Balancovaná
objemová terapie
Přidáváme novou dimenzi

Infuzní léčba k řešení tekutinových ztrát

Podávání krystaloidů a koloidů
Dehydratace (ztráta tekutin)
Ano

Hypertonická
(osmolalita v nerovnováze)
Zvýšená hladina natria nad
145 mmol/l, deficit objemu
ECT vody ve vztahu
k obsahu natria
Hypotonická
(osmolalita v nerovnováze)
Ztráta elektrolytů větší než
ztráta vody

Ztráta objemu (krevní ztráta)
Ne

Izotonická
(osmolalita plasmy
nezměněna)
Dochází k úbytku vody
i natria v izotonickém
poměru

V případě nemožnosti
peroráního příjmu

<750

>750

Ringerfundin® B. Braun®

Tetraspan 6% | Gelaspan 4%
Dávka a rychlost infuze upravena podle velikosti
krevní ztráty a podle individuálních potřeb
k obnově, resp. k udržení stabilního
hemodynamického stavu.
Dosažení transfuzního triggeru

Ringerfundin® B. Braun®

Ideální balancovaný roztok by měl
 obsahovat elektrolyty stejně jako plazma
– včetně iontů Ca2+ 2
 obsahovat bikarbonáty nebo jejich
prekurzory
 být izotonický
Takový balancovaný roztok automaticky
koriguje elektrolytickou nerovnováhu
veškerého extracelulárního prostoru.

Reference
1 	Zander R: Fluid Management. Bibliomed – Medizinische
Verlagsgesellschaft mbH, Melsungen 2009
2 Fukuda T: Effects of whole blood clotting time in rats with
ionized hypocalemia induced by rapid intravenous citrate
infusion. J Toxicol Sci 2006; 31: 229-234
3 SPC Gelaspan 4%
4	Roche AM et al.: A Head-to-head comparison of the in vitro
coagulation effects of saline-based and balanced electolyte
crystalloid and colloid intravenous fluids. Anesth Analg. 2006;
102: 1274-9

Ringerfundin® B. Braun®

Izotonický balancovaný roztok
- redukce rizika edému
Roztoky pro objemovou terapii by měly být
izotonické
Balancovaný infuzní roztok je izotonický,
pokud má stejnou aktuální osmolalitu jako
plazma (288 mosmol/kg)3. Takový roztok je
fyziologický.
Hypotonicita roztoku pro objemovou
terapii způsobuje únik tekutin
do intracelulárního prostoru, především při
podání jeho velkého objemu. Závažnou
komplikací je pak hyponatremická
encefalopatie, cerebrální edém a respirační
nedostatečnost.
Izotonicita roztoku (aktuální osmolalita
280-300 mosmol/kg) je tedy významnou
prevencí nekontrolovatelného úniku
tekutin do intersticia spojeného s těžkými
komplikacemi, zejména u novorozenců
a dětí.4

Krevní deriváty/Plazma

Plně plazmaadaptovaný roztok
Snížení negativního vlivu na koagulaci
Fyziologicky balancovaný roztok má
odpovídat elektrolytovému složení plazmy,
a to včetně obsahu Ca2+.2
Proč je kalcium důležité?
Kalcium je základním kofaktorem pro
důležité interakce v koagulační kaskádě,
důležité pro aktivaci koagulačních faktorů
(F IX a F X). Pokles sérové hladiny kalcia
vede k významnému prodloužení doby
srážení.1
Ve studiích na zdravých dobrovolnících,
srovnávajících nebalancované roztoky
škrobu na bazi NaCl bez Ca2+ iontů
a roztoky škrobu balancované s obsahem
Ca2+ iontů, byl pomocí tromboelastografie
prokázán rozdílný vliv na koagulaci.
Koloidy s balancovaným nosným roztokem
udržují koagulaci lépe než koloidy založené
na nebalancovaném roztoku NaCl.

Ringerfundin® B. Braun®

Balancovaný
Objemová
terapie

Balancovaný krystaloidní roztok přizpůsobený plazmě

Ringerfundin® B. Braun je složením
a koncentrací podobný lidské plazmě,
a proto je vhodný pro nahrazení ztrát
extracelulární tekutiny.

Ringerfundin® B. Braun je bezpečnější než
běžné roztoky NaCl u dětí podstupujících
velké operace. Pozitivně ovlivňuje hladinu
chloridů v plazmě a zabraňuje metabolické
acidóze.1
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B. Braun

154

Plazma

Fyziologický
roztok
(NaCl 0,9%)

Infuzní roztoky, které nejsou pufrovány
fyziologickým bikarbonátem, mohou
způsobit diluční acidózu.
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Roztoky bez vápníku



Poruchy hemokoagulace4,5

Roztoky bez bikarbonátu nebo jeho
prekurzorů, jako je acetát či malát



Metabolická acidóza2,3
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Reference
1	Disma, N et al.: Pediatric Anesthesia ISSN 1155-5645

Interference s využitím hladiny
laktátu coby ukazatele hypoxie6

2 Wilkes, N et al.: Anesth Analg 2001; 93: 811-816




Pacienti s poruchou funkce jater jej
nemetabolizují7

5 Boldt, J: Vox Sanguinis 2007; 93: 139-144

Roztoky obsahující laktát

Produkt

Výhody pro uživatele
 Fyziologický balancovaný roztok
obsahuje vápník
 Obsahuje prekurzory bikarbonátu acetát
a malát, neobsahuje laktát. Potenciál
base excess je 5 mmol/l.
 Ringerfundin® B. Braun je izotonický
roztok s osmolaritou 309 mosmol/l
a osmolalitou 290 mosmol/kg H2O.

3 Williams, E et al.: Anesth Analg 1999; 88: 999-1003
4 Boldt, J: Anesth Analg 2007; 104: 425-430
6	Vincent, R Surgery 1979; 85: 129-139
7	Zander, Fluid management, bibliomed 2006

Kontejner

Obsah/objem

Kusů v balení

Kód SÚKL

Katalog. číslo

Ringerfundin® B. Braun

Ecoflac® plus

250 ml

10

0018303

3500306

Ringerfundin® B. Braun

Ecoflac® plus

500 ml

10

0018304

3500284

Ringerfundin® B. Braun

Ecoflac® plus

1 000 ml

10

0018305

3500292

Tetraspan® 6%/10%

Balancovaný
Objemová
terapie

Balancovaný koloidní roztok přizpůsobený plazmě

Tetraspan® 6% a Tetraspan® 10% (dále
jen Tetraspan®) je fyziologická objemová
terapie, která spojuje izotonický, plně
plazmaadaptovaný roztok s nejnovější
generací škrobů.
Fyziologicky balancovaný roztok má
odpovídat elektrolytovému složení plazmy,
a to včetně obsahu Ca2+.1

Tetraspan®
obsahuje
acetát a malát

Výhody pro uživatele
 Izotonický.
 S ložením je blízký krevní plazmě.
Nižší stupeň mortality
Excess base v arteriální krvi prokazatelně
souvisí s mortalitou u polytraumatických
pacientů. Infuzní roztok nepufrovaný může
způsobit diluční acidózu. Této komplikaci
lze předejít podáním správné koncentrace
metabolizovaných aniontů (prekurzorů
bikarbonátu). Tetraspan® obsahuje
prekurzory bikarbonátu, acetát a malát.2

Plazma
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Teor. osmolarita (mosmol/l)*

291
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Skutečná osmolarita(4) (mosmol/l)
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Reference:

Roche AM et al.: A Head-to-head comparison of the in vitro
2	

1	Spahn, D: Hypocalcemia in trauma: frequent but frequently undetected
and underestimated. Crit Care Med. 2005 Sep;33(9):2124-5

coagulation effects of saline-based and balanced electolyte
crystalloid and colloid intravenous fluids. Anesth Analg. 2006;
102: 1274-9

* Teoretická osmolarita je uvedena v SPC
(Tetraspan 6% = 296 mosmol/l, Tetraspan 10% = 297 mosmol/l)
Hodnoty odpovídají SPC

Katalogové číslo

Název výrobku

Jednotka

Typ obalu

Kusů v balení

Kód SUKL

FV87352

Tetraspan 6%

20 x 250 ml

vak

20

105935

FV87353

Tetraspan 6%

20 x 500 ml

vak

20

105937

FV87363

Tetraspan 10%

20 x 500 ml

vak

20

105943

Gelaspan 4%

Balancovaný
Objemová
terapie

Balancovaná 4% sukcinylovaná želatina

Plně odpovídající plazmě
Fyziologicky balancované roztoky mají
napodobovat elektrolytový vzorec plazmy
tak blízce, jak je to možné.1 Zejména mají
obsahovat veškeré elektrolyty plazmy
včetně vápníku.5
Gelaspan 4% obsahuje vápník
Vápník je nezbytným kofaktorem pro
několik interakcí v koagulační kaskádě
k aktivaci koagulačních faktorů (jako např.
aktivace faktoru IX a X nebo cross-linking
fibrinu). Pokles hladiny kalcia v séru vede
k signifikantně významnému prodloužení
koagulačního času.2
Balancovaný Base Excess
Infuzní roztoky, které nejsou pufrovány
fyziologickým bikarbonátem,
mohou způsobovat diluční acidózu.
Přídavek správných koncentrací
metabolizovatelných aniontů (prekurzorů
bikarbonátu) může těmto komplikacím
zabránit. Byla prokázána korelace mezi
Base Excess arteriální krve a mortalitou
zraněných pacientů.1 Gelaspan 4%
obsahuje acetát, prekurzor bikarbonátu.2

Reference
1 	Zander R: Fluid Management. Bibliomed – Medizinische
Verlagsgesellschaft mbH, Melsungen 2009
2 SPC Gelaspan 4%
3 Webb A H: In vitro colloid osmotic pressure of commonly used
plasma expanders and substitutes: a study of diffusibility of
colloid molecules. Intensive Care Med (1989) 15: 116-120
4 	Lobo DN: Eff ect of volume loading with 1 liter intravenous
infusions of 0.9% saline, 4% succinylated gelatine (Gelofusine)
and 6% hydroxyethyl starch (Voluven) on blood volume and
endocrine responses: a randomized, three-way crossover study in
healthy volunteers. Crit Care Med. 2010 Feb; 38(2): 464-70
5 Spahn D: Hypocalcemia in trauma: frequent but frequently
undetected and underestimated. Crit Care Med. 2005
Sep;33(9):2124-5

Výhody pro uživatele
 Fyziologicky balancovaný roztok
 Izotonický1,2
 Izoonkotický2,3,4
 Objemový efekt srovnatelný s moderními
škroby a albuminem3,4
 Vznikl na základě celosvětově
vyzkoušeného a testovaného roztoku
Gelofusine®
 Bez limitu dávky2
 Obsahuje vápník2
 Obsahuje acetát2, prekurzor bikarbonátu

ý
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Koncentrace elektrolytů (mmol/l)

Plasma

Gelaspan 4%

Sodík

142

151

Chloridy

103

103

Draslík

4,5

4

Kalcium (ionizované)

1

1

Magnesium (ionizované)

1

1

Bikarbonát

24
24

Acetát
Koloid
Koloidně onkotický tlak

Albumin

4% Želatina

25-28 mm Hg

33 mmHg

290

284

Teor. osmolarita (mosmol/l)

n

Plně adaptovaný/odpovídající plasmě

n

Izotonický

n

Izoonkotický

Katalogové číslo

Název výrobku

Jednotka

Typ obalu

Kusů v balení

Kód SUKL

FV87593

Gelaspan 4%

20 x 500 ml

vak

20

165751

Zkrácený SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Ringerfundin B. Braun
Infuzní roztok
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 000 ml infuzního roztoku Ringerfundin B. Braun obsahuje:
Natrii chloridum
6,80 g
Kalii chloridum
0,30 g
Magnesii chloridum hexahydricum
0,20 g
Calcii chloridum dihydricum
0,37 g
Natrii acetas trihydricum
3,27 g
Acidum malicum
0,67 g
Koncentrace elektrolytů:
mmol/l
Natrium
145,0
Kalium
4,0
Magnesium
1,0
Calcium
2,5
Chloridum
127,0
Acetas
24,0
Malas
5,0
Pomocné látky se známým účinkem:
1 000 ml přípravku Ringerfundin B. Braun obsahuje 0,2 g
hydroxidu sodného (0,115 g sodíku).
Seznam pomocných látek
Voda pro injekci, hydroxid sodný (na úpravu pH).
Terapeutické indikace
Náhrada ztráty extracelulární tekutiny v případě izotonické
dehydratace, pokud hrozí nebo se rozvinula acidóza.
Dávkování a způsob podání
Dávkování	
Dospělí, starší osoby, dospívající a děti:
Dávkování závisí na věku, tělesné hmotnosti, klinickém
a biologickém stavu pacienta a na souběžné léčbě.
Doporučené dávkování:
-	pro dospělé, starší osoby a dospívající: 500 ml až 3 litry
/24 h, což odpovídá 1 až 6 mmol sodíku /kg / 24 h a 0,03
až 0,17 mmol draslíku /kg / 24 h,
-	pro batolata, kojence a děti: 20 ml až 100 ml / kg / 24 h,
což odpovídá 3 až 14 mmol sodíku /kg / 24 h a 0,08 až
0,40 mmol draslíku /kg / 24 h.
Rychlost podávání:
Maximální rychlost infuze závisí na potřebě náhrady tekutin
a elektrolytů u pacienta, na jeho tělesné hmotnosti, klinickém
a biologickém stavu.
U pediatrických pacientů je průměrná rychlost infuze 5 ml/
kg/h, tato hodnota je však variabilní podle věku: 6-8 ml/kg/h
u kojenců, 4-6 ml/kg/h u batolat a 2-4 ml/kg/h u dětí.
Upozornění:
 kojenci a batolata: věk je v rozmezí 28 dnů až 23 měsíců
(batole je dítě, které již umí chodit),

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

Gelaspan 4%
infuzní roztok

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1000 ml roztoku obsahuje:
Gelatina succinata (= modifikovaná tekutá želatina) 40,0 g
(molekulární hmotnost - průměrná: 26 500 Dalton)
Natrii chloridum		
5,55 g
Natrii acetas trihydricus
3,27 g
Kalii chloridum		
0,30 g
Calcii chloridum dihydricum
0,15 g
Magnesii chloridum hexahydricum 0,20 g
Koncentrace elektrolytů
Natrium		
151 mmol/l
Chloridum		
103 mmol/l
Kalium		
4 mmol/l
Calcium 		
1 mmol/l
Magnesium		
1 mmol/l
Acetas		
24 mmol/l
Seznam pomocných látek
Roztok hydroxidu sodného 10 mol/l (na úpravu pH)
Kyselina chlorovodíková 20% (na úpravu pH)
Voda na injekci
Terapeutické indikace
Gelaspan 4% je koloidální náhražka plasmatického objemu
v isotonickém, plně vyváženém roztoku elektrolytů sloužící k:
 profylaxi a léčbě hrozící či již manifestní relativní nebo
absolutní hypovolemie a šoku.
Dávkování a způsob podání
Dávkování
Dávka a rychlost infuze je upravována podle velikosti krevní
ztráty a podle individuálních potřeb k obnově resp. k udržení
stabilního hemodynamického stavu. Podávané počáteční
dávky se pohybují obecně od 500 do 1000 ml, v případě velké
ztráty krve musí být podány vyšší dávky.
Dospělí
Patřičnou rychlostí infuze, odvisející od hemodynamického
stavu pacienta se podá 500 ml. V případě větší než 20%
ztráty krve, se obvykle k přípravku Gelaspan 4% přidává krev
nebo krevní komponenty.
Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Gelaspan 4% u dětí
nebyla ještě zcela stanovena. Proto nelze poskytnout žádná
doporučení ohledně dávkování. Gelaspan 4% se má podat
pouze těm pacientům, u nichž očekávaný přínos jednoznačně
převažuje nad možnými riziky. V takových případech je třeba
vzít do úvahy klinický stav pacienta a léčbu obzvláště pečlivě
monitorovat. (Viz také bod 4.4. SPC)
Maximální dávka
Maximální denní dávka je určena stupněm hemodiluce. Je
nutné se vyvarovat poklesu hematokritu pod kritické hodnoty,
viz bod 4.4. SPC

 děti: jde o věkové rozmezí od přibližně 2 let do 11 let.
Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Ringerfundin B. Braun
u novorozenců (mladších 28 dnů) nebyla stanovena.
Způsob podání
Pouze k intravenóznímu podání formou infuze.
Přípravek Ringerfundin B. Braun může být podáván infuzí
do periferních žil (pH a teoretická osmolarita viz bod 3 SPC).
Bude-li se přípravek podávat formou rychlé přetlakové infuze,
musí být před infuzí z plastové nádoby a infuzní soupravy
vytlačen všechen vzduch, neboť jinak hrozí během infuze
nebezpečí vzniku vzduchové embolie.
Během podávání je nezbytné kontrolovat rovnováhu tekutin,
koncentraci elektrolytů v plazmě a hodnotu pH.
Ringerfundin B. Braun lze podávat tak dlouho, dokud trvá
indikace k náhradě tekutin.
Kontraindikace
Ringerfundin B. Braun se nesmí podat za těchto stavů:
 hypervolemie,
 závažné městnavé srdeční selhání,
 renální selhání s oligurií nebo anurií,
 závažný generalizovaný edém,
 hyperkalemie,
 hyperkalcemie,
 metabolická alkalóza.
Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Pacienti s lehkou nebo středně závažnou srdeční nebo
respirační insuficiencí musí být při infuzi velkého objemu
tekutin zvlášť pečlivě sledováni (závažnější stavy viz bod
4.3 SPC).
Roztoky obsahující chlorid sodný se mají podávat opatrně
pacientům s
 mírnou až středně závažnou srdeční nedostatečností,
periferním nebo plicním edémem nebo s extracelulární
hyperhydratací (závažnější stavy viz bod 4.3 SPC),
 hypernatremií, hyperchloremií, hypertonickou dehydratací,
hypertenzí, narušenou renální funkcí, manifestní nebo
hrozící eklampsií, aldosteronismem nebo s jinými stavy
nebo typem léčby (například kortikoidy/steroidy) spojenými
s retencí sodíku (viz též bod 4.5 SPC).
Roztoky obsahující soli draslíku se mají podávat opatrně
pacientům se srdečním onemocněním nebo se stavy
predisponujícími k hyperkalemii, jako jsou renální nebo
adrenokortikální insuficience, akutní dehydratace nebo
rozsáhlá destrukce tkání, k níž dochází u těžkých popálenin.
Vzhledem k obsahu vápníku
 je třeba dbát na to, aby během intravenózního podání
infuze nedošlo k extravazaci,
 se roztok má podávat opatrně pacientům s narušenou
renální funkcí nebo chorobami, při nichž je zvýšená
koncentrace vitaminu D, například při sarkoidóze,
 se v případě souběžného krevního převodu nesmí roztok
podávat stejnou infuzní soupravou.

V případě potřeby musí být navíc podána krev nebo
erytrocyty.
Pozornost musí být rovněž věnována diluci plazmatických
proteinů (např. albuminu a koagulačních faktorů), které musí
být v případě potřeby plnohodnotně nahrazeny.
Rychlost infuze
Rychlost infuze závisí na aktuální hemodynamické situaci.
Prvních 20-30 ml roztoku se musí podávat pomalu, aby se co
nejdříve odhalily vzácné anafylaktické reakce. Viz také body
4.4 a 4.8. SPC
V šokových situacích může být Gelaspan 4% podáván rychle,
tlakovou infuzí, 500 ml během 5-10 min.
Způsob podání
Intravenózní podání.
Při rychlém podání má být Gelaspan 4%, je-li to možné,
temperován na max. 37°C.
V případě tlakové infuze, která může být ve vitálních
indikacích nutná, musí být z vaku a infuzního setu před
podáním roztoku odstraněn veškerý vzduch.
Kontraindikace
Gelaspan 4% se nesmí použít v následujících situacích:
 hypersenzitivita na roztok želatiny nebo na kteroukoli
pomocnou látku přípravku Gelaspan 4%
 hypervolemie
 hyperhydratace
 hyperkalemie
Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Opatrnost vyžaduje podávání přípravku Gelaspan 4%
pacientům s alergickým onemocněním v anamnéze např.
astmatem.
Želatinové preparáty k náhradě plazmatického objemu mohou
vzácně vyvolat alergické (anafylaktické/anafylaktoidní) reakce
různého stupně závažnosti. Aby objevení se alergické reakce
bylo možné odhalit co nejdříve, prvních 20-30 ml se má
podávat pomalu a pacient musí být, obzvláště na začátku
infuze, pečlivě sledován. O příznacích anafylaktické reakce
viz bod 4.8. SPC. V případě alergické reakce musí být infuze
okamžitě přerušena a zahájena patřičná léčba.
Pouze s opatrností lze podávat přípravek Gelaspan 4%
pacientům
 s rizikem vzniku oběhového přetížení např. u pacientů
s městnavým selháním srdce, insuficienci pravé nebo
levé komory, hypertenzí, plicním edémem nebo renální
insuficiencí s oligo- nebo anurií
 s těžce poškozenou funkcí ledvin
 pacientům s otoky (s retencí vody/soli)
 s významnými poruchami koagulace krve
Gelaspan 4% se nesmí podávat stejným infuzním setem
společně s krví nebo krevními preparáty (krevními elementy,
plazmou nebo frakcemi plazmy).
Nezbytné jsou kontroly koncentrace sérových elektrolytů,
rovnováhy vody, zejména u pacientů s hypernatremií,
hyperkalemií nebo postižením renální funkce.
Musí se sledovat hemodynamika, hematologický a koagulační
systém.

Pacientům s narušením respiračních funkcí se roztoky
obsahující metabolizovatelné anionty mají podávat opatrně.
Je nutné kontrolovat hladinu elektrolytů v séru, rovnováhu
tekutin a hodnotu pH.
Během dlouhodobé parenterální léčby musí být pacientovi
vhodnou formou dodávány živiny.
Tento léčivý přípravek obsahuje 145 mmol sodíku v 1 000 ml.
To je třeba vzít v úvahu u pacientů, kteří jsou na dietě
s kontrolovaným příjmem sodíku.
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy
interakce
Sodík, draslík, vápník a hořčík jsou v přípravku Ringerfundin B.
Braun ve stejných koncentracích jako v plazmě. Proto podávání
přípravku Ringerfundin B. Braun v souladu s doporučenými
indikacemi a kontraindikacemi nezvyšuje plazmatickou
koncentraci zmíněných elektrolytů. Dojde-li ke zvýšení
koncentrace některého elektrolytu v důsledku jiných příčin, je
třeba zvážit níže uvedené interakce.
Interakce související se sodíkem:
Kortikoidy/steroidy a karbenoxolon mohou souviset s retencí
sodíku a vody (projevující se edémy a hypertenzí).
Interakce související s draslíkem:
 suxamethonium,
 draslík šetřící diuretika (amilorid, spironolakton,
triamteren, samotné nebo v kombinaci),
 takrolimus a cyklosporin mohou zvyšovat koncentraci
draslíku v plazmě a vést k potenciálně fatální
hyperkalemii, zejména v případě renálního selhání
způsobujícího hyperkalemii.
Interakce související s vápníkem:
Při hyperkalcemii může dojít ke zvýšení účinnosti
náprstníkových glykosidů (digitalisových kardiotonik)
s následnou závažnou nebo fatální poruchou srdečního rytmu.
Vitamin D může způsobit hyperkalcemii.

Nežádoucí účinky mohou souviset s přidáním dalších
léčiv do roztoku; o pravděpodobnosti případných dalších
nežádoucích účinků rozhoduje povaha přidané látky.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého
přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování
poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme
zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí
účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Inkompatibility
Smíchání tohoto léčivého přípravku s léčivy obsahujícími
uhličitany, fosforečnany, sírany nebo vinany může vést k tvorbě
sraženin.
Zvláštní opatření pro uchovávání
Skleněné lahve a polyethylenové plastové lahve: Chraňte před
chladem nebo mrazem.
Plastové vaky: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před
chladem nebo mrazem.
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Nežádoucí účinky
Mohou se objevit známky předávkování, viz bod 4.9 SPC.
Definice termínů vyjadřujících frekvenci v tomto bodě:
Vzácné: ≥ 1/10 000 až <1/1 000
Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit
Poruchy imunitního systému
Frekvence není známa: Po intravenózním podání solí hořčíku
byly příležitostně hlášeny reakce z přecitlivělosti projevující
se kopřivkou.
Gastrointestinální poruchy
Ačkoli perorální podání hořečnatých solí peristaltiku stimuluje,
byl po intravenózní infuzi síranu hořečnatého vzácně hlášen
paralytický ileus.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
S technikou podávání mohou být spojeny nežádoucí účinky
včetně horečky, infekce v místě vpichu injekce, lokální bolesti
nebo reakce, podráždění žíly, žilní trombózy nebo flebitidy
šířící se od místa vpichu injekce, jakož i extravazace.

DATUM REVIZE TEXTU
19. 9. 2018

Během kompenzace těžkých krevních ztrát infuzí velkého
objemu přípravku Gelaspan 4% se musí sledovat elektrolyty
a hematokrit. Hematokrit nesmí klesnout pod 25%. U starších
pacientů a kriticky nemocných nesmí klesnout pod 30%.
Rovněž bývá v těchto situacích pozorován diluční efekt
na koagulační faktory, zvláště u pacientů s existujícícmi
poruchami hemostázy.
Protože přípravek nenahrazuje ztráty plazmatických bílkovin,
doporučuje se kontrola koncentrace plazmatických bílkovin,
viz také bod 4.2 SPC, „Maximální dávka“.
Pediatrická populace
Nejsou dostatečné zkušenosti s použitím přípravku Gelaspan
4% u dětí. Proto by přípravek Gelaspan 4% měl být podán
pouze takovým pacientům, u nichž předpokládaný přínos
jednoznačně převyšuje možná rizika. (Viz také bod.4.2 SPC)
Ovlivnění laboratorních testů
Laboratorní krevní testy (stanovení krevní skupiny nebo
zvláštních antigenů) jsou po infuzi přípravku Gelaspan 4%
možné. Nicméně, doporučuje se odebrat vzorky krve před
infuzí přípravku Gelaspan 4%, aby se vyloučila nesprávná
interpretace výsledků.
Gelaspan 4% může ovlivnit následující laboratorní vyšetření
a vést k falešně vysokým hodnotám:
– rychlost sedimentace
– specifická hmotnost moče
–	nespecifické stanovení obsahu proteinů, např. biuretova
reakce

Těžká anafylaktická reakce zahrnuje:
Cyanózu nebo SaO2 ≤ 92% v jakémkoli stádiu, hypotenzi
(systolický krevní tlak < 90 mmHg u dospělých), zmatenost,
kolaps, ztrátu vědomí nebo inkontinenci.
V případě anafylaktické reakce musí být infuze okamžitě
zastavena a zavedena obvyklá akutní léčba.
Pediatrická populace
Žádné specifické rysy.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné
formy interakce
Opatrnost vyžadují pacienti, kteří užívají nebo jsou jim
podávány léčivé přípravky, způsobující retenci kalia nebo
natria (např. kalium šetřící diuretika, ACE inhibitory).
Nežádoucí účinky
Potenciálně závažné nežádoucí účinky jsou níže popsané
anafylaktické reakce. Avšak těžké reakce jsou velmi vzácné.
Méně časté
(≥ 1/1 000 až < 1/100)
Poruchy imunitního systému
Srdeční poruchy
Cévní poruchy
Respirační, hrudní
a mediastinální poruchy
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Celkové poruchy a reakce
v místě aplikace

Způsob výdeje
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis.
ZPŮSOB ÚHRADY
Léčivý přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění
v ambulantní péči jako ZULP (některé velikosti balení),
v ústavní péči v rámci lékového paušálu.
PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE PŘÍBALOVOU
INFORMACI!

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci
léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve
sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme
zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí
účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41
Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouciucinek
Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.
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Vzácné
Velmi vzácné
(≥ 1/10,000 až <1/1 000)
(< 1/10 000)
Anafylaktická reakce, všech stupňů* Těžká anafylaktickáreakce *
Tachykardie
Hypotenze
Dechové obtíže
Alergické kožní reakce*

Přechodné, mírné zvýšení
tělesné teploty

*
Mírná anafylaktická reakce zahrnuje:
Generalizovaný edém, urtiku, periorbitální edém nebo
angioedém.
Střední anafylaktická reakce zahrnuje:
Dyspnoe, stridor, pískoty, urtiku, nauzeu, zvracení, závratě
(presynkopa), pocení, tíseň v hrdle nebo na prsou nebo
bolesti břicha.

Horečka, třesavka

ZPŮSOB VÝDEJE
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis.
ZPŮSOB ÚHRADY
Léčivý přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění
při poskytování ústavní péče v rámci lékového paušálu.

Zkrácený SOUHRN ÚDAJŮ 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.
Není-li uvedeno jinak, platí hodnoty jak pro Tetraspan 6%,
tak i pro Tetraspan 10%.

Tetraspan 6%
Tetraspan 10%
infuzní roztok

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 000 ml roztoku obsahuje:
Hydroxyethylamylum (HES)
60,0 g (Tetraspan 6%)
100,0 g (Tetraspan 10%)
(Molární substituce:
0,42)
(Průměrná molekulární hmotnost:
130 000 Da)
Natrii chloridum
6,25 g
Kalii chloridum
0,30 g
Calcii chloridum dihydricum
0,37 g
Magnesii chloridum hexahydricum
0,20 g
Natrii acetas trihydricus
3,27 g
Acidum L-malicum
0,67 g
Koncentrace elektrolytů:
Natrium
140 mmol/l
Kalium
4,0 mmol/l
Calcium
2,5 mmol/l
Magnesium
1,0 mmol/l
Chlorid
118 mmol/l
Octan
24 mmol/l
L-malát
5,0 mmol/l
Seznam pomocných látek
Hydroxid sodný (na úpravu pH)
Voda na injekci
pH:
5,6-6,4
Teoretická osmolarita:
296 mOsmol/l (Tetraspan 6%)
297 mOsmol/l (Tetraspan 10%)
Acidita (titrace na pH 7,4):
<2,0 mmol/l
Terapeutické indikace
Léčba hypovolemie vzniklé v důsledku krevní ztráty, kdy krystaloidy samotné jsou považovány za nedostačující. (viz body 4.2,
4.3 a 4.4 SPC).
Dávkování a způsob podání
Dávkování
Použití hydroxyethylškrobu je třeba omezit na úvodní fázi
objemové resuscitace s maximálním časovým intervalem 24
hodin.
Denní objem a rychlost infuze závisí na množství ztracené krve
a na tom, kolik tekutiny je požadováno pro obnovu hemodynamických parametrů.
Prvních 10 – 20 ml je třeba podat pomalou infuzí a pacienta
pečlivě sledovat tak, aby případná anafylaktická/anafylaktoidní
reakce byla rozpoznána co možná nejdříve.
Omezení objemu se stanovuje podle zjištěného stupně hemodiluce, viz bod 4.4 a 4.8 SPC.
Dospělí
Maximální denní objem:
Tetraspan 6%: Maximální denní dávka je 30 ml/kg tělesné
hmotnosti (odpovídá 1,8 g hydroxyethylškrobu na kg těl. hmotnosti). To odpovídá 2 100 ml přípravku Tetraspan 6% pro pacienta
o hmotnosti 70 kg.
Tetraspan 10%: Maximální denní dávka je 18 ml/kg tělesné
hmotnosti (odpovídá 1,8 g hydroxyethylškrobu/kg těl. hmotnosti). To odpovídá 1260 ml přípravku Tetraspan 10 % pro pacienta
o hmotnosti 70 kg.
Maximální rychlost infuze:
Tetraspan 6%: Maximální rychlost infuze závisí na klinickém

stavu. Pacientovi s akutním šokem může být podáno až 20
ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu (což odpovídá 0,33 ml/kg těl.
hmotnosti/min nebo 1,2 g hydroxyethylškrobu/kg těl. hmotnosti/hodinu).
Tetraspan 10%: Maximální rychlost infuze závisí na klinickém
stavu. Pacientovi s akutním šokem může být podáno až 18 ml/kg
tělesné hmotnosti/hodinu (což odpovídá 0,30 ml/kg těl. hmotnosti/
min nebo 1,8 g hydroxyethylškrobu/kg těl. hmotnosti/hodinu).
V život ohrožujících situacích může být podáno rychle přetlakovou infuzí 500 ml. Viz také bod 4.2 SPC, „Způsob podání“.
Je třeba podat nejnižší možnou účinnou dávku. Léčba by se
měla odvíjet od kontinuálního monitorování hemodynamických
funkcí, aby mohla být infuze ukončena, jakmile je dosaženo
příslušných hemodynamických cílových hodnot. Maximální doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Starší pacienti
Viz bod 4.4 SPC.
Pediatrická populace
Údaje u dětí jsou omezené, a proto se použití přípravků s hydroxyethylškrobem u této populace nedoporučuje.
Způsob podání
Intravenózní podání.
V případě rychlé přetlakové infuze při použití plastového vaku
s obsahem vzduchu musí být před začátkem infuze z plastového
vaku a infuzního setu odstraněn všechen vzduch, aby se vyloučilo riziko vzduchové embolie, které by se jinak s infuzí pojilo.
Kontraindikace
 hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli jinou
pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 SPC
 sepse
 popáleniny
 porucha funkce ledvin nebo náhrada funkce ledvin
 intrakraniální krvácení nebo krvácení do mozku
 kriticky nemocní pacienti (obvykle přijatí na jednotku
intenzivní péče)
 hyperhydratace
 plicní edém
 dehydratace
 hyperkalemie
 závažná hypernatremie nebo závažná hyperchloremie
 závažná porucha jaterních funkcí
 městnavé srdeční selhání
 závažná koagulopatie
 pacienti s transplantacemi orgánů
Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Vzhledem k riziku alergických (anafylaktických/anafylaktoidních) reakcí je pacienta třeba pečlivě sledovat a podání infuze
zahájit pomalou rychlostí (viz bod 4.8 SPC).
Indikaci náhrady objemu pomocí hydroxyethylšrobu je třeba
pečlivě zvážit, přičemž je nutné hemodynamické monitorování
jako kontrola objemu a dávek. (viz též bod 4.2 SPC)
Vždy je nutné se vyvarovat objemového přetížení z důvodu
předávkování nebo příliš rychlé infuze. Dávka musí být pečlivě
přizpůsobena, obzvláště u pacientů s plicními a kardiovaskulárními obtížemi. Měly by být pečlivě monitorovány elektrolyty
v séru, rovnováha tělních tekutin a renální funkce. Elektrolyty
a tekutiny je nutné doplňovat podle individuálních potřeb.
Přípravky s hydroxyethylškrobem jsou kontraindikovány u pacientů s poruchou funkce ledvin či náhradou funkce ledvin (viz
bod 4.3 SPC). Podání hydroxyethylškrobu se musí ukončit při
prvních příznacích postižení ledvin. Zvýšená potřeba náhrady funkce ledvin byla hlášena až 90 dní po podání hydroxyethylškrobu. U pacientů se doporučuje sledovat funkce ledvin
po dobu nejméně 90 dnů.
Opatrnosti je třeba obzvláště při léčbě pacientů s postižením
funkce jater nebo u pacientů s poruchami srážlivosti krve.
Rovněž je nutné se vyvarovat závažné hemodiluce v důsledku
vysokých dávek roztoků s hydroxyethylškrobem při léčbě hypovolemických pacientů.
V případě opakovaného podání je třeba pečlivě sledovat para-

metry srážlivosti krve. Podávání hydroxyethylškrobu ukončete
při prvních příznacích koagulopatie.
U pacientů podstupujících otevřenou operaci srdce společně
s kardiopulmonálním bypassem se použití přípravků s hydroxyethylškrobem z důvodu rizika nadměrného krvácení nedoporučuje.
Platí pouze pro Tetraspan 6%:
Je třeba zajistit dostatečný příjem tekutin.
Platí pouze pro Tetraspan 10%:
Protože Tetraspan 10% je hyperonkotický roztok, je potřeba mít
na paměti, že zvětšení objemu je větší než by odpovídalo množství podaného roztoku (mobilizací extravaskulární tekutiny).
Proto je třeba myslet zejména na riziko hypervolemie.
Ke kompenzaci deficitu extravaskulární tekutiny vyvolané přesunem tekutiny z intersticiálního do intravaskulárního prostoru
musí být podán dostatek tekutiny.
Starší pacienti
Starší pacienty, u kterých je větší pravděpodobnost srdeční insuficience a poruchy funkce ledvin, je třeba v průběhu léčby
pečlivě sledovat a dávkování opatrně upravovat, aby se zabránilo srdečně-oběhovým a renálním komplikacím vzhledem
k hypervolemii.
Operace a úrazy: U pacientů podstupujících chirurgické zákroky
a pacientů po úrazech chybí spolehlivé údaje z dlouhodobého
sledování bezpečnosti. Je třeba pečlivě zvážit očekávaný přínos
léčby oproti nejistotě související s dlouhodobou bezpečností. Je
třeba zvážit jiné léčebné postupy.
Pediatrická populace:
Údaje u dětí jsou omezené, a proto se použití přípravků s hydroxyethylškrobem u této populace nedoporučuje. (viz bod 4.2 SPC)
Vliv na laboratorní testy
Po podání roztoků s hydroxyethylškrobem se mohou objevit
přechodně zvýšené hladiny alfa-amylázy. To by nemělo být
považováno za známku poranění pankreatu (viz bod 4.8 SPC).
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy
interakce
Aminoglykosidy
Nežádoucí účinky aminoglykosidů na ledviny mohou být v kombinaci s infuzemi hydroxyethylškrobu zvýšeny.
Léčivé přípravky, které způsobují zadržování draslíku nebo sodíku.
Zvážit by se mělo současné podávání léčivých přípravků, které
mohou vyvolat zadržování draslíku nebo sodíku.
Digitalisové glykosidy
Zvýšené hladiny vápníku mohou zvýšit riziko toxických účinků
digitalisových glykosidů.

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit)
Postižení ledvin
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)
Svědění s neuspokojivou odezvou na libovolnou léčbu (2)
Vyšetření
Velmi časté (≥1/10)
Zvýšení hladin sérové α-amylázy (3)
(1) Účinky se projevují po podání relativně velkých objemů
hydroxyethylškrobu a mohou ovlivnit srážlivost krve. Viz bod
4.4 SPC.
(2) Toto svědění se může objevit několik týdnů po ukončení infuzí škrobu a může přetrvávat měsíce. Pravděpodobnost tohoto
nežádoucího účinku nebyla u přípravku Tetraspan 6% a Tetraspan 10% dostatečně studována.
(3) Tento účinek je výsledkem tvorby amylázového komplexu
hydroxyethylškrobu s opožděnou renální a extrarenální eliminací. Nemělo by to být mylně považováno za důkaz poruchy
pankreatu.
Anafylaktické/anafylaktoidní reakce
Po podání hydroxyethylškrobu se mohou objevit anafylaktické/
anafylaktoidní reakce různých stupňů nezávislé na podané dávce. Proto všichni pacienti, kteří dostávají infuze škrobu, by měli
být pozorně sledováni kvůli možnosti jejich vzniku. V případě
anafylaktické/anafylaktoidní reakce by měla být infuze okamžitě zastavena a poskytnuta obvyklá akutní péče.
Není možné pomocí testů predikovat, u kterých pacientů se
může anafylaktická/anafylaktoidní reakce objevit ani není možné předpovědět průběh a závažnost takové reakce. Profylaxe
kortikosteroidy neprokázala, že má preventivní účinek.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého
přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování
poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky
na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Zvláštní opatření pro uchovávání
Chraňte před mrazem.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Německo
Poštovní adresa: 34209 Melsungen, Německo
Telefon: +49 5661 71 0, Telefax: +49 5661 71 4567

Nežádoucí účinky
REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
Obecné
Tetraspan 6%: 76/459/06-C
Nejčastější pozorované nežádoucí účinky jsou přímo spojeny
Tetraspan 10%: 76/460/06-C
s léčebným účinkem roztoků škrobů a podaným objemem, tj.
diluce krve v důsledku naplnění intravaskulárního prostoru bez
DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
současného podání krevních složek. Rovněž se může objevit
22.11.2006/ 10.2.2011
diluce koagulačních faktorů. Byly hlášeny vážné anafylaktické/
anafylaktoidní reakce, které mohou vyžadovat okamžité jednání
DATUM REVIZE TEXTU
(viz též část „Anafylaktické/anafylaktoidní reakce“ níže).
28.2.2014
Poruchy krve a lymfatického systému		
Velmi časté (≥1/10)
ZPŮSOB VÝDEJE
Snížený hematokrit, snížená koncentrace plazmatických proVýdej přípravku je vázán na lékařský předpis.
teinů
Časté (≥1/100 až <1/10)
ZPŮSOB ÚHRADY
Diluce koagulačních faktorů, prodloužení doby krvácivosti
Smluvním zdravotnickým zařízením hrazeno ze zdravotního
a aPTT, snížená hladina komplexu FVIII/vWF (1) (viz bod 4.4 SPC)
pojištění:
Poruchy jater a žlučových cest
1. v množství podaném pojištěnci formou zvlášť účtovaných léFrekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit)
čivých přípravků předepsaných na žádanku, jde-li o poskytování
Postižení jater
ambulantní péče,
Poruchy imunitního systému
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.
Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)
Anafylaktické/anafylaktoidní reakce různého stupně (viz „Anafylaktické/anafylaktoidní reakce“ níže)
Poruchy ledvin a močových cest

PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE PŘÍBALOVOU
INFORMACI!
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