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 12.00 – 12.05 hod Přivítání, úvodní slovo
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

 12.05 – 14.00 hod Přednáškový blok I.
  Farmakoterapie COVID-19

 12.05 – 12.35 hod Terapie COVID-19 aktuálně – zaměřeno na 
monoklonální protilátky + molnupiravir, zkušenosti 
a nová doporučení
PharmDr. Lucie Sauerová
Fakultní nemocnice Brno

 12.35 – 12.55 hod Zkušenosti s remdesivirem v terapii COVID-19
PharmDr. Eliška Marková
Fakultní nemocnice Brno

 12.55 – 13.15 hod Kazuistika remdesivir
PharmDr. Roman Goněc
Masarykův onkologický ústav

 13.15 – 13.30 hod Diskuse

 13.30 – 13.45 hod Přestávka

 13.45 – 15.45 hod Přednáškový blok II.
   Personalizovaná terapie - strategie a kazuistická 

sdělení

 13.45 – 14.20 hod Duální opioidní analgezie
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav

 14.20 – 14.40 hod DOAC monitorace a bezpečnost léčby
PharmDr. Karolína Sochorová 
Fakultní nemocnice Brno

 14.40 – 15.05 hod Kazuistika - Management multiorgánové toxicity HD-
MTX u pacienta s primárním lymfomem CNS
PharmDr. Jan Dvořák, MUDr. Pavel Vlček, MUDr. Jan Pirnos
Nemocnice České Budějovice, a.s.
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 15.05 – 15.30 hod Kazuistika - Isavuconazol v terapii invazivní mykotické 
infekce kriticky popáleného pacienta
doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie LF MU a Fakultní 
nemocnice Brno

 15.30 – 15.45 hod  Diskuze

 15.45 – 16.00 hod Shrnutí, závěrečné slovo

Účast bude sledována pomocí software společnosti AVT Brno, s.r.o.
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Accord Healthcare s. r. o.
Budova Trimaran, Na Strži 2097/63
140 00 Praha , Česká republika
Tel: +420 234 234 400
www.accord-healthcare.com/cz

Kdo jsme
Společnost Accord Healthcare, 
součást skupiny Intas, je globální 
farmaceutická společnost, 
která využívá svých rozsáhlých 
zkušeností s vývojem a výrobou 
generických léčiv s přidanou 
hodnotou, specializovaných 
a biofarmaceutických produktů. 
Působí ve více něž 85 zemích celého 
světa. Naším posláním je zlepšit 
přístup k vysoce kvalitní, cenově 
dostupné a inovativní lékařské péči 
po celém světě.

CZ-01507-08/2021 





Poměr bílkovin a energie
(1,5 g aminokyselin : 20 kcal energie)1

v souladu s Doporučeními ESPEN 2019
pro výživu kriticky nemocných pacientů1

Nižší obsah glukózy a tuků2

SMOFlipid®

4složková tuková emulze s obsahem EPAa

a DHAb z přírodního puri� kovaného
rybího tuku1

SmofKabiven® extra Nitrogen
Parenterální výživa pro kriticky 
nemocné pacienty

SmofKabiven extra Nitrogen infuzní emulze
Složení: SmofKabiven extra Nitrogen je tříkomorový vakový systém (roztok aminokyselin, glukózy a tuková emulze), jeden vak má níže 
uvedené složení v závislosti na pěti různých velikostech balení. Léčivé látky v 1000 ml: Alaninum 9,2 g, Argininum 7,9 g, Glycinum 7,2 g, 
Histidinum 2,0 g, Isoleucinum 3,3 g, Leucinum 4,8 g, Lysinum (jako Lysini acetas) 4,3 g, Methioninum 2,8 g, Phenylalaninum 3,3 g, Proli-
num 7,3 g, Serinum 4,3 g, Taurinum 0,65 g, Threoninum 2,9 g, Tryptophanum 1,3 g, Tyrosinum 0,26 g, Valinum 4,1 g, Calcii chloridum (jako 
dihydricum) 0,28 g, Natrii glycerophosphas (jako hydricus) 2,3 g, Magnesii sulfas (jako heptahydricus) 0,61 g, Kalii chloridum 2,3 g, Natrii 
acetas (jako trihydricus) 1,6 g, Zincii sulfas (jako heptahydricus) 0,0066 g, Glucosum (jako monohydricum) 85 g, Sojae oleum raf� natum 
8,7 g, Triglycerida saturata media 8,7 g, Olivae oleum raf� natum 7,2 g, Piscis oleum omega-3 acidis abundans 4,3 g; to odpovídá v 1000 ml: 
aminokyseliny 65,5 g, dusík 10,5 g, elektrolyty: sodík 40,8 mmol, draslík 30,5 mmol, hořčík 5,1 mmol, vápník 2,6 mmol, fosfáty 12,7 mmol; 
zinek 0,04 mmol; sulfáty 5,1 mmol; chloridy 35,6 mmol, octany 125 mmol; glukóza (bezvodá) 84,7 g, tuky 28,9 g, obsah energie: celková 
(cca) 889 kcal (3,7 MJ), nebílkovinná (cca) 627 kcal (2,6 MJ); osmolalita: cca 1600 mosmol/kg vody, osmolarita: cca 1300 mosmol/l, pH (po 
smíchání): cca 5,6. Indikace: Parenterální výživa pro dospělé a děti ve věku od 2 let, pokud perorální nebo enterální výživa není možná, je 
nedostačující nebo kontraindikovaná. Dávkování: Dávka má být stanovena individuálně podle klinického stavu pacienta, podle jeho těles-
né hmotnosti (těl. hm.), nutričních a energetických požadavků, upravená podle dodatečného perorálního nebo enterálního příjmu. Dospělí 
a dospívající (12–16/18 let): Dávkování v rozmezí 13–31 ml přípravku/kg těl. hm./den odpovídá 0,14–0,32 g dusíku/kg těl. hm./den (0,85–2,0 
g aminokyselin/kg těl. hm./den) a celkové energii 12–28 kcal/kg těl. hm./den (8–19 kcal/kg těl. hm./den nebílkovinné energie). Doporučená 
doba infuze je 14–24 hodin. Doporučená max. denní dávka je 31 ml/kg těl. hm./den. Pediatrická populace: Děti (2–11 let): Dávka až do 
31 ml/kg těl. hm./den se má pravidelně přizpůsobovat požadavkům pediatrického pacienta. Rychlost infuze: Doporučená max. rychlost 
infuze je 1,8 ml/kg těl. hm./hod. (což odpovídá 0,12 g aminokyselin/kg těl. hm./hod., 0,15 g glukózy/kg těl. hm./hod. a 0,05 g lipidů/kg těl. 
hm./hod.). Doporučená doba infuze je 12–24 hodin. Doporučená max. denní dávka je 31 ml/kg těl. hm./den. Způsob podání: i.v. podání, 
infuze do centrální žíly. K zajištění celkové parenterální výživy musí být k přípravku přidány stopové prvky, vitaminy a případně elektrolyty 
v závislosti na potřebách pacienta. Kontraindikace: Hypersenzitivita na rybí, vaječnou, sójovou bílkovinu, na bílkovinu obsaženou v bur-
ských oříšcích nebo na kteroukoli léčivou látku nebo pomocnou látku, těžká hyperlipidemie, těžká porucha funkce jater, těžké poruchy 
krevní srážlivosti, vrozené poruchy metabolismu aminokyselin, těžká porucha funkce ledvin bez podstupování hemo� ltrace nebo dialýzy, 
akutní šok, nekontrolovaná hyperglykémie, patologicky zvýšená sérová hladina kteréhokoli z elektrolytů obsaženého v tomto přípravku. 
Obecné kontraindikace infuzní terapie, novorozenci a děti mladší 2 let. Zvláštní upozornění: Koncentrace triglyceridů v séru nesmí bě-
hem infuze přesáhnout 4 mmol/l. Předávkování může vést k syndromu z přesycení (Fat overload syndrom). Vyskytne-li se jakýkoli příznak 
anafylaktické reakce (jako je horečka, třes, vyrážka, dyspnoe), musí být infuze okamžitě přerušena. U podvyživených pacientů může 
zahájení parenterální výživy uspíšit přesun tekutin vedoucí k plicnímu edému a městnavému srdečnímu selhání a rovněž snížit sérovou 
koncentraci draslíku, fosforu, hořčíku a vitaminů rozpustných ve vodě. Přípravek nesmí být podán současně s krví stejným infuzním setem 
z důvodu rizika pseudoaglutinace. Interakce: S heparinem – přechodné snížení clearance triglyceridů. Nežádoucí účinky: Časté: Celkové 
poruchy a reakce v místě aplikace: mírné zvýšení tělesné teploty. Méně časté: Nechutenství, nauzea, zvracení. Zvýšené plazmatické hladi-
ny jaterních enzymů. Zimnice, závratě, bolest hlavy. Pokud se vyskytnou tyto nežádoucí účinky, musí být infuze zastavena, nebo v případě 
nutnosti je možné pokračovat se sníženým dávkováním. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Ucho-
vávejte v přebalu. Reg. č.: 76/657/16-C. Datum poslední revize textu SPC: 16. 8. 2017. Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi 
s.r.o., Praha 4, Česká republika. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebyla 
stanovena. Předtím než přípravek předepíšete, přečtěte si, prosím, úplné znění Souhrnu údajů o přípravku na  http://www.sukl.cz.
Reference: 1. SPC SmofKabiven extra Nitrogen, www.sukl.cz 2. V porovnaní s obsahem glukózy a tuků v trojkomorovém vaku SmofKabiven, 
SPC SmofKabiven extra Nitrogen v porovnaní s SPC Smofkabiven, www.sukl.cz a kyselina eikosapentaenová b kyselina dokosahexaenová

Fresenius Kabi s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
www.fresenius-kabi.cz PN059-1/(1/2021)-CZ

SmofKabiven Extra Nitrogen Inzerce 148x210.indd   1 19.01.2022   15:20:55



Referencie: 1. De Haan JJ, Moshage Y, Kluifhooft D, et al. Impact of taste alterations during systemic anti-tumour therapy on the liking of oral nutritional supplements with adapted 
flavours. Ann Oncol. 2018 Oct; 29(8):viii603-viii640. 2. Stratton RJ, Elia M. Encouraging appropriate, evidence-based use of oral nutritional supplements. Proc Nutr Soc. 2010; 69(4):477-
487. 3. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM, et al. Dietary counseling improves patient outcomes: a prospective, randomized, controlled trial in colorectal cancer patients undergoing 
radiotherapy. J Clin Oncol. 2005; 23(7):1431-1438. 4. http://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-8-2020. Accessed August 8, 2020.

Široká nabídka příchutí pomáhá pacientovi v užívání enterální výživy, 
v dosahování nutričního příjmu a podporuje zlepšení klinických výsledků.2, 3

SPECIÁLNÍ PŘÍCHUTĚ 
VYBRANÉ PACIENTY1

HŘEJIVÝ ZÁZVOR
Jediný přípravek na trhu

s hřejivým efektem.4

CHLADIVÉ ČERVENÉ 
OVOCE

Jediný přípravek na trhu
s chladivým efektem.4

NEUTRÁLNÍ PŘÍCHUŤ
Univerzální příchuť při

přecitlivělosti na chutě a pachy,
vhodná pro přípravu jídel. 

Infolinka: 800 110 001 (Po-Pá 8:30-16:00)
www.e.nutricia.cz

ONS21HOSSPE12CZ | Nutridrink Compact Protein je potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní 
lékařské účely pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí. Určeno k užívání pod dohledem lékaře. 
Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost – není určen pro pacienty ani širokou veřejnost.

VYSOKOPROTEINOVÁ

VÝŽIVA
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Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., Sokolovská 651/136 A, 180 00 Praha 8, Tel.: +420 251 007 101, www.teva.cz EPOR-CZ-00005

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
NÁZEV PŘÍPRAVKU: EPORATIO; síly: 1 000 IU / 0,5 ml; 2 000 IU / 0,5 ml; 3 000 IU / 0,5 ml; 4 000 IU / 0,5 ml; 5 000 IU / 0,5 ml; 10 000 IU /1 ml; 20 000 IU /1 ml; 30 000 IU /1 ml. 
Léková forma: injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Účinná látka: Epoetin theta (rekombinantní lidský erytropoetin) je vyrobený rekombinantní DNA technologií v ova-
riálních buňkách čínského křečka (CHO -K1). Indikace: léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých pacientů. Léčba symptomatické anémie 
u dospělých pacientů s nemyeloidními malignitami, kteří dostávají chemoterapii. Dávkování a způsob podání: Roztok se může podávat subkutánně (SC) v oblasti břicha, paže nebo 
stehna nebo intravenózně (IV). U pacientů, kteří nepodstupují hemodialýzu, se dává přednost subkutánnímu podání, aby se předešlo vpichům do periferních žil. Příznaky a následky 
anémie se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví a celkovém zatížení onemocněním; je nezbytné, aby lékař individuálně zhodnotil klinický průběh a stav pacienta. Vzhledem k va-
riabilitě mezi pacienty, mohou být někdy pozorovány individuální hladiny hemoglobinu nad nebo pod požadovanou hodnotou. Je třeba se vyhnout zvýšení hemoglobinu vyššímu 
než 2 g/dl (1,24 mmol/l) během 4 týdnů. Jestliže dojde ke zvýšení hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,24 mmol/l) během 4 týdnů nebo hodnota hemoglobinu přesáhne hodnotu 12 g/
dl (7,45 mmol/l), měla by být dávka snížena o 25 až 50 %. Symptomatická anémie u pacientů s nemyeloidními malignitami, kteří jsou léčeni chemoterapií: Epoetin theta by měl být 
podáván subkutánně pacientům s anémií (např. koncentrace hemoglobinu ≤ 10 g/dl (6,21 mmol/l)). Příznaky a následky anémie se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví a celkovém 
zatížení chorobou; je nutné, aby lékař individuálně zhodnotil klinický průběh a stav pacienta. Doporučená úvodní dávka je 20 000 IU, nezávislá na tělesné hmotnosti, podávaná jednou 
týdně. Pokud dojde po 4 týdnech léčby ke zvýšení hodnot hemoglobinu alespoň o 1 g/dl (0,62 mmol/l), mělo by se dále pokračovat v podávání této dávky. Pokud se hladina hemo-
globinu nezvýší alespoň o 1 g/dl (0,62 mmol/l), mělo by být zváženo zdvojnásobení týdenní dávky na 40 000 IU. Pokud ani po dalších 4 týdnech léčby není zvýšení hemoglobinu 
dostatečné, mělo by být zváženo zvýšení týdenní dávky na 60 000 IU. Maximální dávka by neměla překročit 60 000 IU týdně.   Bezpečnost a účinnost přípravku Eporatio u dětí a do-
spívajících ve věku do 17 let nebyla dosud stanovena. Subkutánní injekce se mají podávat do oblasti břicha, paže nebo stehna. Místa pro aplikaci injekcí se mají měnit a roztok se má 
aplikovat pomalu, aby se zabránilo nepříjemnému pocitu v místě vpichu. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku, jiné epoetiny a deriváty nebo kteroukoli pomocnou látku. 
Nekontrolovaná hypertenze. Zvláštní upozornění: substituční léčba železem se doporučuje u všech pacientů s hladinami feritinu v séru pod 100 µg/l nebo se saturací transferinu 
pod 20 %. Aby byla zajištěna účinná erytropoéza, je třeba zhodnotit u všech pacientů hladinu železa před léčbou a v průběhu léčby. Čistá aplazie buněk červené krevní řady (PRCA): 
v případě, že jsou vyloučeny typické příčiny chybějící odpovědi, a u pacienta dojde k náhlému poklesu hemoglobinu spojenému s retikulocytopénií, mělo by se zvážit vyšetření antie-
ryrtopoetinových protilátek a vyšetření kostní dřeně pro stanovení diagnózy čisté aplazie buněk červené krevní řady. Mělo by se zvážit přerušení léčby epoetinem theta. Hypertenze: 
u pacientů léčených epoetinem se může objevit zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení přítomné hypertenze, zvláště během počáteční fáze léčby. Nesprávné použití epoetinu theta 
zdravými osobami může vést k nadměrnému zvýšení hemoglobinu a hematokritu. To může být spojeno s život ohrožujícími kardiovaskulárními komplikacemi. Použití epoetinu theta 
u pacientů s nefrosklerózou, kteří ještě nejsou dialyzovaní, by mělo být zváženo individuálně, protože u těchto pacientů nelze s jistotou vyloučit urychlení progrese renálního selhání. 
Za určitých klinických okolností při léčbě anémie u pacientů s nádorovým onemocněním by měla být upřednostněna transfuze krve. Rozhodnutí podat rekombinantní erytropoetiny 
by mělo být přijato na základě zvážení poměru přínosu a rizika a posouzení každého pacienta za daných specifi ckých klinických podmínek. Těhotenství a kojení: Podávání přípravku 
Eporatio v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Eporatio. Nežádoucí účinky: 
Lze očekávat, že zhruba u 9 % pacientů se vyskytnou nežádoucí účinky. Nejčastější nežádoucí účinky jsou hypertenze, příznaky podobné chřipce a bolest hlavy. Tabulkový seznam 
nežádoucích účinků naleznete v souhrnné informaci o přípravku (SPC) Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků. Interakce: žádné studie interakcí nebyly provedeny. Velikost balení: balení obsahuje 6 injekčních stříkaček v případě 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 
10 000 IU a 4 injekční stříkačky v případě 20 000 a 30 000 IU. Uchovávejte v chladničce (2oC – 8oC). Chraňte před mrazem. Přeplněné stříkačky je třeba uchovávat ve vnějším obalu 
(krabičce), aby byl přípravek chráněn před světlem. Při ambulantním použití může pacient přípravek vyjmout z chladničky a uchovávat jej při teplotě do 25oC po jedno období až 
7 dnů. Inkompatibility: studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky. Doba použitelnosti: 2 roky: 
Eporatio 1 000 IU/0,5 ml;Eporatio 2 000 IU/0.5 ml; Eporatio 3 000 IU/0.5 ml; Eporatio 4 000 IU/0.5 ml. 30 měsíců: Eporatio 5 000 IU/0.5 ml; Eporatio 10 000 IU/1 ml; Eporatio 
20 000 IU/1 ml. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl pří-
pravek chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, Graf -Arco -Strasse 3, 89079 Ulm, Německo. Registrační čísla: Tuto informaci naleznete v souhrnné 
informaci o přípravku (SPC). Datum první registrace/prodloužení registrace: Datum první registrace: 29. 10. 2009; Datum posledního prodloužení registrace: 11. 09. 2014. Datum 
poslední revize textu: Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Lék je hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Terapie anémie*

Co říkají doporučení ESMO***

Terapie ESA se doporučuje u pacientů:**

   se symptomatickou anémií, kteří dostávají 
ChT [I A] nebo kombinovanou RT-ChT [II B] 
a mají hladinu hemoglobinu Hb < 10 g/dl

   s asymptomatickou anémií, kteří dostávají 
ChT a a mají hladinu hemoglobinu 
Hb < 8 g/dl
ChT – chemoterapie
RT – rádioterapie

 *  EPORATIO; síly: 1 000 IU / 0,5 ml; 2 000 IU / 0,5 ml; 3 000 IU / 0,5 ml; 4 000 IU / 0,5 ml; 5 000 IU / 0,5 ml; 10 000 IU /1 ml; 20 000 IU /1 ml; 30 000 IU /1 ml) - souhrn údajú o přípravku
 **  Management of anaemia and iron defi ciency in patients with cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines; Approved by the ESMO Guidelines Committee: October 2017. Annals of Oncology 

29 (Supplement 4): iv96–iv110, 2018; doi:10.1093/annonc/mdx758. Published online 20 February 2018; updated 04 October 2018
 *** ESMO(European Society For Medical Oncology)
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
NÁZEV PŘÍPRAVKU: Lonquex 6 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Doplňek názvu: 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML I. Účinná látka: Jedna předplněná injekční stříkačka 
obsahuje 6 mg lipegfi lgrastimum v 0,6 ml roztoku. Indikace: Lonquex je indikován k léčbě dospělých ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní neutropenie 
u  dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s  výjimkou chronické myeloidní leukémie a  myelodysplastických syndromů). 
Dávkování a způsob podání: V jednom cyklu chemoterapie se doporučuje podat jednu dávku 6 mg lipegfi lgrastimu; přípravek se podává přibližně 24 hodin po cytotoxické 
chemoterapii. Roztok se podává subkutánně do břicha, horní části paže nebo stehna. Přípravek Lonquex by si měli podávat sami sobě pouze pacienti, kteří jsou dobře motivovaní, 
dostatečně zaškolení a je pro ně dostupná rada odborníka. První aplikace přípravku Lonquex má proběhnout pod přímým dohledem lékaře. Pro zlepšení dohledatelnosti by měly 
být obchodní název a číslo šarže podávaného přípravku jasně zaznamenány do dokumentace pacienta. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli 
pomocnou látku. U  pacientů, kteří jsou přecitlivělí na G -CSF nebo jeho deriváty, existuje rovněž riziko reakcí přecitlivělosti na lipegfi lgrastim vzhledem k  možné zkřížené 
reaktivitě. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Lipegfi lgrastim může způsobit reverzibilní trombocytopenii, doporučuje se kontrolovat pravidelně počet krevních destiček 
a hematokrit. Lipegfi lgrastim může způsobit leukocytózu, jestliže počet bílých krvinek po očekávaném nadiru převyšuje 50 x 109/l, je třeba podávání lipegfi lgrastimu ihned 
ukončit. Zvýšení hematopoetické aktivity kostní dřeně v odpovědi na léčbu růstovým faktorem bylo spojeno s přechodnými pozitivními nálezy při zobrazovacích vyšetřeních 
kostí. Po podávání G -CSF nebo jeho derivátů byl popsán častý, ale obecně asymptomatický výskyt splenomegalie a málo časté případy ruptury sleziny, proto je třeba pečlivě 
sledovat velikost sleziny. U pacientů se srpkovitou anemií byly v souvislosti s podáváním G -CSF nebo jeho derivátů pozorovány srpkovité krize. Při podávání lipegfi lgrastimu 
může docházet k hypokalémii, doporučuje se proto sledovat hladinu draslíku. Přípravek Lonquex obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnou vrozenou intolerancí fruktózy by tento 
přípravek neměli užívat. Bezpečnost a účinnost podávání přípravku Lonquex pacientům s chronickou myeloidní leukémií, myelodysplastickým syndromem nebo sekundární 
akutní myeloidní leukémií nebyla dosud stanovena, a proto přípravek nesmí být těmto pacientům podáván. Byla hlášena glomerulonefritida, Doporučuje se monitorování rozborů 
moči. Interakce: Podání přípravku Lonquex není doporučováno v  časovém období 24  hodin po cytotoxické chemoterapii. Bezpečnost a  účinnost přípravku Lonquex nebyla 
hodnocena u pacientů léčených chemoterapií spojenou s opožděnou myelosupresí, jako jsou například přípravky na bázi nitrosourey. Potenciál pro interakce s lithiem, které 
rovněž podporuje uvolňování neutrofi lů, nebyl specifi cky studován. Těhotenství a kojení: Podávání přípravku Lonquex v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. 
Kojení má být během léčby přípravkem Lonquex přerušeno. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky je muskuloskeletární bolest, která je obecně mírné nebo 
střední intenzity, přechodného charakteru a u většiny pacientů lze zvládnout běžnými analgetiky. Byl hlášen výskyt trombocytopenie, leukocytózy, hypokalémie a nežádoucí 
plicní účinky, zejména intersticiální pneumonie, ale i plicní edém, plicní infi ltráty, plicní fi bróza nebo ARDS. Syndrom kapilárního úniku, který může být v případě opožděné 
léčby život ohrožující, byl hlášen většinou u pacientů s nádorem podstupujících chemoterapii po podání G -CSF nebo derivátů. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte 
v chladničce (2 – 8 °C). Chraňte před mrazem a světlem. Po vyjmutí z chladničky lze uchovávat při teplotě do 25 °C nejvýše po jedno období nepřesahující 3 dny. Velikost balení: 
1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním systémem nebo bez něho (který zabraňuje poranění v důsledku píchnutí jehlou a opakovanému použití). Na trhu nemusí být 
všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko. Registrační čísla: EU/1/13/856/001, EU/1/13/856/002. Datum první 
registrace/prodloužení registrace: 25. července 2013/ 8. 5. 2018. Datum poslední revize textu: Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových 
stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je 
vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

1. Souhrn charakteristických vlastností léku Lonquex 6 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. Steger G.G. et al. Poster 1697P, ESMO 2018, Mnichov 3. L. Holubec 
L.et al. Lipegfi lgrastim v léčbě neurotropenie indukované chemoterapií –analýza studie Leos, In: PragueONCO Journal, 2019

Lonquex 6 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je indikován ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní 
neutropenie u dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické 
myeloidní leukémie a myelodysplastických syndromů).1
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