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Úvodní slovo

Milí přátelé akutní kardiologie,

 vzhledem k tomu, že vývoj pandemické situace v posledních dnech je krajně nepříznivý a těžko lze očekávat 
zlepšení ve dnech příštích, výbor ČAAK rozhodl o změně formátu 19. konference akutní kardiologie.

V neděli 5. 12. a v pondělí 6. 12. se naše konference uskuteční formou hybridní – tzn. prezenčně v hotelu 
Thermal v Karlových Varech, jak bylo plánováno a pro ty, kteří se nemohou zúčastnit osobně, bude 
k dispozici online připojení k živému vysílání či shlédnutí prezentací ze záznamu. V úterý 7. 12. potom 
bude konference probíhat pouze virtuálně. Praktické workshopy 5. 12. zůstávají v původním formátu.

Věříme, že tuto změnu přijmete; domníváme se, že pořádání plně prezenční konference v této kritické 
době není možné.

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.	 	 	
Prezident konference a předseda výboru České asociace akutní kardiologie ČKS

Organizační informace   

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

Koordinátor akce
Ludmila	Klímová	
tel:	602	536	849	
e-mail:	klimova@kardio-cz.cz	

Organizační výbor
prof.	MUDr.	Petr	Ošťádal,	Ph.D.	
předseda

MUDr.	Petr	Lokaj,	Ph.D.	
MUDr.	Vratislav	Pechman	
prof.	MUDr.	Richard	Rokyta,	Ph.D.	
MUDr.	Jaroslav	Ulman	
MUDr.	Anna	Valeriánová,	Ph.D.	
MUDr.	Dagmar	Vondráková

Certifikáty
Vzdělávací	akce	i	všechny	workshopy	jsou	pořádány	dle	stavovského	předpisu	č.	16	ČLK	a	jsou	
ohodnoceny	kredity	pro	lékaře	(13	kreditů	za	akci	a	4	kredity	za	každý	workshop).

Programový výbor
prof.	MUDr.	Jan	Bělohlávek,	Ph.D.		
předseda

prof.	MUDr.	Martin	Hutyra,	Ph.D.	
prof.	MUDr.	Jan	Malík,	CSc.	
MUDr.	Michal	Pazderník,	Ph.D.	
MUDr.	Jan	Přeček,	Ph.D.	
MUDr.	Michael	Želízko,	CSc.
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 KOngresOvé salOnKy a KOngresOvý sál

10:00-14:00	 Hemodynamický	workshop
	 Workshop	kardiopulmonální	resuscitace
	 Workshop	ultrasonografie	v	intenzivní	péči

Malý sál

14:00	 Zahájení	konference
14:10	 	AKUTNÍ	KARDIOLOGIE	V	GUIDELINES	

Edukační	blok	podpořený	společností	AOP	
Orphan	Pharmaceuticals

15:10	 	(NE)KONVENČNÍ	MOŽNOSTI	VZDĚLÁVÁNÍ	
V	AKUTNÍ	KARDIOLOGII	A	INTENZIVNÍ	PÉČI

16:10	 Přestávka
16:45	 NOVÉ	STUDIE	V	AKUTNÍ	KARDIOLOGII
18:45	 Konec	programu

 Malý sál

9:00	 SRDEČNÍ	ZÁSTAVA	I.	ÚVODNÍ	DIAGNOSTIKA
10:20	 Posterová	sekce	-	Prezentace	posterů	-	foyer
11:00	 	SRDEČNÍ	ZÁSTAVA	II.	POST	ROSC	PÉČE	

Edukační	blok	podpořený	společností	Chiesi
12:00	 	ANTITROMBOTICKÁ	LÉČBA	U	PACIENTŮ	

S	AKUTNÍM	KORONÁRNÍM	SYNDROMEM	VE	
SPECIFICKÝCH	SITUACÍCH	
Edukační	blok	podpořený	společnostmi	Bayer,	
Boehringer-Ingelheim	a	Pfizer

13:00	 Oběd
14:30	 BLOK	ČSIM
15:30	 	KDYŽ	SE	POTKÁ	AKUTNÍ	KARDIOLOGIE	

S	INTERVENČNÍ	
Edukační	blok	podpořený	společnostmi	Amgen	
a	sanofi-aventis

16:30	 INTERAKTIVNÍ	KAZUISTIKY	(perly	z	regionů)
18:00	 Schůze	výboru	ČAAK
19:00	 Konec	programu

KOngresOvý sál

9:00	 	ZÁKLADY	INTENZIVNÍ	PÉČE	U	KARDIOLOGICKÝCH	
PACIENTŮ

10:30	 Přestávka
11:00	 Volná	sdělení	-	sesterská	sekce
12:00	 Přestávka
14:00	 LÉKAŘI	SESTRÁM
14:40	 COVID	19
15:40	 Přestávka
16:20	 	COPAK	MOHU	PŘIJMOUT	VŠECHNY	PACIENTY	

S	BOLESTÍ	NA	HRUDI?	
Edukační	blok	podpořený	společností	Roche

18:00	 Konec	programu

virtUální fOrMa, on-line na www.cksonline.cz/19-konference-akutni-kardiologie/live/

9:00	 Volná	sdělení	-	I.
10:30	 Přestávka
10:35	 	Vyhlášení	nejlepších	prací	

(nejlepší	původní	sdělení	-	ústní	lékařské;	nejlepší	
původní	sdělení	-	ústní	sesterské;	nejlepší	poster;	
Cena	předsedy	ČAAK)

11:00	 Konec	programu	

neděle 5. 12. 2021

Pondělí 6. 12. 2021

Úterý 7. 12. 2021

abstrakta
budou	součástí	6.	čísla	Cor	et	Vasa	(e-coretvasa.cz)	

večeře
neděle	5.	12.	od	19:00	hod	v	restauraci	hotelu	Thermal	(suterén)

Oběd
pondělí	6.	12.	od	12:00	do	14:00	hod,	restaurace	v	hotelu	Thermal	(suterén)

vstup do aplikace sli.do
Hlasování	+	dotazy	v	rámci	programu:	 #Caak

registrační poplatek

do 20. 11. 2021 na místě

Členové	ČKS	 900,-	Kč	 1.100,-	Kč

Čestní	členové	ČKS,	host	ČKS zdarma zdarma

Zdravotní	sestra,	NLZP	-	člen	ČKS 600,-	Kč	 800,-	Kč

Nečlen	ČKS	 1.000,-	Kč	 1.200,-	Kč

Zdravotní	sestra,	NLZP	-	nečlen	ČKS 650,-	Kč	 850,-	Kč

Jednodenní	účast 600,-	Kč	 600,-	Kč

Student	(pregraduální	studium) 600,-	Kč	 800,-	Kč

Aktivní	účastník	(1.	autor	prezentovaného	sdělení),	předsedající	 zdarma	 zdarma

Vystavovatel	 1.000,-	Kč	 1.200,-	Kč

Postery
všechny	lékařské	postery	budou	prezentovány	ve	foyer	na	elektronickém	panelu	a	bude	k	nim	
probíhat	diskuse	v	pondělí	od	10:20	hod.

informace pro aktivní účastníky
Slide-room	–	odevzdávání	prezentací	–	bude	otevřen	od	neděle	od	9:00	hod.	Prezentace	je	možné	
odevzdávat	alespoň	hodinu	před	začátkem	bloku	ve	formátech:

•	Obrazové	soubory	ve	formátu:	.jpg,	.gif,	.bmp.
•	Videosoubory	ve	formátu:	.avi,	.mpeg.	
•	Prezentace	ve	formátu	.ppt,	.pptx,	.pps.

•	Přehrávatelná	media:	DVD,	USB	Flashdisk
•	Promítací	zařízení:	dataprojektor	pro	PC

Základní informace
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Workshop kardiopulmonální resuscitace
Kongresový sál, 5. 12. 2021

Kurz má teoretickou a praktickou část; krátký teoretický úvod vždy předchází praktickému nácviku 
na jednotlivých stanovištích.
Poplatek za účast na kurzu je 800,- Kč, vstup lze objednat při registraci na akci. 

10:00-10:10 Úvod

10:10-10:55 stanoviště i: skills i – Bls a als

10:10   Teorie: BLS + využití AED, ALS algoritmus
10:20  Skills – komprese, ventilace ambuvakem s obličejovou maskou
10:35  Scénář: simulace BLS – zástava na kongresu

10:55-11:40  stanoviště ii: skills ii – zajištění dýchacích cest a žilních vstupů 

10:55  Teorie: zajištění dýchacích cest, supra- a infraglotické pomůcky
11:05  Nácvik zajištění dýchacích cest na modelu
11:25   Intraoseální vstup – teorie, praktický nácvik

11:40-11:50  Přestávka

11:50-12:35  stanoviště iii: simulační scénář als i – zástava oběhu ve 
specifických situacích

11:50  Teorie: využití EKG v časné diagnostice příčiny oběhové zástavy
12:00  Simulace

12:35-13:20  stanoviště iV: simulační scénář als ii – zástava oběhu ve 
specifických situacích 

12:35  Teorie: využití UZ v časné diagnostice příčiny oběhové zástavy
12:45  Simulace

13:20-13:30 Závěr a dotazy

Hemodynamický worksHop
Salonek Moser, 5. 12. 2021

Poplatek za účast na kurzu je 800,- Kč,  
vstup lze objednat při registraci na akci. 

10:00-12:10 Teoretická část
	 	 Předsedající	Vondráková	D.,	Rob	D.

10.00  Centrální žilní tlak. 
		 	 Vondráková	D.

10.20   Arteriální křivka, analýza pulzové vlny.
		 	 Beneš	J.

10.40    Měření srdečního výdeje plicnicovým katetrem a transpulmonální 
termodilucí.

	 	 Krüger	A.

11:00-11:10  Přestávka

11.10  Posouzení volemie.
	 	 Naar	J.

11.30   Laktát, SvO2, pCO2gap.
	 	 Janotka	M.

11.50   Mechanické podpory oběhu u kardiogenního šoku. 
	 	 Rob	D.

12:10-12:20  Přestávka

12:20-13:40 praktická část

 I.  Simulace různých akutních hemodynamických stavů s jejich řešením, 
simulátor SimMa3G.

	 	 Mlček	M.,	Rob	D.

 II.  Simulace různých akutních hemodynamických stavů s jejich řešením, 
simulátor Edwards.

	 	 Krüger	A.

 III.  Simulace použití mechanických oběhových podpor, simulátor Aplysia. 
	 	 Ošťádal	P.

 IV.  Využití laboratorních parametrů (laktát, SvO2, pCO2 gap) při řešení 
různých hemodynamických situací.

	 	 Janotka	M.
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Workshop ultrasonografie v intenzivní péči
Červený salonek I+II, 5. 12. 2021

Poplatek za účast na kurzu je 800,- Kč, vstup lze objednat 
při registraci na akci. 
Kurz je určen pro 25 účastníků. Teoretický úvod předchází 
praktickému nácviku na jednotlivých stanovištích. 
Účastníci rotují na jednotlivých stanovištích po 5.
Předsedající:  Hutyra M., Hromádka M.

10:00-12:00 teoretický úvod
  Praktická doporučení:
  Aneb jak mi ultrazvuk pomůže, když mám u pacienta…:
 
 1.  …podezření na srdeční infarkt. (Hutyra) 10 min.
 2.  …suspekci na komplikaci IM. (Lhotský) 15 min.
 3.  …suspekci na srdeční selhání. (Kotrč) 15 min.
 4.  …zástavu oběhu. (Hutyra) 15 min.
 5.  …zavést cévní vstup. (Přeček) 15 min.
 6.  …upravit hypotenzi. (Pechman) 10 min.
 7.  …udělat neuroprognostifikaci. (Volovár) 10 min.
 8.  …posoudit příčinu dušnosti. (Hromádka) 10 min.
 9.  …podezření na krvácení. (Ulman) 10 min.

12.00–12.15 Přestávka na občerstvení 

12:15-13:20  hands-on sekce
   Echokardiografie, ultrasonografie hrudníku, břicha i cév společně 

s přednášejícími

   4 echokardiografické přístroje přístroje 
(3 figuranti se srdeční patologií, 1 zdravý dobrovolník)

  1 simulátor jícnové echokardiografie (SonoSim)

  1 simulátor kanylace cév po ultrazvukovou kontrolou

13:20-13:30  závěr a dotazy

14:00-14:10	 	Zahájení	konference
	 	 Předsedající:	P.	Ošťádal,	J.	Bělohlávek,	A.	Linhart	(Praha)

14:00	 1.	 ČESKÁ	ASOCIACE	AKUTNÍ	KARDIOLOGIE	2021
	 	 P.	Ošťádal	(Praha)

14:10-15:10	 	akUTní	karDIoLoGIe	V	GUIDeLIneS
	 	 Edukační	blok	podpořený	společností	AOP	Orphan	Pharmaceuticals
	 	 Předsedající:	P.	Ošťádal,	J.	Bělohlávek,	A.	Linhart	(Praha)

14:10	 2.	 ESC	VALVULAR	DISEASE	2021
	 	 A.	Linhart	(Praha)

14:25	 3.	 ESC	CARDIAC	PACING	2021
	 	 M.	Táborský	(Olomouc)

14:40	 4.	 ERC	2021
	 	 J.	Karásek	(Liberec)

14:55	 5.	 ESC	HEART	FAILURE	2021
	 	 P.	Ošťádal,	J.	Bělohlávek	(Praha)

15:10-16:10	 	(ne)konVenČní	MoŽnoSTI	VZDĚLáVání	V	akUTní	karDIoLoGII	
a	InTenZIVní	PÉČI

	 	 Předsedající:	M.	Táborský,	J.	Malík	(Olomouc,	Praha)

15:10	 6.	 SOCIÁLNÍ	SÍTĚ
	 	 M.	Pazderník	(Praha)

15:30	 7.	 SIMULAČNÍ	MEDICÍNA
	 	 A.	Valeriánová,	M.	Mlček	(Praha)

15:50	 8.	 APLIKACE	PRO	SMARTDEVICES
	 	 J.	Přeček	(Olomouc)

16:10	 	 Přestávka

16:45-18:45	 	noVÉ	STUDIe	V	akUTní	karDIoLoGII
	 	 Předsedající:	A.	Linhart,	R.	Rokyta	(Praha,	Plzeň)

16:45	 9.	 TTM2
	 	 O.	Šmíd	(Praha)

GE Healthcare | Ultrasound
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17:00	 10.	 VŠICHNI	PACIENTI	PO	OHCA	MAJÍ	BÝT	CHLAZENI:	PRO
	 	 P.	Ošťádal	(Praha)

17:10	 11.	 VŠICHNI	PACIENTI	PO	OHCA	MAJÍ	BÝT	CHLAZENI:	PROTI
	 	 J.	Karásek	(Liberec)

17:20	 	 Diskuze
17:30	 12.	 PRAGUE	OHCA	STUDY
	 	 J.	Bělohlávek	(Praha)

17:45	 13.	 ECPR	BY	SE	MĚLA	STÁT	RUTINNÍM	POSTUPEM:	PRO
	 	 M.	Šramko	(Praha)

17:55	 14.	 ECPR	BY	SE	MĚLA	STÁT	RUTINNÍM	POSTUPEM:	PROTI
	 	 P.	Toušek	(Praha)

18:05	 	 Diskuze
18:15	 15.	 TOMAHAWK
	 	 A.	Schee	(Karlovy	Vary)

18:30	 16.	 IAMI
	 	 Z.	Moťovská	(Praha)

18:45	 	 Konec	programu

9:00-10:20	 	SRDEČNÍ	ZÁSTAVA	I.	ÚVODNÍ	DIAGNOSTIKA
	 	 Předsedající:	O.	Šmíd,	M.	Šramko	(Praha)

9:00	 17.	 PŘÍČINY	OBĚHOVÉ	ZÁSTAVY
	 	 A.	Valeriánová	(Praha)

9:20	 18.	 CO	LZE	POZNAT	PŘEDNEMOCNIČNĚ	–	KLINICKÉ	VYŠETŘENÍ	A	EKG
	 	 J.	Šmalcová	(Praha)

9:40	 19.	 ECHOKARDIOGRAFIE
	 	 J.	Přeček	(Olomouc)

10:00	 20.	 CT	A	DALŠÍ	RADIOLOGICKÉ	METODY
	 	 J.	Baxa	(Plzeň)

10:20-11:00	 	POSTEROVÁ	SEKcE	-	PREZENTAcE	POSTERů	-	fOyER
	 21.	 MULTIORGÁNOVÁ	PARADOXNÍ	EMBOLIZACE	U	PACIENTKY	S	TROMBEM	

IN	TRANSIT	VE	FORAMEN	OVALE	APERTUM	A	JEHO	ŘEŠENÍ
	 	 M.	Sůva,	L.	Koc,	D.	Kiss,	J.	Hlásenský,	J.	Ničovský,	P.	Kala	(Brno)

	 22.	 ATRIOVENTRIKULÁRNÍ	BLOKÁDA	JAKO	SPOUŠTĚČ	TAKOTSUBO	
KARDIOMYOPATIE

	 	 V.	Brázdil,	O.	Boček,	M.	Hudec,	P.	Jeřábek,	J.	Kaňovský,	M.	Poloczek,	R.	Štípal,	P.	Kala	(Brno)

	 23.	 SPONTÁNNÍ	DISEKCE	KORONÁRNÍ	TEPNY	PO	PORODU
	 	 P.	Chládková,	O.	Hlinomaz,	L.	Groch	(Brno)

	 24.	 AKUTNÍ	INFARKT	MYOKARDU	PŘI	ATYPICKÉM	ODSTUPU	PRAVÉ	
KORONÁRNÍ	TEPNY	Z	LEVÉHO	KORONÁRNÍHO	SINU

	 	 V.	Bednárová,	A.	Nagy,	V.	Kincl,	J.	Seménka,	E.	Šimarová	(Brno)

	 25.	 SYNTÉZA	DATOVÝCH	VÝSTUPŮ	IMPLANTABILNÍCH	PŘÍSTROJŮ	PRO	
POTENCIÁLNÍ	VYUŽITÍ	V	CENTRECH	SRDEČNÍHO	SELHÁNÍ

	 	 Z.	Fingrová,	J.	Bělohlávek,	Š.	Havránek,	M.	Válek,	M.	Pšenička	(Praha)

	 26.	 FEOCHROMOCYTOM	JAKO	VZÁCNÁ	PŘÍČINA	FATÁLNÍHO	SRDEČNÍHO	
SELHÁNÍ

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

11:00-12:00	 	SRDEČNÍ	ZÁSTAVA	II.	POST	ROSc	PÉČE
	 	 Edukační	blok	podpořený	společností	Chiesi
	 	 Předsedající:	D.	Vondráková,	Z.	Coufal	(Praha,	Zlín)

11:00	 27.	 CENTRA	PRO	SRDEČNÍ	ZÁSTAVU	–	TICHO	PO	PĚŠINĚ?
	 	 J.	Karásek	(Liberec)

Pondělí 6. 12. 2021 | Malý sálNeděle 5. 12. 2021 | Malý sál
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11:20	 28.	 STRATEGIE	KORONÁRNÍ	INTERVENCE	A	ANTITROMBOTICKÉ	LÉČBY
	 	 M.	Želízko	(Praha)

11:40	 29.	 ČASNÉ	STANOVENÍ	PROGNÓZY
	 	 D.	Vondráková	(Praha)

12:00-13:00	 	ANTITROMBOTICKÁ	LÉČBA	U	PACIENTŮ	S	AKUTNÍM	KORONÁRNÍM	
SYNDROMEM	VE	SPECIFICKÝCH	SITUACÍCH

	 	 Edukační	blok	podpořený	společnostmi	Bayer,	Boehringer-Ingelheim	
a	Pfizer

	 	 Předsedající:	Z.	Moťovská,	J.	Malík	(Praha)

12:00	 30.	 KARDIOGENNÍ	ŠOK	A	OBĚHOVÁ	ZÁSTAVA
	 	 D.	Rob	(Praha)

12:15	 31.	 KRVÁCENÍ	A	POTŘEBA	ANTIKOAGULACE
	 	 P.	Kala	(Brno)

12:30	 32.	 PACIENT	S	OPAKOVANÝMI	RECIDIVAMI	AKS
	 	 Z.	Moťovská	(Praha)

12:45	 33.	 PACIENT	S	FIBRILACÍ	SÍNÍ
	 	 R.	Pelouch	(Hradec	Králové)

13:00	 	 Oběd

14:30-15:30	 	BLOK	ČSIM
	 	 Předsedající:	M.	Balík,	J.	Máca	(Praha,	Ostrava)

14:30	 34.	 MECHANICKÁ	VENTILACE	U	RESPIRAČNÍHO	SELHÁNÍ	A	VENTILACE	PŘI	VV	
ECMO

	 	 J.	Máca	(Ostrava)

14:50	 35.	 IMUNITNÍ	PROFILY	A	RIZIKOVÉ	FAKTORY	TĚŽKÝCH	COVID-19	INFEKCÍ
	 	 M.	Balík	(Praha)

15:10	 36.	 ANTIBIOTICKÁ	LÉČBA	PŘI	COVID-19	A	JEJÍ	DOPADY
	 	 H.	Bartoš	(Ústí	nad	Labem)

15:30-16:30	 	KDYŽ	SE	POTKÁ	AKUTNÍ	KARDIOLOGIE	S	INTERVENČNÍ
	 	 Edukační	blok	podpořený	společnostmi	Amgen	a	sanofi-aventis
	 	 Předsedající:	P.	Kala,	J.	Ulman	(Brno,	Praha)

15:30	 37.	 DISTÁLNÍ	RADIÁLNÍ	PŘÍSTUP	V	AKUTNÍ	KARDIOLOGII
	 	 I.	Bernat	(Plzeň)

15:45	 38.	 TRIPLE	RULE	OUT:	PROČ	ANO,	PROČ	NE	–	INDIKACE
	 	 R.	Rokyta	(Plzeň)

16:00	 39.	 PERIPROCEDURÁLNÍ	ANTITROMBOTICKÁ	LÉČBA	U	STRUKTURÁLNÍCH	
INTERVENCÍ

	 	 T.	Kovárník	(Praha)

16:15	 40.	 I	LÉKY	MAJÍ	SVÉ	MÍSTO:	STRATEGIE	INTENZÍVNÍ	HYPOLIPIDEMICKÉ	LÉČBY	
U	AKS

	 	 P.	Ošťádal	(Praha)

16:30-18:00	 	INTERAKTIVNÍ	KAZUISTIKY	(perly	z	regionů)
	 	 Předsedající:	T.	Janota,	M.	Hutyra	(Praha,	Olomouc)

16:30	 41.	 ZLÍN
	 	 P.	Kopřiva	(Zlín)

16:45	 42.	 MLADÁ	BOLESLAV
	 	 M.	Žďárská	(Mladá	Boleslav)

17:00	 43.	 KARLOVY	VARY
	 	 O.	Romanenko	(Karlovy	Vary)

17:15	 44.	 RAKOVNÍK
	 	 J.	Kudlička	(Rakovník)

17:30	 45.	 KLADNO
	 	 M.	Náprstek	(Kladno)

18:00-19:00	 	Schůze	výboru	ČAAK

19:00	 	 Konec	programu

Pondělí 6. 12. 2021 | Malý sál
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 9:00-10:30  ZÁKLADY INTENZIVNÍ PÉČE U KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ
	 	 Předsedající:	M.	Solař,	J.	Malík	(Hradec	Králové,	Praha)

9:00	 46.	 ACIDOBAZICKÁ	ROVNOVÁHA	-	SNADNO	A	RYCHLE
	 	 P.	Lokaj	(Brno)

9:15	 47.	 UMĚLÁ	PLICNÍ	VENTILACE	-	JAK	NASTAVIT	VENTILÁTOR	NA	MÉ	PRVNÍ	
SLUŽBĚ	NA	JIP

	 	 J.	Malík	(Praha)

9:30	 49.	 VOLUMEXPANZE	A	KREVNÍ	DERIVÁTY?
	 	 M.	Pazderník	(Praha)

9:45	 50.	 VÝŽIVA	KRITICKY	NEMOCNÉHO	KARDIAKA	-	JAK	POMOCI	A	NEUŠKODIT
	 	 M.	Kleissner	(Praha)

10:00	 51.	 STRATEGIE	FARMAKOLOGICKÉ	PODPORY	OBĚHU
	 	 M.	Kozel	(Praha)

10:15	 48.	 CVVHD	(INDIKACE,	ZÁKLADNÍ	POPIS	A	NASTAVENÍ)
	 	 M.	Hutyra	(Olomouc)

10:30	 	 Přestávka

11:00-12:00  Volná sdělení - sesterská sekce
	 	 Předsedající:	I.	Lálová,	J.	Myšková	(Praha)

11:00	 52.	 ORGANIZACE	PÉČE	O	KRITICKY	NEMOCNÉ	NA	KORONÁRNÍ	JEDNOTCE	
BĚHEM	PANDEMIE	COVID-19

	 	 I.	Lálová,	Z.	Bartáková,	M.	Tučimová,	P.	Gantsetseg,	J.	Bělohlávek	(Praha)

11:12	 53.	 POLOHOVÁNÍ	PACIENTŮ	S	KARDIORESPIRAČNÍM	SELHÁNÍM	NA	JIP
	 	 L.	Šikorská	(Olomouc)

11:24	 54.	 VLIV	TEJPOVÁNÍ	NA	STŘEVNÍ	PERISTALTIKU	U	PACIENTŮ	NA	UPV
	 	 A.	Zezulková,	P.	Nerušilová,	V.	Zdráhalová	(Olomouc)

11:36	 55.	 PROBLEMATIKA	KARDIOPULMONÁLNÍ	RESUSCITACE	U	PACIENTŮ	
S	COVID-19	-	BOJ	S	ČASEM	I	TECHNIKOU

	 	 M.	Navrátilová,	J.	Malík,	E.	Horálková	(Praha)

11:48	 56.	 MLADÉ	SRDCE	V	OHROŽENÍ
	 	 M.	Glűcková,	A.	Zezulková,	J.	Karas	(Olomouc)

12:00	 	 Přestávka

14:00-14:40	 	LÉKAŘI	SESTRÁM
	 	 Předsedající:	P.	Ošťádal,	J.	Bělohlávek	(Praha)

14:00	 57.	 CO	NÁS	PÁLÍ	A	BOJÍME	SE	O	TOM	MLUVIT…	
KDO	SE	MOC	PTÁ,	MOC	SE	DOZVÍ...

14:40-15:40	 	COVID	19
	 	 Předsedající:	R.	Pelouch,	M.	Želízko	(Hradec	Králové,	Praha)

14:40	 58.	 COVID-19	-	DOPADY	NA	KARDIOLOGICKOU	PÉČI
	 	 D.	Rob	(Praha)

14:55	 59.	 KARDIOVASKULÁRNÍ	NÁSLEDKY	COVID-19
	 	 Š.	Havránek	(Praha)

15:10	 60.	 COVID	KAZUISTIKY	Z	KORONÁRNÍ	JEDNOTKY
	 	 J.	Bělohlávek	(Praha)

15:25	 61.	 207	DNŮ	NA	VV	ECMO	-	AŽ	DO	TRANSPLANTACE	PLIC
	 	 J.	Naar	(Praha)

15:40	 	 Přestávka

16:20-18:00	 	COPAK	MOHU	PŘIJMOUT	VŠECHNY	PACIENTY	S	BOLESTÍ	NA	HRUDI?
	 	 Edukační	blok	podpořený	společností	Roche
	 	 Předsedající:	M.	Hromádka,	P.	Lokaj	(Plzeň,	Brno)

16:20	 62.	 NA	PAPÍŘE	TO	ZNÍ	SNADNO:	RULE-IN	RULE-OUT	PROTOKOLY
	 	 J.	Pařenica	(Brno)

16:40	 63.	 KAZUISTIKA	1
	 	 V.	Jakubo	(Brno)

17:00	 64.	 KAZUISTIKA	2
	 	 V.	Pechman	(Plzeň)

17:20	 65.	 KAZUISTIKA	3
	 	 A.	Valeriánová	(Praha)

17:40	 	 Diskuze

18:00	 	 Konec	programu
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9:00-10:30	 	Volná	sdělení	-	I.
	 	 Předsedající:	V.	Pechman,	A.	Krüger	(Plzeň,	Praha)

9:00	 66.	 AKUTNÍ	HEMODYNAMICKÝ	EFEKT	EXOGENNĚ	NAVOZENÉ	KETÓZY	
U	PACIENTŮ	S	DEKOMPENZOVANÝM	SRDEČNÍM	SELHÁNÍM	
A	SYNDROMEM	NÍZKÉHO	SRDEČNÍHO	VÝDEJE	–	PILOTNÍ	VÝSLEDKY	
STUDIE	KADHEF.

	 	 M.	Šramko,	V.	Melenovský,	A.	Benák,	M.	Holek,	M.	Kleissner,	M.	Pazderník,	J.	Kautzner	(Praha)

9:12	 67.	 PROGNOSTICKÝ	VÝZNAM	SCAI	SKÓRE	U	PACIENTŮ	S	INFARKTEM	
MYOKARDU	KOMPLIKOVANÝM	DEFEKTEM	SEPTA	KOMOR

	 	 M.	Holek,	A.	Benák,	M.	Šramko,	J.	Kettner,	J.	Kautzner	(Praha)

9:24	 68.	 POUŽITÍ	ULTRAZVUKU	KE	STANOVENÍ	NEUROLOGICKÉHO	VÝSTUPU	
U	PACIENTŮ	PO	NÁHLÉ	ZÁSTAVĚ	OBĚHU	–	PŘEDBĚŽNÁ	DATA	ZE	STUDIE	
TOMCAT

	 	 Š.	Volovár,	M.	Hromádka,	Z.	Kasl,	J.	Baxa,	R.	Rokyta	(Plzeň	-	Lochotín,	Plzeň)

9:36	 69.	 ČASOVÝ	VÝVOJ	30DENNÍ	MORTALITY	AKUTNÍ	PLICNÍ	EMBOLIE
	 	 M.	Kleissner,	L.	Vojtičková,	J.	Kettner,	J.	Kautzner,	M.	Šramko	(Praha)

9:48	 70.	 EFEKT	EXTRAKORPORÁLNÍ	KARDIOPULMONÁLNÍ	RESUSCITACE	
U	PACIENTŮ	S	REFRAKTERNÍ	SRDEČNÍ	ZÁSTAVOU:	POST-HOC	ANALÝZA	
STUDIE	PRAGUE	OHCA

	 	 D.	Rob,	J.	Šmalcová,	T.	Kovárník,	O.	Šmíd,	P.	Kaválková,	M.	Huptych,	A.	Komárek,	J.	Bělohlávek	
(Praha)

10:00	 71.	 CARDIAC	ARREST	CENTRUM:	SROVNÁNÍ	IMPLEMENTACE	METODIKY	
CENTRALIZACE	PÉČE	V	8	LETÉM	SLEDOVÁNÍ

	 	 J.	Karásek,	R.	Polášek,	J.	Seiner,	J.	Slezák,	K.	Boušková,	L.	Kadlečková,	O.	Baumgartner,	P.	Ošťádal	
(Liberec,	Praha)

10:12	 72.	 VLIV	ZAVEDENÍ	ECPR	DO	RUTINNÍ	PRAXE	NA	DOSTUPNOST	A	FUNKCI	
DÁRCOVSKÝCH	ORGÁNŮ

	 	 J.	Šmalcová,	K.	Rusinová,	I.	Ortega-Deballon,		E.	Pokorná,		O.	Franěk,	M.	Balík,		J.	Knor,	
P.	Kaválková,		D.	Rob,	J.	Pudil	(Praha,	Madrid,	Spain,	Kladno)

10:30	 	 Přestávka

10:35-11:00	 	Vyhlášení	nejlepších	prací	(nejlepší	původní	sdělení	-	ústní	lékařské;	
nejlepší	původní	sdělení	-	ústní	sesterské;	nejlepší	poster;	Cena	
předsedy	ČAAK)

	 	 Předsedající:	P.	Ošťádal,	J.	Bělohlávek	(Praha)

11:00	 	 Konec	programu

www.kardio-cz.cz15 16

Úterý 7. 12. 2021 
on-line na www.cksonline.cz/19-konference-akutni-kardiologie/live/



19.5.–7. 12. 2021   |   hotel thermal, Karlovy vary

konference 
České asociace 
akutní kardiologie19.

Partneři
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Herbacos recordati s.r.o.

fresenius Medical Care - Čr, s.r.o.

Kardio-line spol. s r.o.

medisap, s.r.o.

servier s.r.o.

teleflex Medical s.r.o.

Medtronic Czechia s.r.o.

Zlatí partneři

Stříbrní partneři

Poděkování
Pořadatelé	a	organizátoři	děkují	všem	partnerům	a	sponzorům	za	pomoc	a	spolupráci	při	
zajištění	konference.
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Jediný intravenózní P2Y12 inhibitor 
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Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
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chiesi-cz@chiesi.com, www.chiesi.cz

Zkrácená informace o přípravku :
Název a  složení: Kengrexal 50 mg prášek pro koncentrát pro injekční / infuzní roztok. Jedna lahvička obsahuje cangrelorum tetrasodium, což 
odpovídá cangrelorum 50  mg. Po rekonstituci obsahuje 1 ml koncentrátu cangrelorum 10  mg. Po naředění obsahuje 1 ml koncentrátu cangrelorum 
200 mikrogramů. Indikace: Kengrexal, podávaný spolu s  kyselinou acetylsalicylovou (ASA), je indikován ke  snížení výskytu kardiovaskulárních 
trombotických příhod u  dospělých pacientů s  ischemickou chorobou srdeční, kteří podstupují perkutánní koronární intervenci (PCI) a  kteří 
nebyli léčeni perorálně podávaným inhibitorem P2Y12 před provedením PCI a  u  kterých není léčba perorálně podávaným inhibitorem P2Y12 
možná nebo vhodná. Dávkování a  způsob užívání: Doporučená dávka Kengrexalu u  pacientů podstupujících PCI, je intravenózní bolus v  dávce 
30 µg/kg, bezprostředně následovaný intravenózní infuzí v dávce 4 µg/kg/min. Bolusovou injekci a infuzi je třeba podat před provedením zákroku 
a pokračovat v ní po dobu nejméně 2 hodin nebo po dobu trvání zákroku, podle toho, co bude trvat déle. Dle rozhodnutí lékaře lze v infuzi pokračovat 
po  dobu celkem 4 hodin. Kontraindikace: Aktivní krvácení nebo zvýšené riziko krvácení z  důvodu poruchy hemostázy a/nebo ireverzibilních 
poruch koagulace nebo v  důsledku nedávné velké operace/traumatu nebo nekontrolovatelné závažné hypertenze.  Jakákoli anamnéza cévní 
mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky. Hypersenzitivita na  léčivou nebo kteroukoli pomocnou látku. Interakce: Klopidogrel 
podávaný během infuze kangreloru nemá očekávanou inhibici na  krevní destičky. Nežádoucí účinky: Nejčastěji mírné až středně těžké 
krvácení a  dušnost. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na  nežádoucí účinky na  adresu: SÚKL, Šrobárova 48, 100  41 Praha. 
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sorbitol, pacienti s  intolerancí fruktózy by ho neměli užívat. Těhotenství a  kojení: Podávání Kengrexalu v  těhotenství se nedoporučuje. Neví se, 
zda se Kengrexal vylučuje do  mateřského mléka. Riziko pro kojence nelze vyloučit. Zvláštní požadavky pro uchovávání: Před rekonstitucí 
se nevyžaduje, po  ní viz bod 6.3. SPC.  Držitel rozhodnutí o  registraci: Chiesi Farmaceutici S.p.A.. Via Palermo 26/A 43122 Parma, Itálie.   
Reg. č.: EU/1/15/994/001. Datum revize textu: prosinec 2019 . Přípravek je pouze na  lékařský předpis a  je hrazen z  prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.
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PRVNÍ PERORÁLNÍ

ANTIKOAGULANS SE

SPECIFICKÝM ANTIDOTEM1

VAŠE PŘEDVÍDAVOST,
JEHO BUDOUCNOST.

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

ZKRÁCENÉ INFORMACE O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH

*Všimněte si prosím změny v informacích o léčivém přípravku.

Zkrácená informace o přípravku PRADAXA®:  
Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 75/110/150mg dabigatranum etexilatum. Indikace: Primární prevence žilních tromboembolických příhod u dospělých pacientů, 
kteří podstoupili elektivní totální náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu (pVTEp). 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.*Léčba žilních tromboembolických příhod (VTE) a prevence recidivujících VTE u pediatrických pacientů od narození do 18 let věku. Dávkování a způsob podání: 
pVTEp: Doporučená dávka je 220 mg 1x denně. Perorální léčbu je třeba zahájit během 1 - 4 hodin po ukončení operace podáním 1 tob. po 110 mg, poté je nutno 
pokračovat 2 tob. 1x denně po celkovou dobu 10 dní po elektivní náhradě kolenního kloubu a 28 - 35 dní po náhradě kyčelního kloubu. Pro následující pacienty je 
doporučená denní dávka 150 mg, užívaná jednou denně ve formě 2 tob. po 75 mg: se stř. těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu, CrCL 30 - 50 ml/min); 
současně užívají verapamil, amiodaron, chinidin; věk 75 let nebo starší. U pacientů se stř. těžkou poruchou funkce ledvin a současně léčených verapamilem zvážit 
snížení dávky na 75 mg denně. 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 2 x denně) po léčbě parenterálním antikoagulanciem ≥ 5 dní. Délka léčby je individuální po posouzení přínosu vs. rizika léčby.*Léčba VTE 
a prevence recidivujících VTE u pediatrických pacientů: Doporučená dávka tobolek dabigatran-etexilátu vychází z věku a tělesné hmotnosti pacienta.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 pediatrických pacientů s eGFR < 50 ml/min/1,73 m2 
je léčba dabigatran-etexilátem kontraindikována. 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);*eGFR < 50 ml/min/1,73 m2 
u pediatrických pacientů; 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, dronedaronem a fixní kombinací dávek glekapreviru/pibrentasviru, 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 - 50ml/min., současné podávání 
inhibitorů glykoproteinu P (např. amiodaronu, chinidinu, verapamilu) *u pediatrických pacientů nebylo zkoumáno, ale může zvýšit riziko krvácení, 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, tikagrelor,*posakonazol – 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,*fenytoin). Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným je krvácení. Hlášeny jako časté: hemoglobin snížený, abnormální jaterní funkce/
funkční jaterní testy (pVTEp); anémie, bolest břicha, průjem, nauzea (SPAF); epistaxe, dyspepsie, gastrointestinální krvácení, kožní krvácení, urogenitální krvácení (SPAF, 
DVT/PE); rektální krvácení (DVT/PE); *anémie, trombocytopenie, vyrážka, kopřivka, hematom, epistaxe, průjem, dyspepsie, nauzea, refluxní choroba jícnu, zvracení, 
jaterní enzymy zvýšené, alopecie (VTE a prevence recidivujících VTE u ped. p). Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat v původním obalu, chránit před vlhkostí. 
Datum poslední revize textu: 11. 1. 2021 Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo. Registrační č.: 
Pradaxa 75 mg EU/1/08/442/001-002; Pradaxa 110 mg EU/1/08/442/005-007; Pradaxa 150 mg EU/1/08/442/011. 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: 17. 9. 2020. 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.



Xarelto® 
2,5 mg 2x denně + ASA 100 mg 1x denně1,f

V celkové populaci studie COMPASS (Xarelto® + ASA vs. ASA samotná) bylo 
pozorováno významné snížení rizika úmrtí z KV příčin, IM nebo CMP (24 % RRRd) 
a rizika mortality za všech příčin (18 % RRRe).2

26 %RRR
v porovnání  
se samotnou ASA

Významné snížení rizika úmrtí z KV příčin, 
IM nebo CMP b u pacientů s chronickou ICHS1

23 %RRR
v porovnání  
se samotnou ASAa

Významné snížení rizika mortalityc 
u pacientů s chronickou ICHS1

INDIKOVÁNO PRO ICHS NEBO 
SYMPTOMATICKÉ PAD

Reference: Souhrn údajů o přípravku Xarelto 2,5 mg potahované tablety. 1. Connolly S.J., Eikelboom J.W., Bosch J. et al. Rivaroxaban with or without aspirin in 
patients with stable coronary artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2017  2. Eikelboom J.W., Connolly S.J., 
Bosch J. et al. Rivaroxaban with or without aspirin in stable cardiovascular disease. N Engl J Med. 2017;377(14):1319–30.  a Sekundární ukazatel u populace s ICHS. 
b(HR: 0,74; 95% CI, 0,65-0,86; p<0,0001),  c (HR: 0,77; 95% CI, 0,65-0,90; p=0,0012), d (HR: 0,76; 95 % CI, 0,66– 0,86; p < 0,001), e (HR: 0,82; 95% CI, 0,71-0,96; 
p=0,01), f 75–100 mg
Riziko závažného krvácení (dle modifikované ISTH definice) v celkové populaci ve studii COMPASS (Xarelto® + ASA vs. ASA samotná):  3,9 % vs. 2,5 % (HR: 1,70; 95% CI, 
1,40–2,05; p<0.001)2;  ASA, kyselina acetylsalicylová; ICHS, ischemická choroba srdeční; PAD,  symptomatické onemocnění periferních tepen; RRR relativní snížení 
rizika; RRR = 1 – HR (výpočet společnosti Bayer); HR, poměr rizik;  CI, konfidenční interval; KV, kardiovaskulární; IM, infarkt myokardu; CMP, cévní mozková příhoda 
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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 2,5 mg potahované tablety. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 2,5 mg. Indikace: Přípravek Xarelto, podávaný společně 
s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin, je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů po 
akutním koronárním syndromu (AKS) se zvýšenými hladinami srdečních biomarkerů. Přípravek Xarelto, podávaný společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA), je indikován 
k  prevenci aterotrombotických příhod u  dospělých pacientů s  vysokým rizikem ischemických příhod, kteří mají ischemickou chorobu srdeční (ICHS) nebo symptomatické 
onemocnění periferních tepen (PAD). Dávkování a způsob podání: AKS: Doporučená dávka je 2,5 mg dvakrát denně. Pacienti by měli rovněž užívat denní dávku 75 100 mg 
ASA nebo denní dávku 75 100 mg ASA současně s denní dávkou 75 mg klopidogrelu nebo se standardní denní dávkou tiklopidinu. Léčba by měla být u jednotlivých 
pacientů pravidelně hodnocena zvážením rizika ischemické příhody oproti riziku krvácení. Rozhodnutí o prodloužení léčby nad 12 měsíců by mělo být provedeno individuálně 
u každého jednotlivého pacienta, protože zkušenosti s léčbou trvající déle než 24 měsíců jsou omezené. Léčbu přípravkem Xarelto je třeba zahájit co nejdříve po stabilizaci AKS 
(včetně revaskularizačních zákroků); nejdříve za 24 hodin po přijetí do nemocnice a v době, kdy by normálně byla ukončena parenterální antikoagulační léčba. 
ICHS/PAD: Pacienti užívající Xarelto 2,5 mg dvakrát denně mají také užívat denní dávku 75100 mg ASA. Doba trvání léčby má být stanovena pro každého jednotlivého pacienta 
na základě pravidelných hodnocení a má být zváženo riziko trombotických příhod oproti riziku krvácení. U pacientů s akutní trombotickou příhodou nebo výkonem na cévách 
a potřebou duální protidestičkové léčby má být vyhodnoceno pokračování podávání přípravku Xarelto 2,5 mg dvakrát denně v závislosti na typu příhody nebo výkonu 
a protidestičkovém režimu. Bezpečnost a účinnost přípravku Xarelto 2,5 mg dvakrát denně v kombinaci s ASA plus klopidogrel/tiklopidin byla hodnocena pouze u pacientů 
s nedávným AKS. Duální protidestičková léčba nebyla hodnocena v kombinaci s přípravkem Xarelto 2,5 mg dvakrát denně u pacientů s ICHS/PAD. Pokud dojde k vynechání 
dávky, měl by pacient pokračovat užitím příští pravidelné dávky dle doporučeného dávkovacího schématu. Dávka se nezdvojnásobuje, aby se nahradila vynechaná dávka. Dávka 
se neupravuje s ohledem na věk, hmotnost a pohlaví. Podávání přípravku Xarelto 2,5 mg tablety dětem do 18 let se nedoporučuje. 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. 
Informace o převodech z antagonistů vitaminu K a parenterálních antikoagulancií na Xarelto a naopak – viz plné znění SPC. 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). Souběžná léčba AKS protidestičkovou léčbou u pacientů s anamnézou cévní mozkové 
příhody a/nebo tranzitorní ischemické ataky (TIA). Souběžná léčba ICHS/PAD s ASA u pacientů s předchozím hemorhagickým nebo lakunárním typem cévní mozkové příhody 
nebo souběžná léčba ICHS/PAD s ASA u pacientů s jakoukoli cévní mozkovou příhodou během minulého měsíce. 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: U pacientů s AKS byla účinnost a bezpečnost přípravku 
Xarelto 2,5 mg hodnocena v kombinaci s protidestičkovými látkami: ASA v monoterapii nebo ASA plus klopidogrel/tiklopidin. Léčba v kombinaci s jinými protidestičkovými 
látkami, např. prasugrelem nebo tikagrelorem, nebyla studována a nedoporučuje se. U pacientů s vysokým rizikem ischemických příhod s ICHS/PAD byla účinnost a bezpečnost 
přípravku Xarelto 2,5 mg hodnocena pouze v kombinaci s ASA. 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. Ledvinová nedostatečnost: Xarelto je u  pacientů s  clearance 
kreatininu (CrCl) 15  – 29  ml/min nutno používat s  opatrností, použití se nedoporučuje u  pacientů s  CrCl nižší než 15 ml/min. U  pacientů se středně závažnou renální 
nedostatečností (CrCl 30 – 49 ml/min) užívajících současně léky zvyšující plazmatické koncentrace rivaroxabanu musí být přípravek Xarelto používán s opatrností. Podávání 
s  opatrností při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost - detaily viz SPC. Pacienti s  aktivním nádorovým onemocněním: Individuální prospěch 
z antitrombotické léčby musí být zvážen oproti riziku krvácení.* U pacientů s rizikem vředové gastrointestinální choroby lze zvážit profylaktickou léčbu. Pacienti léčení přípravkem 
Xarelto a ASA nebo kombinací Xarelto a ASA plus klopidogrel/tiklopidin by měli užívat souběžnou léčbu NSAID pouze tehdy, jestliže výhody převáží riziko krvácení. Jiné rizikové 
faktory krvácení: rivaroxaban je nutno používat s opatrností u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení. Přípravek musí být používán s opatrností u pacientů s AKS a ICHS/PAD ve 
věku > 75 let, pokud je podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin, dále u pacientů s nižší tělesnou 
hmotností (< 60 kg), pokud je podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin, dále u pacientů s ICHS se 
závažným symptomatickým srdečním selháním. Pacienti s chlopenními náhradami: Léčba přípravkem Xarelto se u  těchto pacientů nedoporučuje. Rivaroxaban by se neměl 
používat k tromboprofylaxi u pacientů, kteří nedávno podstoupili transkatétrovou náhradu aortální chlopně (TAVR). Použití není doporučeno u pacientů s trombózou v anamnéze, 
u  nichž byl diagnostikován antifosfolipidový syndrom. Detaily viz SPC. U  pacientů po nedávné revaskularizaci dolní končetiny z  důvodu symptomatického PAD by duální 
protidestičková léčba klopidogrelem, pokud je vyžadována, měla být krátkodobá; je třeba se vyhnout dlouhodobé duální protidestičkové léčbě.* Spinální/epidurální anestezie 
nebo punkce: S použitím v těchto situacích nejsou klinické zkušenosti. Pokud je nutná invazivní procedura nebo chirurgický zákrok, měl by být přípravek Xarelto 2,5 mg vysazen 
minimálně 12 hodin před zákrokem, pokud je to možné a na základě klinického posouzení lékařem. Pokud má pacient podstoupit elektivní operaci a antiagregační 
účinek není žádoucí, je třeba inhibitory agregace krevních destiček vysadit podle pokynů výrobce k předepisování přípravku. Pokud není možné výkon odložit, je třeba posoudit 
zvýšené riziko krvácení oproti neodkladnosti zákroku. Léčba má být znovu zahájena co nejdříve, pokud to situace umožní a je nastolena hemostáza. Hladiny rivaroxabanu měřené 
kalibrovanou kvantitativní analýzou anti-faktoru Xa mohou být užitečné ve výjimečných situacích, kdy znalost expozice rivaroxabanu může pomoci při klinických rozhodováních. 
Pacienti s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat. V případě krvácení lze zvážit podávání 
buď specifické reverzní látky inhibitoru faktoru Xa (andexanet alfa) nebo specifické prokoagulační reverzní látky. 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 flukonazolem 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: Při současném užívání je možné zvýšené riziko 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, SJS/TEN, 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 číslo: EU/1/08/472/025-035, EU/1/08/472/041, EU/1/08/472/046-047. Datum poslední revize textu: 26. srpna 2021. Výdej léčivého 
přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 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. MA-M_RIV-CZ-0021-1 09/2021 * Všimněte si, prosím, změny (změn) 
v informacích o léčivém přípravku. 
BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika, tel.: +420 226 101 111, www.bayer.com



Nový biomarker GDF-15
pro odhalení závažných a skrytých
kardiovaskulárních onemocnění

GDF-15 (Growth Differentiation Factor-15) je významný biomarker pro správnou rizika u pacientů
s kardiovaskulárními onemocněními. Stanovuje se v lidském séru nebo plazmě metodou Elecsys® GDF-15
na analyzátorech cobas e Roche.10

1. Wollert, K.C. et al. (2007). Circulation 115, 962–971. 2. Wollert, K.C. et al. (2007). Circulation 116, 1540–1548. 3. Damman P. et al. (2014). Int J Cardiol 172, 356–363. 4. Bonaca,M.P. et al. (2011). Arterioscler
Thromb Vasc Biol 31, 203–210. 5. Wallentin, L., et al. (2016). Lancet 388, 1903–1911. 6. Chan, M.M.Y. et al. (2016). Eur J Heart Fail 18, 81–88. 7. Wallentin, L., et al. (2014). Circulation 130, 1847–1858.
8. O’Brien, E.C. et al. (2015). Eur Heart J 36, 3258–3264. 9. Hijazi, Z., et al. (2016). Lancet 387, 2302–2311. 10. Metodický list Elecsys® GDF-15 2020-09, V 2.0

Elecsys® GDF-15 je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro.
Pro více informací o použití čtěte prosím potřebné metodické listy,
návod k použití příslušného analyzátoru a jednotlivé aplikační listy
a informace o produktu, které najdete na go.roche.com/Navody.
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Elecsys® GDF -15 je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro. Pro více informací o použití čtěte prosím potřebné 
metodické listy, návod k použití příslušného analyzátoru a jednotlivé aplikační listy a informace o produktu, které najdete 
na go.roche.com/Navody.
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Určení tíže patologického stresu
pomocí metody Elecsys® GDF -15
Pro správnou strati� kaci rizika a optimální léčbu 
kardiovaskulárních onemocnění

Akutní koronární syndrom (AKS)
•  GDF -15 je významnou pomůckou při stratifi kaci 

rizika u pacientů s akutním koronárním syndromem 
(zvýšené riziko reinfarktu, krvácení nebo úmrtí).1-4

Chronické srdeční selhání
•  GDF -15 je významný nezávislý biomarker 

pro identifi kaci pacientů s chronickým srdečním 
selháním a mírně sníženou (HFmrEF) nebo 
zachovalou (HFpEF) ejekční frakcí, kteří mají horší 
prognózu.5

Krvácivé stavy u fi brilace síní
•  Hodnota GDF -15 je klíčovým pomocným 

markerem pro predikci rizika krvácení u pacientů 
s fi brilací síní. 6-8
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Zkrácená informace o léčivém přípravku REPATHA
Název léčivého přípravku: Repatha 140 mg injekční roztok v předplněném peru. Kvalitativní a kvantitativní složení: Jedno předplněné pero obsahuje evolocumabum 140 mg v 1 ml roztoku. Léková 
forma: Injekční roztok (injekce) v předplněném peru (SureClick). Terapeutické indikace: Primární hypercholesterolemie (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšená dyslipidemie u dospělých 
jako přídavek k dietě, a to: 1. v kombinaci se statinem nebo statinem a s dalšími hypolipidemiky u pacientů, u kterých není dosaženo cílových hladin LDL-C maximální tolerovanou dávkou statinu, nebo 
2. v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin kontraindikován. Homozygotní familiární hypercholesterolemie v kombinaci s dalšími 
hypolipidemiky u dospělých a dospívajících pacientů ve věku 12 let a starších. Prokázané aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění u dospělých ke snížení kardiovaskulárního rizika, a to 1. v kombinaci 
s maximální tolerovanou dávkou statinu s dalšími hypolipidemiky nebo bez nich, nebo 2. v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin 
kontraindikován. Dávkování a způsob podání: Podává se subkutánně do břicha, stehna nebo do horní oblasti paže. Primární hypercholesterolemie a smíšená dyslipidemie u dospělých/ Prokázané 
aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění u dospělých: Doporučená dávka je 140 mg 1x za dva týdny nebo 420 mg 1x měsíčně. Obě dávky jsou klinicky ekvivalentní. Homozygotní familiární hypercho-
lesterolemie u dospělých a dospívajících pacientů ve věku 12 let a starších: Úvodní doporučená dávka je 420 mg 1x měsíčně. Pokud nebylo po 12 týdnech dosaženo klinicky významné odpovědi na léčbu, 
frekvenci dávek je možné zvýšit na 420 mg 1x za 2 týdny. Pacienti na aferéze mohou zahájit léčbu dávkou 420 mg 1x za 2 týdny, aby toto schéma odpovídalo cyklu aferézy. Kontraindikace: Hypersenzitivita 
na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Sledovatelnost: Má se přehledně zaznamenat název podaného léčivého přípravku a číslo šarže. Porucha 
funkce jater: Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh C) nebyli studováni a evolokumab se má používat s opatrností. Suchý přírodní kaučuk: Kryt skleněné předplněné injekční stříkačky je vyroben 
ze suchého přírodního kaučuku (derivát latexu), který může vyvolávat závažné alergické reakce. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Nebyly provedeny žádné studie interakcí. 
V klinických studiích byla hodnocena farmakokinetická interakce mezi statiny a evolokumabem. Při použití kombinace statinu a evolokumabu není nutná úprava dávky statinu. Fertilita, těhotenství a kojení: 
Údaje o podávání těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. V těhotenství lze použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu evolokumabem. Není známo, zda se evolokumab 
vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené novorozence/kojence nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda 
přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Repatha. Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu evolokumabu na fertilitu u člověka. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky při 
podávání doporučených dávek jsou nasopharyngitis  (7,4 %), infekce horních cest dýchacích (4,6 %), bolest zad (4,4 %), artralgie (3,9 %), chřipka (3,2 %) a reakce v místě vpichu injekce (2,2 %). Zvláštní 
opatření pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: Amgen 
Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nizozemsko. Registrační číslo: EU/1/15/1016/003. Datum revize textu: 21. dubna 2021. 
Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdra-
votního pojištění v indikaci primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie u pacientů adherujících k dietním opatřením i ke stávající hypolipidemické léčbě v kombinaci s vysoce intenzivní 
hypolipidemickou terapií. 

URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST. 

Amgen s.r.o., Klimentská 46, 11002 Praha 1 Tel.: +420 221 773 500, www.amgen.cz
SC-CZ-AMG145-00608
CZ-REP-0521-00005

Snížení LDL-C přípravkem Repatha® je rychlé*, přetrvává po celou dobu léčby 
a redukuje KV riziko u pacientů v sekundární prevenci včetně těch, kteří nedávno 
prodělali IM a užívají maximální tolerovanou dávku statinů a ezetimibu.1-5

SPOLÉHAJÍ NA VÁS
Protože Vy jim můžete pomoci zabránit   
další KV příhodě1,2

(evolokumab)

Amgen s.r.o.
Klimentská 1216/46,  
110 02 Praha 1, Ceská republika 
Tel.: +420 221 773 500  
www.amgen.cz 

* Snížení LDL-C o přibližně 55-75 % bylo při léčbě evolokumabem dosaženo již v 1. týdnu a během dlouhodobé léčby přetrvávalo.2.
Reference: 1. Sabatine MS, et al.; Circulation. 2018;138:756-66. 2. SPC Repatha duben 2021. 3. Robinson J.G et al. JAMA. 2014;311(18):1870-83.  
4. Giugliano RP, et al. Lancet. 2017;390:1962-71. 5. Mach F, et al.  Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.



Mimořádně rychlá kontrola komorové  
frekvence u pacientů se SVT a FiS1

1. linie léčby u pacientů s kardiální dysfunkcí2 

 Limitovaný účinek na krevní tlak a inotropii3,6

  Příznivý bezpečnostní profil pro pacienty s renálními a hepatálními  
komorbiditami1,4 

   Možno podávat s opatrností u pacientů s bronchokonstrikcí na rozdíl  
od jiných neselektivních betablokátorů1,5

Rychlá kontrola srdeční frekvence  
s kardioprotektivním účinkem1

Nejvyšší 
kardio- 

selektivita
ß1:ß2

255:11,5
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Zkrácená informace o přípravku: Rapibloc 300 mg prášek pro infuzní roztok. Jedna injekční lahvička obsahuje landiololi hydrochloridi 300 mg, což odpovídá lan-
diololum 280 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje landiololi hydrochloridi 6 mg. Rapibloc nesmí být podáván bez rekonstituce. Terapeutické indikace: Supraventriku-
lární tachykardie a pro rychlou kontrolu komorové frekvence u pacientů s fibrilací síní nebo  flutterem síní v perioperačním a pooperačním stavu nebo za jiných okolnos-
tí, kdy je žádoucí krátkodobá kontrola komorové frekvence krátkodobě působícím agens. Nekompenzační sinusová tachykardie, pokud si podle úsudku lékaře vyžaduje 
rychlá srdeční frekvence specifickou intervenci. Landiolol není určen k léčbě chronických stavů. Davkování a způsob podání: Landiolol je určen k intravenóznímu po-
dání, kvalifikovaným zdravotníkem a titrace dávky je individuální. Obvykle zahájena infuzní rychlostí 10 - 40 mikrogramů/kg/min, čímž je dosaženo účinku způsobujícího 
snížení srdeční frekvence během 10 - 20 min. Pokud je vyžadován rychlý nástup účinku snížení srdeční frekvence (do  2 až 4 min), lze zvážit nasycovací dávku  
100 mikrogramů/kg/min po dobu 1 min s následnou kontinuální intravenózní infuzí 10 - 40 mikrogramů/kg/min. U pacientů se srdeční dysfunkcí se mají používat nižší 
dávky. Udržovací dávka se může po omezenou dobu zvýšit až na 80 mikrogramů/kg/min, pokud to kardiovaskulární stav pacienta vyžaduje a umožňuje a není překro-
čena maximální denní doporučená dávka, což je (landiolol hydrochlorid 57,6 mg/kg/den na základě 40 mikrogramů/kg/min a maximální dobou trvání infuze 24 hodin). 
Konverzní vzorec pro kontinuální intravenózní infuzi (mikrogramy/kg/min na ml/h (Rapibloc 300 mg/50 ml = 6 mg/ml): Cílová dávka (mikrogramy/kg/min) x tělesná 
hmotnost (kg)/100 = infuzní rychlost (ml/h). (Přehledná tabulka úplné SPC). Volitelné podání bolusu u  hemodynamicky stabilních pacientů: Konverzní vzorec ze  
100 mikrogramů/kg/min na ml/h (Rapibloc 300 mg/50 ml = 6 mg/ml). Infuzní rychlost nasycovací dávky (ml/h) po dobu 1 minuty = tělesná hmotnost (kg). V případě 
nežádoucích účinků má být dávka landiololu snížena nebo je třeba infuzi přerušit a pacienti mají dostat příslušnou lékařskou péči. V případě hypotenze a bradykardie je 
možné podávání landiololu obnovit v nižší dávce poté, co se krevní tlak nebo srdeční frekvence vrátily na přijatelnou úroveň. U pacientů s nízkým systolickým krevním 
tlakem je při úpravě dávky a během udržovací infuze nutná zvláštní opatrnost. Přechod na alternativní léky: Po dosažení požadované kontroly srdeční frekvence a sta-
bilního klinického stavu může být pacient převeden na alternativní léčivé přípravky (jako jsou perorální antiarytmika). Dávkování landiololu může být sníženo a postupně 
přerušeno. Zvláštní skupiny pacientů: Starší pacienti (≥ 65 let) a pacienti s poruchou funkce ledvin nevyžadují úpravu dávkování, landiolol se má používat s opatrností 
u pacientů s poruchou funkcí ledvin. U pacientů se všemi stupni poruchy funkce jater se doporučuje opatrné dávkování počínaje nejnižší dávkou. Srdeční dysfunkce. 
U pacientů s poruchou funkce levé komory (LVEF <40%, CI<2,5l/min/m2, NYHA 3-4), po kardiochirurgické operaci, během ischémie nebo při septických stavech, byly 
pro dosažení kontroly srdeční frekvence používány nízké dávky (1 -10 µg/kg/min, zvyšující se postupně za důkladného sledování krevního tlaku. Pediatrická populace. 
Bezpečnost a účinnost landiololu u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla dosud stanovena. Způsob podání: Rapibloc musí být před podáním rekonstituován a použit ihned 
po otevření, nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou roztoků používaných k rekonstituci. Landiolol má být podáván intravenózně přes centrální infuzi nebo 
periferní infuzi a nemá být podáván pomocí stejné infuze s jinými léčivými přípravky. U landiololu se na rozdíl od jiných beta-blokátorů neobjevuje tachykardie jako re-
akce na náhlé ukončení podávání po 24 hodinách kontinuální infuze. Nicméně, pacienti mají být pečlivě sledováni, pokud má být podávání landiololu přerušeno. Kontra-
indikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, těžká bradykardie (puls méně než 50 tepů za minutu), Sick sinus syndrom, těžké poruchy 
vodivosti atrioventrikulárního (AV) uzlu (bez kardiostimulátoru): AV blokáda 2. nebo 3. stupně, kardiogenní šok, těžká hypotenze, dekompenzované srdeční selhávání, 
pokud je považované za nesouvisející s arytmií, plicní hypertenze, neléčený feochromocytom, akutní astmatický záchvat, těžká, nekontrolovaná metabolická acidóza. 
Zvláštní upozornění: Landiolol má být používán s opatrností u diabetiků nebo v případě hypoglykemie. Doporučuje se průběžně monitorovat krevní tlak a EKG u všech 
pacientů. Beta-blokátorům je třeba se vyhnout u pacientů se syndromem preexcitace v kombinaci s fibrilací síní - riziko fibrilace komor. Současné podávání landiololu 
s verapamilem nebo diltiazemem u pacientů s abnormalitami atrioventrikulárního vedení se nedoporučuje. Beta-blokátory mohou zvýšit počet a trvání anginózních zá-
chvatů u pacientů s Prinzmetalovou anginou, neselektivní beta- blokátory se nedoporučují, u selektivních je třeba dbát zvýšené opatrnosti. S opatrností u pacientů 
s (preexistujícím) srdečním selháním, nebo pokud je pacient hemodynamicky nestabilní nebo užívá jiné léky, které snižují periferní resistenci, komorové plnění, kontrak-
tilitu myokardu nebo šíření elektrického impulzu v myokardu. Při prvních známkách nebo příznacích dalšího zhoršování se nemá dávka zvýšit, pokud je to nezbytné má 
být podávání landiololu přerušeno. Beta blokátory mají být používány u pacientů s feochromocytomem s velkou opatrností a pouze po předchozí léčbě blokátory alfa-re-
ceptorů. Pacienti s bronchospastickým onemocněním by zpravidla neměli dostávat beta-blokátory, landiolol může být s opatrností u těchto pacientů používán. V případě 
bronchospasmu musí být infuze okamžitě ukončena, a pokud je to nutné, je třeba podat beta-2 agonistu. U pacientů s poruchami periferního oběhu podávat landiolol 
s velkou opatrností. Beta-blokátory mohou zvýšit jak citlivost vůči alergenům, tak i závažnost anafylaktických reakcí. Pacienti užívající beta-blokátory nemusí reagovat 
na obvyklé dávky epinefrinu, používané k léčbě anafylaktické reakce. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Antagonisté vápníku, jako jsou 
deriváty dihydropyridinu (například nifedipin), mohou zvýšit riziko hypotenze. Podávání landiololu je třeba opatrně titrovat při současném podávání s verapamilem, diltia-
zemem, antiarytmiky první třídy, amiodaronem nebo přípravky na bázi náprstníku. Landiolol nemá být používán současně s verapamilem nebo diltiazemem u pacientů 
s abnormalitami atrioventrikulárního vedení. Současné užívání landiololu a inzulínu nebo perorálních antidiabetik může ovlivnit účinek na snižování hladiny cukru v krvi. 
Anesteziolog má být informován, že pacient dostává kromě landiololu i beta-blokátory. Kombinace landiololu s gangliovými blokátory může zvýšit hypotenzní účinek. 
NSAID mohou snížit hypotenzní účinky beta-blokátorů. Zvláštní opatrnosti je třeba při současném používání floktafeninu nebo amisulpridu s beta-blokátory. Současné 
podávání landiololu s tricyklickými antidepresivy, barbituráty a fenothiaziny nebo antihypertenzivy může zvýšit účinek na snižování krevního tlaku. Když se sympatomi-
metika, která působí jako agonisté betaadrenergních receptorů, podávají současně s landiololem, mohou působit proti jeho účinkům. Přípravky způsobující snížení hla-
diny katecholaminů (např. reserpin, klonidin, dexmedetomidin) mohou mít při současném podávání s beta-blokátory zesilující účinek. Současné používání klonidinu 
a beta-blokátorů zvyšuje riziko „rebound“ hypertenze. V průběhu infuze landiololu podáván intravenózně heparin u pacientů podstupujících kardiovaskulární opera-
ci, došlo k 50% poklesu hladiny landiololu v plazmě. Fertilita, těhotenství a kojení: Podávání landiololu v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. 
Pokud se považuje léčba landiololem za nezbytnou, je třeba monitorovat uteroplacentární průtok krve a růst plodu. Novorozenec musí být pečlivě monitorován. Rizi-
ko pro kojené dítě nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo 
ukončit/přerušit podávání landiololu. Nebylo prokázáno, že by měl landiolol vliv na plodnost. Nežádoucí účinky: Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem 
landiololu byla hypotenze a bradykardie. Podezření na nežádoucí účinky hlaste na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Seznam pomocných látek: Mannitol (E421), roztok hydroxidu sodného (k úpravě pH). Doba použitelnos-
ti: 3 roky, Chemická a fyzikální stabilita před použitím po rekonstituci byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C. Z mikrobiologického hlediska má být pří-
pravek použit okamžitě. Zvláštní opatření pro uchovávání: přípravek nevyžaduje. Držitel rozhodnutí o  registraci: Amomed Pharma GmbH Storchengasse 1,  
1150 Vídeň, Rakousko. Registrační číslo: 58/487/14-C. Datum revize textu: 15. 7. 2021. Léčivý přípravek je během hospitalizace hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Dříve, než přípravek předepíšete, seznamte se s úplným souhrnem údajů o přípravku.
Vysvětlivky: SVT – Supraventrikulární tachykardie, FiS – Fibrilace síní

Literatura: 1. SPC Rapibloc® 300 mg prášek pro infuzní roztok: Datum revize textu: 15.7 2021 2. Hindriks G., et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial 
fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). European Heart Journal (2020) 00, 1-126. 3. Shibata et al. Direct Effects of 
Esmolol and Landiolol on Cardiac Function, Coronary Vasoactivity, and Ventricular Electrophysiology in Guinea-Pig Hearts. J Pharmacol Sci 118, 255 – 265 (2012). 4. Yokoyama H.  
(2016) Stabilization in Off-Pump Coronary Artety Bypass. Springer Tokyo Heidelberg New York Dordrecht London © Springer Japan. 5. European Heart Journal Supplements (2018) 20 
(Supplement A), A1-A24. 6. 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. LL
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OCHRAŇTE SRDCE A LEDVINY,
ZACHRAŇTE ŽIVOT1*

JEDINÝ GLIFLOZIN SCHVÁLENÝ PRO 3 INDIKACE1-4*

Jediný glifl ozin, který snížil
KV a celkovou mortalitu
u pacientů s HFrEF
bez ohledu na
přítomnost DM21-4,6-8

Nově možné nasadit u pacientů
s eGFR ≥ 25 ml/min ve všech indikacích1

Chrání
srdce a ledviny
před komplikacemi1DM2

HF

CKD

První a jediný glifl ozin
schválený pro léčbu
pacientů s CKD
bez ohledu na
přítomnost DM21-5

NOVINKA

NOVINKA

* Forxiga je indikována: - k léčbě dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí, - k léčbě dospělých pacientů při nedostatečné kontrole diabetu mellitu 2. typu jako přídavná léčba k dietě a fyzické aktivitě, - k léčbě chronického 
onemocnění ledvin.

CKD – chronické onemocnění ledvin; SGLT-2i – SGLT-2 ihnibitor; DM2 – diabetes mellitus 2. typu; HF – srdeční selhání; KV – kardiovaskulární; HFrEF – srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí; eGFR – odhadovaná glomerulární fi ltrace.
LP Forxiga lze nasadit ve všech indikacích při eGFR ≥25 ml/min. U pacientů s diabetem je účinnost dapaglifl ozinu na snížení glukózy redukována, pokud je rychlost glomerulární fi ltrace (eGFR) < 45 ml/min, pokud tedy eGFR klesne pod 45 ml/min, je třeba u těchto pacientů zvážit další 
léčbu snižující hladinu glukózy, pokud je nutná další kontrola glykémie.
Reference: 1. SPC Forxiga. 2. SPC Invokana. 3. SPC Jardiance. 4. SPC Steglatro. 5. Tisková zpráva AstraZeneca, publikováno 9.8.2021, dostupné: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/forxiga-approved-in-the-eu-for-ckd.html. 6. McMurray JJV et al. N Engl J Med. 
2019;381(21):1995–2008. 7. Zannad F. et al. The Lancet, Published Online August 30, 2020, https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)31824-9. 8. Packer M., et al. N Engl J Med 2020; 383:1413-1424, DOI: 10.1056/NEJMoa2022190. 

Zkrácená informace o léčivém přípravku FORXIGA® 10 mg potahované tablety
Kvalitativní a kvantitativní složení: Dapaglifl ozinum propandiolum monohydricum odpovídající dapaglifl ozinum 10 mg v 1 potahované tabletě. Jedna 10 mg tableta obsahuje 50 mg laktosy. Terapeutické indikace: Diabetes mellitus 2. typu (DM2) – u dospělých 
pacientů - jako přídavná léčba k dietě a fyzické aktivitě ke zlepšení kontroly glykemie - jako monoterapie, pokud je podávání metforminu nevhodné v důsledku intolerance; - jako přídavná léčba k jiným léčivým přípravkům k léčbě DM2. Výsledky studií ve vztahu ke 
kombinované léčbě s jinými léčivými přípravky, vlivy na kontrolu glykemie a kardiovaskulární příhody a studované populace viz SPC. Srdeční selhání (SS) – k léčbě dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Chronické 
onemocnění ledvin (CKD) – k léčbě dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Dávkování a způsob podání: DM2 -10 mg dapaglifl ozinu jednou denně. Pokud je dapaglifl ozin podáván v kombinaci s inzulinem nebo inzulinovými sekretagogy, lze uvažovat 
o jejich snížené dávce, aby se snížilo riziko hypoglykemie. SS, CKD – 10 mg dapaglifl ozinu jednou denně. Přípravek se podává perorálně, jednou denně, kdykoli v průběhu dne, s jídlem nebo mimo jídlo. Tablety se polykají celé. Kontraindikace: Hypersenzitivita na 
léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Není nutná úprava dávky s ohledem na funkci ledvin. Nedoporučuje se zahájit léčbu dapaglifl ozinem u pacientů s eGFR < 25 ml/min. Účinnost dapaglifl ozinu na snížení 
glukózy závisí na funkci ledvin, a je snížena u pacientů s eGFR < 45 ml/min a pravděpodobně chybí u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin a je třeba zvážit další léčbu snižující hladinu glukózy, pokud je nutná další kontrola glykémie. Forxiga 10 mg se nedoporučuje 
k léčbě SS a CKD u pacientů s DM1. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater je zvýšená expozice dapaglifl ozinu. Nedoporučuje se upravovat dávku dle věku. V důsledku mechanismu účinku zvyšuje dapaglifl ozin diurézu, která může vést k mírnému snížení krevního 
tlaku. Opatrnosti je zapotřebí u pacientů, u kterých může pokles krevního tlaku vyvolaný dapaglifl ozinem představovat riziko. U pacientů léčených inhibitory společného transportéru pro sodík a glukózu (SGLT2i), byly vzácně hlášeny případy diabetické ketoacidózy (DKA), 
u rizikových pacientů je nutno užívat SGLT2i opatrně. Před zahájením léčby mají být pacienti vyšetřeni s ohledem na riziko DKA. Více informací viz SPC. Pokud se vyskytnou známky nebo symptomy ketoacidózy, mají být pacienti poučeni, aby si změřili hladiny ketonů. 
Po uvedení přípravků SGLT2i na trh byly u pacientů hlášeny případy nekrotizující fasciitidy perinea (Fournierova gangréna) – jde o vzácnou, ale závažnou a potenciálně život ohrožující příhodu, která vyžaduje neodkladnou léčbu a je třeba poučit pacienta. Vylučování 
glukózy močí může být spojeno se zvýšeným rizikem infekcí močových cest. Zkušenosti s dapaglifl ozinem u pacientů se SS ve třídě IV podle NYHA jsou omezené. Nejsou žádné zkušenosti s dapaglifl ozinem v léčbě CKD u pacientů bez diabetu, kteří nemají albuminurii. 
Pacienti s albuminurií mohou mít z léčby dapaglifl ozinem větší prospěch. Ve studiích pacientů s DM2 s SGLT2i byl pozorován zvýšený výskyt amputací na dolních končetinách a není známo, zda jde o skupinový účinek. Je důležité poučit pacienty o pravidelné preventivní 
péči o nohy. Starší pacienti (≥ 65 let) mohou být rizikovější z pohledu objemové deplece. Pacienti léčení dapaglifl ozinem budou mít pozitivní výsledek testu na glukózu v moči, což je dáno mechanismem účinku léčivé látky. Interakce s jinými léčivými přípravky 
a jiné formy interakce: Dapaglifl ozin může zvyšovat diuretický účinek thiazidů a kličkových diuretik a může zvyšovat riziko dehydratace a hypotenze. Nedoporučuje se monitorovat glykemii metodou stanovení 1,5-AG, neboť měření není u pacientů užívajících SGLT2i 
spolehlivé. Těhotenství a kojení: Nejsou dostupné údaje o použití dapaglifl ozinu u těhotných žen. Jakmile je zjištěno těhotenství, musí se léčba dapaglifl ozinem přerušit. Není známo, zda se dapaglifl ozin a/nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. 
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek Forxiga nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti mají být upozorněni na riziko hypoglykemie, pokud je dapaglifl ozin podáván souběžně s deriváty 
sulfonylmočoviny nebo s inzulinem. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky v klinických studiích byly infekce pohlavních orgánů, výskyt hypoglykemií byl srovnatelný s placebem, jejich frekvence se zvýšila při kombinaci se SU či inzulinem. Dalšími 
častými nežádoucími účinky byly infekce močových cest, závrať, dysurie, polyurie, bolest zad, zvýšený hematokrit, snížená renální clearance kreatininu během zahájení léčby, dyslipidemie a vyrážka. Méně časté jsou plísňové infekce, objemová deplece, žízeň, zácpa, sucho 
v ústech, nykturie, vulvovaginální pruritus, pruritus genitálu, zvýšený kreatinin či zvýšená močovina v krvi, snížená tělesná hmotnost, vzácně DKA (při použití u DM2), velmi vzácně angioedém. U pacientů užívajících inhibitory SGLT2, včetně dapaglifl ozinu, byly velmi vzácně 
hlášeny případy Fournierovy gangrény. Celkový bezpečnostní profi l dapaglifl ozinu u pacientů s SS a CKD odpovídal známému bezpečnostnímu profi lu dapaglifl ozinu. Dapaglifl ozin 10 mg se nemá používat k léčbě pacientů s DM1. Zvláštní opatření pro uchovávání:
Nevyžaduje se. Druh obalu a velikost balení: Al/Al blistr, 28 potahovaných tablet v neperforovaných kalendářních blistrech; 30x1 a 90x1 potahovaná tableta v perforovaných jednodávkových blistrech. Držitel rozhodnutí o registraci: AstraZeneca AB, SE 151 85  
Södertälje, Švédsko. Registrační čísla: EU/1/12/795/007-008, EU/1/12/795/009-010. Datum revize textu: 5. 8. 2021. © AstraZeneca 2021. Registrovaná ochranná známka FORXIGA je majetkem AstraZeneca plc. Referenční číslo dokumentu: 05082021API. Přípravek 
Forxiga 10 mg je v ČR částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Na trhu nemusí být aktuálně dostupná všechna balení. Přečtěte si pozorně úplnou informaci o přípravku, kterou naleznete na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky 
(EMA) http://ema.europa.eu nebo na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: AstraZeneca Czech Republic s. r. o., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, tel.: +420 222 807 111, http://www.astrazeneca.cz.
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Explore more at Edwards.com/gb/HemoSphere

For professional use. For a listing of indications, contraindications, precautions, warnings, and potential 
adverse events, please refer to the Instructions for Use (consult eifu.edwards.com where applicable). 

Edwards devices placed on the European market meeting the essential requirements referred  
to in Article 3 of the Medical Device Directive 93/42/EEC bear the CE marking of conformity.

Edwards, Edwards Lifesciences, the stylized E logo, Acumen, Acumen IQ, FloTrac,  
ForeSight, ForeSight Elite, HemoSphere, HPI, Hypotension Prediction Index, Swan and  
Swan-Ganz are trademarks or service marks of Edwards Lifesciences Corporation.  
All other marks are the property of their respective owners.

© 2021 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. PP--EU-0303 v1.0 

Edwards Lifesciences • Route de l’Etraz 70, 1260 Nyon, Switzerland • edwards.com

Smart. Innovation.

Stay Ahead of Critical Moments
With technology designed for individualized patient management on the HemoSphere platform

Acumen IQ sensor with  
Acumen Hypotension
Prediction Index software

ForeSight Elite tissue 
oximetry system

Swan-Ganz pulmonary  
artery catheter

FloTrac sensor

Changing the Pace 
of Hemodynamics



Setting a new standard 
for performance, 
safety and simplicity



Cardiohelp System
Extracorporeal life support
whenever you need it

www.getinge.com
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Dávkování 1× denně1

Podávání léku 1× denně zlepšuje compliance 
pacientů.

Řízené uvolňování1
Potahované tablety s prodlouženým uvolňováním 
obsahují několik stovek mikropelet s jantaranem 
metoprololu. Každá mikropeleta je potažena 
vrstvou polymeru, která řídí rychlost uvolňování. 
Po spolknutí se tableta rychle rozpadá 
a mikropelety se dispergují v gastrointestinálním 
traktu a uvolňují léčivou látku po dobu asi 20 hodin. 
Tak je dosaženo rovnoměrných plazmatických 
koncentrací metoprololu po dobu 24 hodin 
(na rozdíl od konvenčních tablet s metoprololem).1
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Stavba tablety Betaloc® ZOK1

Dávkování 1× denně
Stabilní plazmatická koncentrace 24 hodin1,3

 Upraveno dle Wieselgren I et al, J Clin Pharmacol 1990;30:S28 -32

 Upraveno dle Plosker GL, Clissold SP. Drugs 1992;43:382-414

Chronické srdeční selhání1
Doporučená počáteční dávka přípravku 
po dobu prvních dvou týdnů je 25 mg jednou 
denně. U pacientů třídy III-IV podle NYHA se 
doporučuje počáteční dávka 12,5 mg jednou 
denně po dobu prvního týdne. Doporučuje se 
dávku vždy po 14 dnech zvýšit na dvojnásobnou 
až na cílovou dávku 200 mg jednou denně (nebo 
nižší maximálně tolerovanou dávku.

Hypertenze1

50 mg 1× denně mírná až středně těžká 
hypertenze, 100 –200 mg 1× denně při potřebě 
zvýšení dávky nebo kombinace s jinými 
antihypertenzívy.

Udržovací léčba po infarktu
myokardu1

200 mg 1× denně

Angina pectoris1

100–200 mg 1× denně, lze kombinovat s jinými 
antianginózními léčivy

Srdeční arytmie1

100-200 mg 1× denně

Funkční srdeční poruchy s palpitacemi1
100 mg 1× denně, lze zvýšit na 200 mg

Profylaxe migrény1

100–200 mg 1× denně

Dávkování u 7 schválených indikací1

Zkrácená informace o léčivém přípravku Betaloc® ZOK 25 mg, 
Betaloc® ZOK 50 mg, Betaloc® ZOK 100 mg, Betaloc® ZOK 200 mg.
NÁZEV PŘÍPRAVKU: 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: Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 
530 03 Pardubice, Česká republika. TERAPEUTICKÉ INDIKACE: Léčba hypertenze, 
anginy pectoris; poruch srdečního rytmu zahrnující zejména supraventrikulární 
tachykardii; po infarktu myokardu; funkčních srdečních poruch s palpitacemi; profy-
laxe migrény; léčba hyperthyreózy. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Doporučené 
dávkování je 100–200 mg jednou denně. Maximální denní dávka pro přípravek 
Betaloc® ZOK je 400 mg. Betaloc® ZOK je určen pro podávání jednou denně, 
nejlépe ráno před jídlem nebo v průběhu jídla. Tablety je nutné zapít vodou. Celé 
tablety nebo jejich poloviny se nesmějí kousat ani drtit. 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) těž-
kého 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). ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: U pacien-
tů, 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 prohloube-
ní hypotenzního účinku; současné užívání se sympatomimetiky a xantiny vede 
ke vzájemné inhibici účinku; užívání betablokátorů vede k zesílení hypoglykemic-
kého účinku. Fertilita, těhotenství a kojení: Metoprolol by neměl být podáván 
v průběhu těhotenství a kojení. V případě, že těhotná žena užívá metoprolol, se 
doporučuje provádět vhodné monitorování matky/plodu. 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. DATUM REVIZE 
TEXTU: 15. 3. 2021. 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. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský 
předpis. Lék k vnitřnímu užití. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění. Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění 
Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete na webových stránkách:
http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0231692&tab=texts. 

Datum výroby materiálu: září 2021
Kód materiálu: CZ-BET-2021-05-inzerát
Tento materiál je určený pro odbornou veřejnost a interní účely společnosti.

MAH / VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR: 
Herbacos Recordati s.r.o. 
Štrossova 239, 530 03 Pardubice
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CONFIDENCE IN  
YOUR FIRST ALERT
The INVOS™ 7100 regional oxygen saturation (rSO2) 
system is powered by trusted INVOS™ technology. 
That means it provides a valuable “first alert” for 
changes in hemodynamics, regional hemoglobin 
oxygen saturation of blood and oxygen metabolism.1 

Improves workflow with2:

∙ A touchscreen for easily reviewing and marking 
patient data

∙ An auto baseline that eliminates the need for 
manual setup — and ensures the baseline is set

∙ Sensor identification that enables quick 
identification and adjustment of sensors

∙ Perforated sensor design to keep sensors in place

Works easily across the care 
continuum with:

∙ A portable, tablet-style monitor to keep an eye  
on patients — anywhere in the hospital

∙ The ability to save, append, and view historical 
patient data directly on the device

The INVOS™ 7100 regional 
oximetry system responds 
quickly — so you can too

Why use near infrared spectroscopy?
Because the risks are real. Cerebral desaturation events 
in cardiac surgery are associated with: 

∙ Renal failure3

∙ Major organ morbidity and mortality (MOMM)3

∙ Neurologic injury4–6

∙ Respiratory failure/vent time7

∙ Prolonged hospital stay3,4

KNOW WHEN 
TO INTERVENE.
BECAUSE 
SECONDS 
MATTER.
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ORDERING INFORMATION
INVOS™ 7100 system
SKU NO. DESCRIPTION QUANTITY

PM7100 PM7100 patient monitor 1

PMPAMP71 Preamplifier 1

PMAC71RSC Reusable sensor cable for PM7100 1

PMAC71DOC Docking station 1

PMAC71STAND Patient monitor stand 1

PMSENS71-A-5 Adult rSO2 sensor, >40 kg [box of 5] 5/box

PMSENS71-A-10 Adult rSO2 sensor, >40 kg [box of 10] 10/box

PMSENS71-A-20 Adult rSO2 sensor, >40 kg [box of 20] 20/box

PMAC71RSC-L-CH1 Reusable sensor cable for 5100C, channel 1 1

PMAC71RSC-L-CH2 Reusable sensor cable for 5100C, channel 2 1

PMAC71RSC-L-CH3 Reusable sensor cable for 5100C, channel 3 1

PMAC71RSC-L-CH4 Reusable sensor cable for 5100C, channel 4 1

PM71IFTD PM7100 field test device 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS
INVOS™ 7100 monitor
Size 20 x 30.75 x 5.1cm (7.87 x 12.1 x 2in)

Weight 1270g (2.8lb)

Power AC power adapter — Li-ion battery (one hour)

Screen size 25.7 cm (10.1 in.) — measured diagonally

Screen type TFT LCD, projected capacitive multi-touch

Resolution 1280 x 800 pixels

Ports USB 3.0, USB 2.0, DC In, docking port

INVOS™ 7100 preamplifier
Size 12.8 x 8.7 x 2.8cm (5.04 x 3.43 x 1.1 in) with hook folded down 

Weight 294 g (0.65 lb)

Indicator Reusable sensor cable (RSC) connection prompt

Cable length 428.4 cm (14 ft) (approximate)

Cable Connector Amphenol 8-pin

Defibrillation Defibrillator proof, type BF applied part

INVOS™ 7100 adult sensor
Material Medical grade acrylic adhesive [not made with DEHP or natural rubber latex and BPA free]

Packaging Packaged non-sterile for single use
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Complex, under control
Simplify complex interventions
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Synchronized Cardiac Support   
Podpora funkce srdce a plic
Systém i-cor pro Synchronized Cardiac Support je založen na využití konzole Xenios s patřičným příslušenstvím 
a určeným spotřebním materiálem. Jedná se o zdravotnické prostředky. Konzole Xenios sestává z následujících 
součástí: řídicí jednotka Xenios, senzorový box Xenios, pohon pumpy DP3, baterie Xenios. Indikace: konzole Xenios 
se používá k pumpování krve při extrakorporální cirkulaci. Typické použití zahrnuje dočasnou kardiovaskulární 
podporu během chirurgických zákroků a po nich a dočasnou kardiopulmonální podporu za účelem stabilizace 
pacienta nebo jeho léčby. Systém je určen k použití v klinickém prostředí. Použití konzole Xenios zahrnuje 
postupy od spuštění konzole Xenios na operačním sále až po zajištění pacienta na oddělení intenzivní péče  
a během transportu. Kontraindikace použití: mechanické selhání, hemolýza a tromboembolizace, nedodržení tech. 
specifikací. Konzoli Xenios je zakázáno používat, pokud nelze zajistit antikoagulaci vyžadovanou pro extrakorporální 
oběh. Zařízení smí obsluhovat pouze speciálně vyškolený kvalifikovaný zdravotnický personál. Uživatel musí mít 
vždy úplný přehled o stavu pacienta, a to zejména, pokud byly provedeny úpravy provozních parametrů. Pro 
detailní informace o správném používání, možných nežádoucích účincích, interakcích a kontraindikacích čtěte 
pozorně návod k použití pro jednotlivé zdrav. prostředky. Výrobce: Xenios AG, Im Zukunftspark 1, 74076 Heilbronn, 
Německo. Poslední datum revize tohoto materiálu: 11. 11. 2021.

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. 
Evropská 423/178 · 160 00 Praha 6 · Česká republika · Telefon: +420 237 037 900

www.freseniusmedicalcare.cz


