textu SPC: 22.6.2018. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Vista Building Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irsko. Výdej přípravku je vázán na 
lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
ENTRESTO™ je ochranná známka společnosti Novartis AG. *HFrEF = srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory

entresto™ je klinicky účinnější než  
aCe inhibitor u symptomatických 

pacientů s hFreF.1*

REFERENCE: 1. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014; 371: 993–
1004. 2. Roversi S, Tonelli R, Fabbri L M. Breakthroughs in internal and respiratory medicine. The Lancet Respiratory Medicine; Vol. 3; 2015; 600–602. 
Novartis s. r. o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, tel.: +420 225 775 111, www.novartis.cz, info.cz@novartis.com



Léčba po infarktu

Angina pectoris1

Srdeční arytmie1

Palpitace1

Profylaxe migrény1

myokardu1

Zkrácená informace o přípravku Betaloc ZOC
NÁZEV: Betaloc ZOK 25 mg, Betaloc ZOK 50 mg, Betaloc ZOK 100 mg, Betaloc ZOK 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním. SLOŽENÍ: Jedna potahovaná 
tableta obsahuje metoprololi succinas 23,75 mg, resp. 47,5 mg, resp. 95 mg, resp. 190 mg (odp. metoprololi tartras 25 mg, 50 mg, resp. 100 mg, resp. 200 mg). 
DRŽITEL: AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA, Velká Británie. INDIKACE: Léčba hypertenze, 
anginy pectoris; poruch srdečního rytmu zahrnující zejména supraventrikulární tachykardii; po infarktu myokardu; funkčních srdečních poruch s palpitacemi; 
profylaxe migrény; léčba hyperthyreózy. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Doporučené dávkování je 100-200 mg jednou denně. KONTRAINDIKACE: A-V blok 
druhého a třetího stupně, dekompenzovaná srdeční nedostatečnost, sinusová bradykardie (< 50 tepů/min.), sick-sinus syndrome, sinoatriální blok, kardiogenní 
šok a těžká periferní arteriální cirkulační insufi cience, hypotenze (systolický TK nižší než 100 mm Hg), astma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc 
(CHOPN) těžkého stupně, neléčený feochromocytom, metabolická acidóza. Metoprolol se nesmí podávat pacientům se suspektním akutním infarktem myokardu, 
pokud je tepová frekvence nižší než 50 tepů/min., P-Q interval je delší než 0,24 s nebo je systolický krevní tlak menší než 100 mm Hg (13,33 kPa).  UPOZORNĚNÍ: 
U pacientů, kteří jsou léčeni betablokátory; při léčbě pacientů s astmatem, nebo chronickou obstrukční plicní nemocí; u pacientů s A-V blokem;  riziko ovlivnění 
metabolismu cukrů nebo maskování hypoglykémie; pokud je metoprolol podáván pacientům s feochromocytomem, mělo by být současně podáváno též alfa-
sympatolytikum.  INTERAKCE: Beta1-sympatolytika (např. oční kapky) a ganglioplegika; inhibitory monoaminooxidázy; betablokátory; blokátory kalciového 
kanálu; inhibitory CYP2D6; současná léčba indometacinem a jinými inhibitory prostaglandin syntetázy může snižovat účinek betablokátorů; při současném 
užívání s dalšími antihypertenzivy, tricyklickými antidepresivy, barbituráty nebo fenothiazinem dochází k prohloubení hypotenzního účinku; současné užívání 
se sympatomimetiky a xantiny vede ke vzájemné inhibici účinku; užívání betablokátorů vede k zesílení hypoglykemického účinku. FERTILITA, TĚHOTENSTVÍ 
A KOJENÍ: Metoprolol se nedoporučuje podávat během těhotenství a kojení. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Mezi časté nežádoucí účinky patří bradykardie, posturální 
poruchy (velmi vzácně doprovázené synkopou), studené končetiny, palpitace. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. DATUM 
PRVNÍ REGISTRACE: Betaloc ZOK 25 mg: 21.3.2001; Betaloc ZOK 50 mg: 20.12.2000; Betaloc ZOK 100 mg: 15.4.1998; Betaloc ZOK 200 mg: 20.12.2000. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLA: Betaloc ZOK 25 mg: 58/117/01-C.;Betaloc ZOK 50 mg; 58/628/00-C; Betaloc ZOK 100 mg: 58/015/98-C; Betaloc ZOK 200 mg: 58/629/00-
C. Před předepsáním léku se seznamte se souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum poslední revize textu: září 2017. 
Lék je vázan na lékařský předpis. Lék je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku Betaloc ZOK se prosím 
seznamte se Souhrnem charakteristických vlastností (SPC).

1. SPC Betaloc ZOK. 2. Plosker GL, Clissold SP. Drugs 1992;43:382-414. 3.Wieselgren I et al, J Clin Pharmacol 1990;30:S28-32.
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Dávkování 1x denně 1

Podávání léku 1x denně zlepšuje 
compliance pacienta.

Chronické srdeční selhání 1
12,5 mg 1x dennì poèáteèní dávka pro NYHA II-IV, 
25 mg 1x dennì poèáteèní dávka pro NYHA I-II,
po 14 dnech titrace na dvojnásobnou dávku. 
Cílová dávka je 200 mg 1x dennì.

Řízené uvolňování 1

Každá mikropeleta je obalena vrstvou polymeru,  
která řídí rychlost uvolňování. Tak je dosaženo  
rovnomìrné plasmatické koncentrace metoprololu 
po dobu 24 hodin.1

Hypertenze 1

50 mg 1x denně mírná až středně těžká hypertenze 
100-200 mg 1x denně při potřebě zvýšení dávky.

Léčba po infarktu myokardu 1
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NAHRAZUJEME
A OBNOVUJEME FUNKCI
SRDCE PŘI AKUTNÍM SELHÁNÍ
Produkty Impella CP®, Impella 5.0™/LD™, Impella RP®
a Automated Impella® Controller od společnosti Abiomed
nejen nahradí čerpací funkci srdce, ale mohou pomoci
k jeho zotavení v případě akutního srdečního selhání.

PROMEDICA
PRAHA GROUP, a.s.

exkluzivně přináší
srdeční podpory

Impella® na český trh.

Pro více informací kontaktujte divizi 
Intervenční radiologie a kardiologie

na irk@promedica-praha.cz
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PRVNÍ PERORÁLNÍ

ANTIKOAGULANS SE

SPECIFICKÝM ANTIDOTEM1

VAŠE PŘEDVÍDAVOST,
JEHO BUDOUCNOST.

Bezpečnostní profil 
oveřený reálnou praxí 2-13

Bezpečnost ještě umocněna 
možností okamžitého zvrácení 
účinku1

PRADAXA®

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1; www.boehringer-ingelheim.cz; MEDInfo.CZ@boehringer-ingelheim.comBoehringer Ingelheim, spol. s r.o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1; www.boehringer-ingelheim.cz; MEDInfo.CZ@boehringer-ingelheim.com

*Všimněte si prosím změny v informacích o léčivém přípravku. 
Zkrácená informace o přípravku Pradaxa 150 mg tvrdé tobolky, Pradaxa 110 mg tvrdé tobolky – Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 
110/150 mg dabigatranum etexilatum. Indikace: Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací 
síní s jedním nebo více rizikovými faktory jako je cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA) v anamnéze; věk ≥ 75 let; srdeční 
selhání (NYHA třída ≥ II); diabetes mellitus; hypertenze (SPAF). Léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) a prevence rekurence 
DVT a PE u dospělých pacientů. Dávkování a způsob podání: SPAF: Doporučená denní dávka je 300 mg (1 tob. po 150 mg 2 x denně). Léčba 
musí být dlouhodobá. DVT/PE: Doporučená denní dávka je 300 mg (1 tob. po 150 mg 2x denně) po léčbě parenterálním antikoagulanciem ≥ 5dní. 
Délka léčby je individuální po posouzení přínosu vs rizika léčby. Tobolku polykat celou, neotvírat, protože tím může být zvýšeno riziko krvácení. 
Dávka 220 mg (1 tob. po 110 mg 2x denně) – věk 80 let a vyšší, současné užívání verapamilu. Pro následující pacienty by měla být zvolena 
denní dávka přípravku 300 mg nebo 220 mg dle individuálního posouzení rizika tromboembolie nebo rizika krvácení: věk 75-80 let; stř. těžká 
porucha funkce ledvin; gastritida, ezofagitida nebo gastroezofageální reflux; ostatní se zvýšeným rizikem krvácení. Funkce ledvin by měla být 
zhodnocena výpočtem CrCl před zahájením léčby, aby byli vyloučeni pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (tj. CrCl < 30 ml/min). U pacientů 
léčených přípravkem Pradaxa by měla být funkce ledvin posouzena nejméně 1x ročně nebo častěji podle potřeby. *Kontraindikace: Hypersenzitivita 
na léčivou nebo pomocnou látku přípravku; těžká porucha funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min); klinicky významné aktivní krvácení; organické léze 
nebo stavy, jestliže jsou považovány za významné rizikové faktory závažného krvácení. Mohou to být nedávné gastrointestinální ulcerace, přítomnost 
maligních nádorů s vysokým rizikem krvácení, nedávné poranění mozku nebo páteře, nedávný chirurgický výkon v oblasti mozku, páteře nebo oka, 
nedávné intrakraniální krvácení, známá přítomnost nebo podezření na jícnové varixy, arteriovenózní malformace, cévní aneurysmata nebo závažné 
intraspinální či intracerebrální cévní anomálie; souběžná léčba jinými antikoagulancii např. nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární hepariny, 
deriváty heparinu, perorální antikoagulancia kromě zvláštních situací, kdy dochází ke změně antikoagulační léčby nebo je nefrakcionovaný heparin 
podáván v dávkách nutných k udržení průchodnosti centrálních žilních nebo arteriálních katetrů; porucha funkce jater nebo jaterní onemocnění 
ovlivňující přežití; souběžná léčba systémově podávaným ketokonazolem, cyklosporinem, itrakonazolem a dronedaronem, *umělá náhrada srdeční 
chlopně vyžadující antikoagulační léčbu. Zvláštní upozornění: Nedoporučuje se podávat pacientům s dvojnásobným zvýšením hodnot jaterních 
testů nad horní hranici normy. Dabigatran 150 mg 2x denně byl spojen s vyšším výskytem závažných gastrointestinálních krvácení. Pozorováno u  
pacientů 75 let a starších. K prevenci možno podat PPI. Opatrně podávat u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení. Faktory zvyšující riziko krvácení: 
věk ≥75 l., CrCl 30-50 ml/min., současné podávání inhibitorů glykoproteinu P (např. amiodaronu, chinidinu, verapamilu), hmotnost < 50 kg, ASA, 
klopidogrel, *tikagrelor, NSAID, SSRI, SNRI, jiné léky ovlivňující hemostázu, poruchy koagulace, trombocytopenie, poruchy funkce trombocytů, nedávná 
biopsie, závažné zranění, bakteriální endokarditida. Akutní chirurgický a jiný výkon: léčbu dočasně přerušit; pokud je to možné, výkon odložit nejméně 
o 12 hod. Nedoporučuje se podávat u pacientů podstupujících anestezii s pooperačním ponecháním epidurálně zavedeného katetru. Interakce: 
Nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin a deriváty heparinu, (fondaparinux, desirudin), trombolytika, antagonisté vitamínu K, rivaroxaban 
nebo jiná perorální antikoagulancia, látky ovlivňující agregaci krevních destiček (GPIIb/IIIa, tiklopidin, prasugrel, tikagrelor, dextran a sulfinpyrazon) 
– žádné nebo omezené zkušenosti a může být zvýšené riziko krvácení. Současné podávání ASA, klopidogrelu, NSAID zvyšuje riziko krvácení. 
Dabigatran etexilát a dabigatran nejsou metabolizovány v systému cytochromu P450, proto nejsou předpokládány související lékové interakce. 
Inhibitory glykoproteinu P: amiodaron, verapamil, chinidin, ketokonazol, dronedaron, klarithromycin a tikagrelor – pečlivé sledování, k identifikaci 
zvýšeného rizika krvácení možno použít aPTT a dTT testy. Vyhnout se současnému podávání se silnými induktory glykoproteinu P (třezalka tečkovaná, 
karbamazepin, rifampicin). Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným je krvácení. Hlášeny jako časté: anémie, bolest břicha, průjem, nauzea (SPAF); 
epistaxe, dyspepsie, gastrointestinální krvácení, kožní krvácení, urogenitální krvácení (SPAF, DVT/PE); rektální krvácení (DVT/PE). Zvláštní opatření 
pro uchovávání: Uchovávat v původním obalu, chránit před vlhkostí. Datum poslední revize textu: 7. 6. 2018 Držitel rozhodnutí o registraci: 
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo Registrační č.: Pradaxa 110 mg EU/1/08/442/005-007; Pradaxa 150 mg 
EU/1/08/442/011. Přípravek schválen i v indikaci Primární prevence žilních tromboembolií u dospělých pacientů po elektivní náhradě kyčelního nebo 
kolenního kloubu. Výdej pouze na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním 
se seznamte s úplnou informací o přípravku.  

 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8. SPC přípravku.
Zkrácená informace o přípravku Praxbind 2,5 g/50 ml injekční/infuzní roztok – Složení: 1 ml injekčního/infuzního roztoku obsahuje 
idarucizumabum 50 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje idarucizumabum 2,5 g v 50 ml. Léková forma: Injekční/infuzní roztok Indikace: 
Specifický přípravek k reverzi účinku dabigatranu. Je indikován u dospělých pacientů léčených přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) 
v situacích, kdy je třeba urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky: při naléhavých chirurgických/urgentních výkonech, při život ohrožujícím nebo 
nekontrolovaném krvácení. Dávkování a způsob podání: Omezeno pouze pro použití v nemocnici. Doporučená dávka je 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). 
Podání druhé 5  g dávky lze zvážit v situacích: rekurence klinicky významného krvácení spolu s prodloužením doby srážení krve; pokud by 
potenciální obnovení krvácení bylo život ohrožující a zjistí se prodloužená doba srážení krve; pokud pacienti vyžadují další naléhavý chirurgický/
urgentní výkon a vykazují prodlouženou dobu srážení krve. Relevantními koagulačními parametry jsou aktivovaný parciální tromboplastinový čas 
(aPTT), dilutovaný trombinový čas (dTT) nebo ekarinový koagulační čas (ECT). Praxbind (2 x 2,5 g/50  ml) se podává intravenózně jako dvě 
po sobě následující infuze, každá v délce 5 až 10 minut, nebo jako bolusová injekce. Pacienti s poruchou funkce ledvin, jater nebo ve věku ≥ 65 let 
nevyžadují žádnou úpravu dávky. Léčbu přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) lze znovu zahájit 24 hod. po podání přípravku Praxbind, pokud 
je pacient klinicky stabilní a bylo dosaženo odpovídající hemostázy. Po podání přípravku lze kdykoli zahájit jinou antitrombotickou terapii (např. 
nízkomolekulární heparin), pokud je pacient klinicky stabilní a bylo dosaženo odpovídající hemostázy. Kontraindikace: Žádné Zvláštní upozornění: 
Idarucizumab nezruší účinky jiných antikoagulancií, lze kombinovat se standardními podpůrnými opatřeními. Obsahuje 4 g sorbitolu, riziko léčby 
přípravkem Praxbind se u pacientů s hereditární intolerancí fruktózy musí zvážit oproti potenciálnímu přínosu léčby. Způsobuje přechodnou proteinurii 
jako fyziologickou reakci na nadbytek bílkovin procházejících ledvinami. Proteinurie nesvědčí o poškození ledvin. Interakce: Klinicky relevantní 
interakce s jinými léčivými přípravky se považují za nepravděpodobné. Nežádoucí účinky: Žádné nebyly zjištěny. Zvláštní opatření pro uchovávání: 
V chladničce (2 °C – 8 °C); v původním  obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem,  po otevření injekční lahvičky stabilita prokázána na dobu 
6 hodin při pokojové teplotě. Neotevřenou injekční lahvičku lze před použitím uchovávat při pokojové teplotě (až do 30 °C) po dobu až 48 hodin, 
v původním obalu, chráněnou před světlem. Roztok nemá být vystaven světlu po dobu delší než 6 hodin. Datum poslední revize textu: 24. 8. 2018 
Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo Registrační č.: EU/1/15/1056/001 Výdej 
pouze na lékařský předpis. Léčivý přípravek Praxbind je hrazen z veřejného zdravotního pojištění jako nemocniční léčivý přípravek na základě 
zařazení do seznamů NLéky (VZP) a NHVLP (SZP). Před podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.
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Zkrácená informace o přípravku BRILIQUE®

Název přípravku: Brilique 90 mg potahované tablety Složení a léková forma: Jedna potahovaná tab-
leta obsahuje ticagrelorum 90 mg. Indikace: Přípravek Brilique podávaný s kyselinou acetylsalicylovou 
(ASA) je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s akutním koronárním 
syndromem (ACS) nebo infarktem myokardu (IM) v anamnéze a vysokým rizikem vývoje aterotrombo-
tických příhod. Dávkování a způsob podání: Pacienti užívající přípravek Brilique mají též užívat nízkou 
udržovací dávku ASA 75–150 mg denně. ACS: Léčba přípravkem Brilique se zahajuje podáním jedné 
iniciální dávky 180 mg (dvě tablety po 90 mg) a dále se pokračuje dávkou 90 mg dvakrát denně. Léčba 
přípravkem Brilique 90 mg dvakrát denně se doporučuje u pacientů s ACS po dobu 12 měsíců, pokud 
není přerušení léčby klinicky indikováno. IM: U pacientů s anamnézou IM a vysokým rizikem aterot-
rombotických příhod se doporučuje podávat přípravek Brilique 60 mg dvakrát denně po dobu nejméně 
jednoho roku. Léčbu lze zahájit bez přerušení jako pokračování po úvodní jednoroční léčbě přípravkem 
Brilique 90 mg nebo jiné léčby inhibitory receptoru pro adenosin difosfát (ADP) u pacientů s ACS a vy-
sokým rizikem aterotrombotických příhod. Léčbu lze též zahájit až dva roky od ataky IM nebo v prů-
běhu jednoho roku od ukončení předchozí léčby inhibitorem ADP receptoru. Existují pouze omezené 
údaje o účinnosti a bezpečnosti tikagreloru při pokračovací léčbě delší než 3 roky. Přípravek Brilique lze 
podat s jídlem i bez jídla. Tablety lze také rozdrtit na jemný prášek a smísit s polovinou sklenice vody 
a ihned vypít. Směs lze podat též přes nazogastrickou sondu. Zvláštní populace: U starších pacientů 
není nutná úprava dávky. U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky. U dialyzova-
ných pacientů se podávání tikagreloru nedoporučuje. U pacientů s lehkou poruchou funkce jater není 
nutná úprava dávky. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater je tikagrelor kontraindikován. Nejsou 
dostupné údaje u dětí do 18 let. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli po-
mocnou látku tohoto přípravku. Patologické aktivní krvácení. Anamnéza intrakraniálního krvácení. Těžká 
porucha funkce jater. Souběžné podávání tikagreloru se silnými inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazo-
lem, klarithromycinem, nefazodonem, ritonavirem a  atazanavirem), neboť souběžné podávání může 
vést k podstatnému zvýšení expozice tikagreloru. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Tika-
grelor se má podávat opatrně u pacientů se sklonem ke krvácení (např. v důsledku nedávného trau-
matu, nedávného chirurgického výkonu, poruchou koagulace, akutního nebo recentního gastrointes-
tinálního krvácení) a u pacientů, kteří souběžně užívají přípravky, které mohou zvyšovat riziko krvácení 
(např. nesteroidní antirevmatika–antifl ogistika (NSAID), perorální antikoagulancia a/nebo fi brinolytika 
v průběhu 24 hodin od podání tikagreloru). Tikagrelor se musí používat opatrně u pacientů s anamné-
zou bronchiálního astmatu a/nebo CHOPN. Pacienti mají být poučeni, že mají informovat lékaře a zub-
ního lékaře, že užívají tikagrelor, před jakoukoli plánovanou operací a předtím, než začnou užívat jaký-
koli nový léčivý přípravek. Pokud je u pacienta plánována operace a není žádoucí antiagregační účinek, 
je třeba tikagrelor vysadit 5 dnů před operací. Předčasné přerušení jakékoli antiagregační léčby, včetně 
přípravku Brilique, může vést ke zvýšení rizika kardiovaskulární (CV) smrti nebo IM v důsledku základ-
ního onemocnění. Proto se má předčasné přerušení léčby vyloučit. Dále viz SPC. Interakce: Tikagrelor 
je převážně substrátem pro CYP3A4 a mírným inhibitorem CYP3A4. Tikagrelor je též substrátem pro 
P-gp a slabým inhibitorem P-gp a může zvyšovat expozici k substrátům pro P-gp. Je třeba opatrnosti 
při souběžném podávání P-gp se středně silnými inhibitory CYP3A4 (verapamil, chinidin). Nebyl zjištěn 

vliv na sérové hladiny cyklosporinu. Souběžné podávání tikagreloru a heparinu, enoxaparinu a kyseliny 
acetylsalicylové nebo desmopresinu nemá vliv na farmakokinetiku tikagreloru ani na parciální aktivo-
vaný tromboplastinový čas (aPTT), aktivovaný koagulační čas (ACT) nebo výsledky stanovení faktoru 
Xa. U pacientů s ACS léčených morfi nem (35% snížení expozice tikagreloru) byla pozorována zpožděná 
a snížená expozice perorálním inhibitorům P2Y12, včetně tikagreloru a aktivního metabolitu tikagreloru. 
Klinický význam není znám, údaje však naznačují možnost snížení účinnosti tikagreloru u pacientů sou-
časně léčených tikagrelorem a morfi nem. Souběžné podávání tikagreloru a substrátů pro CYP3A4 s úz-
kým terapeutickým indexem (např. cisaprid nebo námelové alkaloidy) se nedoporučuje. Při podávání 
tikagreloru současně s léčivými přípravky, které vyvolávají bradykardii, se doporučuje opatrnost. V kli-
nických studiích byl tikagrelor podáván souběžně s ASA, inhibitory protonové pumpy, statiny, betablo-
kátory, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a blokátory receptoru pro angiotenzin bez klinicky 
významných nežádoucích interakcí s těmito léčivými přípravky. Nedoporučuje se souběžné podávání ti-
kagreloru a simvastatinu nebo lovastatinu v dávkách vyšších než 40 mg. Dále viz SPC. Fertilita, těho-
tenství a kojení: Ženy v plodném věku mají v průběhu léčby tikagrelorem užívat vhodnou antikoncepci, 
aby se předešlo otěhotnění. Podávání tikagreloru se v průběhu těhotenství nedoporučuje. Tikagrelor 
a jeho metabolity se vylučují do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Mezi nejčastěji hlášené patří 
krvácení, hyperurikémie a dušnost. Předávkování: Tikagrelor je dobře tolerován v jednotlivých dávkách 
až 900 mg. Není známo antidotum účinků tikagreloru. Léčba předávkování má zahrnovat standardní 
postupy místní lékařské praxe. Uchovávání: Nevyžaduje zvláštní podmínky. Velikost balení: 56 tab-
let v  jednom balení. Držitel rozhodnutí o registraci: AstraZeneca AB, SE–151 85 Södertälje, Švéd-
sko Registrační číslo: EU/1/10/655/004 Datum první registrace: 3. 12. 2010 Datum revize textu: 
21. 9. 2018 Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a přípravek je hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Předtím, než přípravek předepíšete, pečlivě prostudujte Souhrn údajů 
o přípravku (SPC). Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Ev-
ropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/ nebo na adrese zástupce držitele roz-
hodnutí o registraci v ČR: AstraZeneca Czech Republic, s. r. o., U Trezorky 921/2 158 00 Praha 5 - Ji-
nonice, tel.: +420 222 807 111, www.astrazeneca.cz
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Brilique snižuje KV mortalitu o 21 % vs. clopidogrel po 12 měsících.1

Prodloužené podávání Brilique 60 mg + ASA snižuje u pacientů po IM

KV mortalitu o 29 % vs. ASA samotná.3

AKS – akutní koronární syndrom; KV – kardiovaskulární; IM – infarkt myokardu
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