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Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové,

děkujeme, že jste se zaregistrovali k účasti na 23. ročníku kongresu Colours of Sepsis.

V posledním více než roce naše pracovní i osobní životy výrazně ovlivnila pandemie nemoci COVID-19. Dotkla se
i organizace naší tradiční akce, kterou jsme s vírou a nadějí v lepší časy a možnost osobního setkání nejprve přesunuli 
z obvyklého lednového na pozdější dubnový termín. V průběhu času se ale ukázalo, že ani v novém termínu nebude 
možné uspořádat standardní prezenční kongres a rozhodli jsme tedy o změně formátu na „virtuální“.

Klíčovou adresou kongresu je tedy letos: online.coloursofsepsis.cz. Tato stránka je domovským místem pro vysílání 
programu i archiv po akci. Nevzdali jsme se ale úplně tradičního místa konání a v Clarion Congress Hotelu Ostrava 
máme svou „základnu“ pro online vysílání. Zde se ovšem setkají osobně pouze někteří přednášející a moderátoři. 

V letošním ročníku jsem i díky ročníku jsme i díky našim partnerům zvolili speciální přístup k registračnímu poplatku: 
zcela jsme jej odpustili a veškerý obsah kongresu tedy bude registrovaným účastníkům k dispozici ZDARMA.  

Děkujeme všem přednášejícím, přispěvovatelům a moderátorům, díky kterým jsme mohli připravit i při jejich velké 
pracovní zátěži bohatý a velmi hodnotný program. Logicky převažujícím tématem přednášek, nahlíženým z různých 
úhlů a odborného zaměření přednášejících, je nemoc COVID-19.

Děkujeme také velmi partnerům akce, kteří konání Colours of Sepsis 2021 podpořili i ve virtuální formě a zásadně 
tak přispěli k udržení kontinuity a úrovně akce. V neposlední řadě jsme mohli s jejich podporou zpřístupnit program 
akce výjimečně bez zpoplatnění. 

Věříme, že si i v této nepříznivé době a při svém extrémním vytížení najdete čas na odborně více než aktuální 
program. A těšíme se, že se (snad) v roce 2022 budeme moci setkat osobně v Ostravě na místě a v atmosféře, 
kterou máme všichni na Colours of Sepsis tolik rádi.

Za organizační výbor

MUDr. Roman Kula, CSc. Mgr. Petr Salomon
Klinika Anesteziologie, resuscitace SANOPHARM CZ, s.r.o.
a intenzivní medicíny FN Ostrava



Colours of Sepsis 2021: Otázky a odpovědi

Kdy proběhne Colours of Sepsis 2021?
27. 4. – 29.4. 2021

Kde mohu akci sledovat?
Na adrese online.coloursofsepsis.cz

Mohu se přednášek zúčastnit osobně?
Ne, osobní účast na akci letos není vzhledem k epidemické situaci a aktuálním opatřením možná.

Kolik stojí účast na Colours of Sepsis 2021?
Přístup k vysílání akce i do archivu je ZDARMA.

Jak tedy mohu získat přístup k akci a sledovat přenosy?
1. Registrujte se na https://www.coloursofsepsis.cz/registrace-online.php  
2. Obdržíte potvrzující e-mail.
3. Před akcí Vám pošleme e-mail s kódem, který spolu se svou e-mailovou adresou (použitou při registraci)   
 zadáte v čase konference na stránce online.coloursofsepsis.cz pro přístup k obsahu.
4. Sami se rozhodnete, zda chcete sledovat „živé“ vysílání, nebo si přednášky přehrajete později ve vhodnějším
  čase.

Jak bude vysílání na online.coloursofsepsis.cz probíhat?
V čase konference budou k dispozici na adrese online.coloursofsepsis.cz tři vysílací programy, mezi kterými 
budete moci jednoduše přepínat a vyberete si vždy ten, jehož obsah Vás nejvíce zajímá. To, co nestihnete, si můžete 
později přehrát z archivu, který bude k dispozici i po skončení akce a do kterého se budeme snažit obsah přesunout 
vždy do nejrychleji.
Prosím, berte na vědomí, že tok vysílání bude složen z více typů přednáškových vstupů:

- část přednášejících bude přítomna na místě vysílání v hotelu Clarion v Ostravě,
- část přednášejících své přednášky nahrála předem a v rámci živého vysílání budou tedy přehrány,
- část přednášejících bude do živého vysílání připojena vzdáleně ze svého pracoviště či domova.

Mohu klást přednášejícím dotazy?
Ano, součástí vysílacích programů na webu online.coloursofsepsis.cz bude okno s programem Sli.do. Pokud bude 
přednášející k dispozici a časový prostor to umožní, budou klíčové dotazy zodpovězeny přímo v rámci diskuse
ve vysílání. 
S některými přednášejícími se bude možné spojit po čase vysílání jejich přednášky na platformě ZOOM. Prosím, 
sledujte odkazy a instrukce na stránce online.coloursofsepsis.cz.

Bude obsah přístupný i po akci?
Ano, veškerý obsah kongresu Vám bude dostupný po dobu 3 měsíců od ukončení kongresu v archivu na webu 
online.coloursofsepsis.cz

Colours of Sepsis 2021: ONLINE Z OSTRAVY
online.coloursofsepsis.cz

KOORDINÁTOR A GARANT ODBORNÉHO PROGRAMU:
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava
Klinika dětského lékařství FN Ostrava
Česko-slovenské fórum pro sepsi

POŘADATEL:
SANOPHARM CZ s.r.o.

SOUČÁSTI COLOURS OF SEPSIS 2021:
23. Colours of Sepsis: Hot Topics Lines
18. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“
8. PG Kurz sester v intenzivní péči
3. Den mladých intenzivistů

VĚDECKÝ VÝBOR COLOURS OF SEPSIS

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a je ohodnocena 18 kredity.

prof. MUDr. P. Ševčík, CSc. (Ostrava)
prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., MBA (Praha)
prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., FCCM (Ústí nad Labem)
prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D. (Olomouc)
prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. (Plzeň)
prof. MUDr. V. Šrámek, Ph.D. (Brno)
prof. MUDr. J. Beneš, Ph.D. (Plzeň)
prof. MUDr. P. Štourač, Ph.D. (Brno)
doc. MUDr. M. Hladík, Ph.D. (Ostrava)
doc. MUDr. R. Záhorec, CSc. (Bratislava)
doc. MUDr. J. Firment, Ph.D. (Košice)

MUDr. M. Otáhal, Ph.D. (Praha)
MUDr. J. Maňák, Ph.D. (Hradec Králové)
MUDr. I. Satinský, Ph.D. (Havířov)
MUDr. T. Zaoral, Ph.D. (Ostrava)
MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Rakousko) 
MUDr. I. Zyková (Liberec)
MUDr. P. Hon (Ostrava)
MUDr. O. Jor (Ostrava)
PhDr. R. Zoubková, Ph.D. (Ostrava)
MUDr. R. Kula, CSc. (Ostrava)
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Reference: 1. SPC přípravku Beriplex. 2. Kalina U, Bickhard H, Schulte S. Biochemical comparison of seven commercially available prothrombin complex concentrates. Int J Clin Pract. 2008; 62: 1614–1622.

CSL Behring s.r.o., BB Centrum, budova Alpha, 
Vyskočilova 2a/1461, 140 00 Praha 4, tel.: 241 416 441, www.cslbehring.cz

BERIPLEX – NEAKTIVOVANÝ PCC S OBSAHEM:1,2

•  Všech čtyř vitamin K dependentních koagulačních faktorů (II, VII, IX, X), nutných k rychlému obnovení 
hemostázy při krvácení.

•  Lidského antitrombinu III a heparinu, zajišťujících neaktivovaný stav koagulačních faktorů.

•  Proteinu C a S (vitamin K dependentní inhibitory koagulace). Nedostatek proteinu C 
je spojen se zvýšeným rizikem trombózy.

CZE-BRX-0004

Zkrácená informace o přípravku  
Název přípravku: Beriplex 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Beriplex 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. 
Kvalitativní a kvantitativní složení: prothrombinum multiplex humanum. Jedna injekční lahvička nominálně obsahuje následující 
množství mezinárodních jednotek (IU) lidských koagulačních faktorů (prothrombinum multiplex humanum) uvedených v tabulce níže:

Název složky Obsah po rekonstituci 
(IU/ml) 

Beriplex 500 IU obsah  
v inj.lah. (IU) 

Beriplex 1 000 IU  
obsah v inj. lah. (IU) 

Léčivá látka 
Prothrombinum (factor II coagulationis humanus) 20 – 48 400 – 960 800 – 1920 
Factor VII coagulationis humanus 10 – 25 200 – 500 400 – 1000 
Factor IX coagulationis humanus 20 – 31 400 – 620 800 – 1240 
Factor X coagulationis humanus 22 – 60 440 – 1200 880 – 2400 
Další léčivé látky 
Proteinum C 15 – 45 300 – 900 600 – 1800 
Proteinum S 12 – 38 240 – 760 480 – 1520 

Léková forma: Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Bílý nebo mírně zbarvený prášek nebo drobivá pevná látka. Terapeutické 
indikace: 1/Léčba a perioperační profylaxe krvácení získaného deficitu koagulačních faktorů protrombinového komplexu, jako je deficit 
způsobený léčbou antagonisty vitaminu K, nebo v případě předávkování antagonisty vitaminu K, kdy je vyžadována rychlá úprava tohoto 
deficitu. 2/Léčba a perioperační profylaxe krvácení při vrozeném deficitu vitamin K dependentních koagulačních faktorů, pokud koncentrát 
obsahující purifikovaný specifický koagulační faktor není dostupný. Dávkování:  1/Krvácení a perioperační profylaxe krvácení během 
léčby antagonisty vitaminu K: Dávka závisí na hodnotě INR před léčbou a cílové hodnotě INR. INR se má před léčbou měřit v době, co 
možná nejbližší k době podání dávky, aby se vypočítala přibližná dávka přípravku. V tabulce jsou uvedeny přibližné dávky nezbytné pro 
normalizaci INR (např. <1,3) při různých iniciálních hodnotách INR:

INR před léčbou 2,0 – 3,9 4,0 – 6,0 > 6,0
Přibližná dávka ml/kg TH* 1 1,4 2
Přibližná dávka IU (faktor IX)/kg TH* 25 35 50

*TH = tělesná hmotnost
2/ Krvácení a perioperační profylaxe při vrozeném deficitu koagulačních faktorů závislých na vitaminu K, kdy přípravek se specifickým 
koagulačním faktorem není dostupný. Výpočet požadované dávky koncentrátu protrombinového komplexu je založen na údajích 
z klinických studií: 1/Jedna mezinárodní jednotka (IU) faktoru IX na kg tělesné hmotnosti může zvýšit plazmatickou aktivitu faktoru IX 
přibližně o 1,3 % (0,013 IU/ml) oproti normální hodnotě. 2/Jedna mezinárodní jednotka (IU) faktoru VII na kg tělesné hmotnosti zvýší 
plazmatickou aktivitu faktoru VII o 1,7 % (0,017 IU/ml) oproti normální hodnotě. 3/Jedna mezinárodní jednotka (IU) II na kg tělesné 
hmotnosti zvýší plazmatickou aktivitu faktoru II o1,9 % (0,019 IU/ml) oproti normální hodnotě. 4/Jedna mezinárodní jednotka (IU)  
X na kg tělesné hmotnosti zvýší plazmatickou aktivitu faktoru XI o1,9 % (0,019 IU/ml) oproti normální hodnotě. Požadovaná dávka se 
stanoví podle následujícího vzorce: Požadované jednotky (IU) = tělesná hmotnost (kg) x požadované zvýšení faktoru X (IU/ml) x 53, kde  
53 (ml/kg) je převrácená hodnota recovery. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost nebyla v kontrolovaných klinických studiích 
stanovena. Starší pacienti: Dávkování a způsob podání u starších pacienti (> 65 let) odpovídá obecným doporučením. Způsob podání: 
Rekonstituovaný roztok se musí podávat intravenózně (ne více než 8 ml/min*). Roztok musí být čirý nebo mírně opalizující.* V klinických 
studiích s Beriplexem byla u pacientů vážící <70 kg určena maximální rychlost podávání infuze 0,12 ml/kg/min (méně než 8 ml/min). 
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku. V případě diseminované intravaskulární 
koagulace se protrombinové komplexy mohou použít pouze po skončení konsumpčního stavu. Známá anamnéza heparinem indukované 
trombocytopenie. Zvláštní upozornění: U pacientů se získaným deficitem vitamin K dependentních koagulačních faktorů (např. deficit 
vyvolaný léčbou antagonisty vitaminu K) Beriplex lze použít, pouze pokud je nutná rychlá úprava hladin protrombinového komplexu, jako 

je velké krvácení nebo urgentní chirurgický zákrok. V jiných případech obvykle stačí snížit dávku antagonistů vitaminu K a/nebo podat 
vitamin K. Pacienti, kteří dostávají antagonisty vitaminu K, mají jako základní onemocnění hyperkoagulační stav a ten se může po podání 
infuze lidského protrombinového komplexu zhoršit. Při vrozeném deficitu jakéhokoliv vitamin K dependentního faktoru se má použít specifický 
koagulační faktor, pokud je dostupný. Pokud se vyskytne alergická nebo anafylaktická reakce, podávání přípravku Beriplex se má okamžitě 
zastavit (např. zastavit injekci) a musí se začít příslušná léčba. Léčba závisí na druhu a závažnosti nežádoucího účinku. V případě šoku 
se musí neprodleně zahájit standardní protišoková léčba. Existuje riziko trombózy nebo diseminované intravaskulární koagulace, pokud 
jsou pacienti s vrozeným nebo získaným nedostatkem léčeni lidským protrombinovým komplexem, zvláště při opakovaném podávání. 
Riziko může být vyšší při léčbě nedostatku izolovaného faktoru VII, protože ostatní vitamin K dependentní koagulační faktory s delším 
poločasem se mohou kumulovat a dosáhnout podstatně vyšší hladiny, než je norma. U pacientů, kteří dostávají koncentráty lidského 
protrombinového komplexu, třeba pečlivě sledovat příznaky intravaskulární koagulace nebo trombózy. Z důvodu rizika tromboembolických 
komplikací se při podávání přípravku Beriplex doporučuje pečlivé sledování zejména pacientů s anamnézou ischemické choroby srdeční, 
pacientů s onemocněním jater, peri- a postoperačních pacientů, novorozenců nebo jiných pacientů s rizikem tromboembolických příhod 
nebo diseminované intravaskulární koagulace nebo souběžné deficience inhibitoru. U každé z těchto situací třeba zvážit poměr přínosu 
z léčby přípravkem Beriplex a možného rizika těchto komplikací.U pacientů s diseminovanou intravaskulární koagulací může být za 
určitých okolností nezbytné nahradit koagulační faktory protrombinového komplexu. Tato náhrada se však může provést pouze po 
ukončení konsumpčního stavu. (např. léčba vyvolávající příčiny, trvalá normalizace hladiny antitrombinu III).Zrušení účinku antagonistů 
vitaminu K vystavuje pacienty tromboembolickému riziku základního onemocnění. Obnovení antikoagulace se má co nejdříve důkladně 
zvážit. Nežádoucí účinky mohou zahrnovat rozvoj heparinem indukované trombocytopenie, typu II (HIT, typ II). Charakteristické znaky 
HIT jsou pokles počtu trombocytů > 50 procent a/nebo výskyt nových nebo nevysvětlitelných tromboembolických komplikací během 
léčby heparinem. Nástup je obvykle od 4 do 14 dnů po zahájení léčby heparinem, ale může se objevit během 10 hodin u pacientů, kteří 
dostávali heparin v poslední době (během posledních 100 dní). Nefrotický syndrom byl hlášen v jednotlivých případech po pokusu 
o navození imunitní tolerance u pacientů s hemofilií B inhibitorem faktoru IX a s anamnézou alergické reakce. Nejsou k dispozici údaje 
o použití přípravku Beriplex v případě perinatálního krvácení v důsledku nedostatku vitaminu K u novorozenců. Přípravek Beriplex obsahuje 
až 343 mg sodíku (přibližně 15 mmol) v 100 ml. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. Interakce: Léky 
s lidským protrombinovým komplexem neutralizují účinek antagonistů vitaminu K, ale interakce s jinými léky nejsou známy. Pokud se 
provádějí testy na srážení, které jsou citlivé na heparin u pacientů používajících vysoké dávky lidského protrombinového komplexu, musí 
se vzít v úvahu přítomnost heparinu jako součásti podávaného přípravku. Fertilita, těhotenství a kojení: Těhotenství a kojení: 
Bezpečnost používání nebyla prokázána. Přípravek používat pouze pokud je to jasně indikováno. Fertilita: Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Nebyly provedeny žádné studie. Nežádoucí účinky: Časté: tromboembolické 
příhody včetně fatálních případů, bolest hlavy, zvýšení tělesné teploty; méně časté: hypersenzitivita nebo alergické reakce; není známo: 
diseminovaná intravaskulární koagulace, anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, tvorba protilátek. Předávkování: Aby se 
zabránilo předávkování, je indikován pravidelný monitoring stavu koagulace během léčby, neboť používání vysokých dávek koncentrátu 
protrombinového komplexu (předávkování) bylo spojeno s případy infarktu myokardu, diseminované intravaskulární koagulace, žilní 
trombózy a plicní embolie. V případě předávkování je riziko rozvoje tromboembolických komplikací nebo diseminované intravaskulární 
koagulace zvýšené u pacientů s rizikem těchto komplikací. Doba použitelnosti: 3 roky. Chemická a fyzikální stabilita při použití 
byla prokázána na 24 hodin při pokojové teplotě (max. 25 °C). Z mikrobiologického hlediska má však být přípravek použit okamžitě. 
Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. Druh obalu a obsah balení Beriplex 500 IU/1000 IU: prášek a rozpouštědlo (20/40 ml vody na 
injekci). Aplikační souprava: 1 přepouštěcí adaptér s filtrem 20/20. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Jméno a adresa 
držitele rozhodnutí o registraci: CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76, D-35041 Marburg, Německo. Registrační 
čísla: Beriplex 500 IU: 75/088/16-C, Beriplex 1000 IU: 75/089/16-C. Datum první registrace/posledního prodloužení 
registrace: 16. 3. 2016/21. 7. 2017. Datum revize textu: 21. 01. 2021.* Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci pro předepisování najdete v Souhrnu údajů o přípravku. Více informací se 
dozvíte na adrese CSL Behring s.r.o., Vyskočilova 2a/1461, 140 00 Praha 4, tel.: 241 416 441, www.cslbehring.cz*
*Všimněte si změn v textu této zkrácené informace o přípravku. 
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Větší balení Haemocomplettan, 
které vyhovuje současným 
léčebným doporučením

CZE-HCT-0014

 
CSL Behring s.r.o., BB Centrum, budova Alpha, 
Vyskočilova 2a/1461, 140 00 Praha 4, tel.: 241 416 441, www.cslbehring.cz

Podle českých léčebných doporučení by měla být u pacientů se 
život ohrožujícím krvácením iniciální dávka fibrinogenu nejméně 
50 mg/kg (t.j. 3,75 g pro 75kg pacienta).1

Zkrácená informace o přípravku Haemocomplettan P
Název přípravku: Haemocomplettan P 20mg/ml* prášek pro injekční/infuzní roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Prášek pro přípravu injekčního roztoku nebo infuzního roztoku pro intravenózní podání obsahující 1 g nebo 2 g 
lidského fibrinogenu (fibrinogenum humanum) v jedné injekční lahvičce. Přípravek obsahuje 20 mg/ml lidského fibrinogenu po rekonstituci s 50 ml vody pro injekci pro Haemocomplettan P 1 g nebo 100 ml vody pro injekci pro Haemocomplettan P 2 g. 
Vyrobeno z plazmy lidských dárců. Terapeutické indikace: Léčba a profylaxe hemoragických onemocnění: 1. Vrozená hypo-, dys- nebo afibrinogenemie. 2. Získaná hypofibrinogenemie vznikající z: poruch syntézy v případech závažného poškození 
jaterního parenchyma, zvýšené intravaskulární spotřeby v důsledku diseminované intravaskulární koagulace a hyperfibrinolýzy, zvýšené ztráty krve. Dávkování a způsob podání: 1. Profylaxe u pacientů s vrozenou hypo- , dys - nebo afibrinogenemií 
a známou tendencí ke krvácení. Aby se zabránilo nadměrnému krvácení během chirurgických zákroků, je doporučována profylaktická léčba zvýšením hladiny fibrinogenu na 1 g/l a udržení koncentrace fibrinogenu na této úrovni až do zastavení krvácení 
a nad 0,5 g/l až do kompletního zhojení rány. V případě chirurgických zákroků nebo léčby krvácení se musí dávka vypočítat takto: Dávka (g) = [požadovaná úroveň (g/l) - základní úroveň (g/l)] x 1/17 (g/l/g/kg) x tělesná hmotnost (kg). Následné 
dávkování (dávky a četnost injekcí) by mělo být upraveno na základě klinického stavu pacienta a výsledků laboratorního vyšetření. 2. Léčba krvácení. Dospělí: Zpravidla se podává nejprve 1-2 g při následujících infuzích, jak je požadováno. V případě 
závažného krvácení, tj. porodnického užití / odtržení placenty, může být vyžadováno velké množství fibrinogenu (4 - 8 g). Děti: Dávkování by mělo být určeno podle tělesné hmotnosti a klinického stavu, ale je obvykle 20-30 mg/kg. Způsob podání: 
Intravenózní infuze nebo injekce pomocí aplikačního zařízení.* Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zjevná trombóza nebo infarkt myokardu, s výjimkou případů život ohrožujícího krvácení. Zvlášt-
ní upozornění: U pacientů s vrozeným nebo získaným deficitem existuje riziko vzniku trombózy, pokud jsou léčeni lidským fibrinogenem, a to zejména při vysokých dávkách nebo po opakovaném podání. Pacienti, kteří dostávali lidský fibrinogen, musí 
být pečlivě sledováni na příznaky trombózy. U pacientů s anamnézou ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu, u pacientů s jaterním onemocněním, u pacientů před nebo po operaci, u novorozenců nebo u pacientů s rizikem tromboembolických 
příhod nebo diseminované intravaskulární koagulace musí být zvážen potenciální přínos léčby s lidským plazmatickým fibrinogenem proti riziku tromboembolických komplikací. Opatrnost a pečlivé sledování je nezbytné. Získaná hypofibrinogenemie 
je spojena s nízkou koncentrací všech koagulačních faktorů v plazmě (nejen fibrinogen) a inhibitorů, a tak by měla být zvážena léčba přípravky z krve, které obsahují koagulační faktory (s nebo bez podávání koncentrátu fibrinogenu). Je nutné pečlivé 
sledování koagulačního systému. Pokud dojde k alergické nebo anafylaktické reakci, musí být injekce/infuze okamžitě zastavena. V případě anafylaktického šoku je třeba dodržovat standardní lékařské postupy pro léčbu šoku. Interakce: Nejsou 
známy. Fertilita, těhotenství a kojení: Těhotenství: Reprodukční studie na zvířatech nebyly provedeny. Léčivá látka je lidského původu, je metabolizována stejným způsobem jako pacientovy vlastní bílkoviny. Nepředpokládá se, že tyto fyziologické 
složky lidské krve mají negativní vliv na reprodukci nebo na plod. Bezpečnost fibrinogenových přípravků z lidské plazmy nebyla v kontrolovaných klinických studiích stanovena. Klinické zkušenosti s fibrinogenovými přípravky v léčbě porodních komplikací 
naznačují, že se nedají očekávat žádné škodlivé účinky na průběh těhotenství nebo zdraví plodu nebo novorozence. Kojení: Není známo, zda je Haemocomplettan vylučován do mateřského mléka. Bezpečnost fibrinogenových přípravků z lidské plazmy 
pro použití během kojení nebyla v kontrolovaných klinických studiích stanovena. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Fertilita: Údaje nejsou k dispozici. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Žádný vliv. Nežádoucí účinky: 
Vzácné: Alergické nebo anafylaktické reakce (jako generalizovaná kopřivka, vyrážka, pokles krevního tlaku, dušnost), zvýšení tělesné teploty. Velmi vzácné: Tromboembolické příhody (včetně infarktu myokardu a plicní embolie). Pro úplný výčet vzácných 
nežádoucích účinků čtěte Souhrn údajů o přípravku v plné verzi. Předávkování: Aby se předešlo předávkování, je indikované pravidelné monitorování plazmatické hladiny fibrinogenu v průběhu léčby. V případě předávkování se zvyšuje riziko vzniku 
tromboembolických komplikací. Doba použitelnosti: 5 let. Chemická a fyzikální stabilita pro rekonstituovaný přípravek byla prokázána na dobu 8 hodin při pokojové teplotě (max. +25 °C). Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit 
okamžitě po rekonstituci. Není-li rekonstituovaný přípravek použit okamžitě, doba uchovávání nesmí překročit 8 hodin při pokojové teplotě (max. +25 °C). Rekonstituovaný přípravek nesmí být uchováván v chladničce. Uchovávání:  Uchovávejte 
v chladničce   (2 °C – 8 °C).* Chraňte před mrazem. Uchovávejte lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Druh obalu a obsah balení: Lahvička obsahující 1 g nebo 2 g lidského fibrinogenu, filtr a dávkovací hrot.* 
Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76, D-35041 Marburg, Německo. Registrační číslo: 75/395/93-C. Datum první registrace: 19. 5. 1993. Datum posledního 
prodloužení registrace: 17. 12. 2014. Datum revize textu: 30. 06. 2020. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. * Všimněte si změn v textu této zkrácené informace o přípravku.

Haemocomplettan 2 g šetří čas v kritických situacích2

Použití 2 g balení je také 
cenově výhodnější než balení 
Haemocomplettan 1 g.

Použití balení 2 g šetří čas zdravotnického 
personálu při rekonstituování obvyklé 
iniciální dávky 4 g. 

Reference: 1. Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení u dospělých pacientů v intenzivní a perioperační péči, Anest intenziv Med. 2017;28:263-269. 
2. Souhrn údajů o přípravku Haemocomplettan P, CSL Behring 2020.
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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 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, Prolinum 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 raffinatum 8,7 g, Triglycerida saturata media 8,7 g, Olivae oleum 
raffinatum 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 tělesné 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 burských 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 hemofiltrace 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 během 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 hladiny 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. Uchovávejte 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

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

A4 SmofKabiven EN inzerce.indd   1 15.04.2021   10:14:25

multiFiltratePRO
Dokonalý člen každého týmu

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

www.freseniusmedicalcare.cz



HOT TOPICS

12:00-12:25 ZAHÁJENÍ

12:30-13:10 IMUNOLOGIE V INTENZIVNÍ PÉČI
Moderátor: R. Kula (Ostrava)
Imunologie sepse
J. Frič (Brno)
Imunologie COVID-19
M. Helán (Brno)

13:15-13:55 NUTRIČNÍ PODPORA
Moderátor: R. Kula (Ostrava)
Lipidy ve výživě na JIP nelze řešit propofolem. 
Nebo snad ano?
F. Novák (Praha)
Těžký průběh covidové pneumonie jako 
nutriční a metabolická výzva:
jak dostat pacienta zpátky domů?
P. Těšínský (Praha)

14:00-14:40 HEMODYNAMICKÉ SELHÁNÍ
Moderátor: F. Burša (Ostrava)
Hemodynamická problematika onemocnění 
COVID 19 
M. Balík (Praha)
Oběhové selhání není jen hypotenze
J. Beneš (Plzeň)

14:45-15:25 RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ
Moderátor: J. Máca (Ostrava)
Možnosti optimalizace umělé plicní ventilace, 
nejen u COVID pacientů
M. Otáhal (Praha)
What COVID patients have taught us about 
Lung Protective Strategies - Should we tighten 
or relax Lung protection?
M. Amato (Brazílie)

15:45-16:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI  
  BAXTER
Extracorporeal blood purification therapies in 
covid-19 patients
G. Villa (Florencie, Itálie)

16:20 -17:00 PESTRÉ VRSTVY CHIRURGIE
Moderátor: I. Satinský (Havířov)
Onkochirurgie seniorů - aneb ”senior lives 
matter”  
M. Oliverius (Praha)
Nebezpečí bakteriální translokace
pro chirurgického pacienta
E. Havel (Hradec Králové)

17:05-17:45 MIKROBIOLOGIE
  A INFEKTOLOGIE
Moderátor: P. Sklienka (Ostrava)
Klinicky doporučený postup: Nozokomiální 
pneumonie – antibiotická léčba z pohledu 
mikrobiologa 
M. Kolář (Olomouc)
Klinicky doporučený postup: Nozokomiální 
pneumonie – antibiotická léčba z pohledu 
intenzivisty
L. Doubravská (Olomouc)

17:50-18:30 ZAJÍMAVÁ SDĚLENÍ
Moderátor: P. Sklienka (Ostrava)
Marikův koktejl – update 2020
V. Dostálová (Hradec Králové)
Antibiotika - kratší léčba je lepší
K. Galková (Nitra)

PARTNERSKÁ SYMPOZIA

12:50-13:50 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI
  3M
Evidence-based ICU protocols for prevention 
of CRBSI and their maintenance during 
pandemic crisis
P. Eggimann (Lausanne, Švýcarsko)

14:00-15:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI  
  NUTRICIA
Jak dosáhnout optimální dávky proteinu
enterální cestou
M. Káňová (Ostrava)
Co nám COVID-19 vzal i dal
T. Glac (Ostrava)

15:10-16:10 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI
  MSD
(Ne)bezpečná anestezie
J. Bláha (Praha)
Nové možnosti v léčbě MDR infekcí
O. Nyč (Praha)

16:20-16:50 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI  
  SAEGELING MT
Způsob využití a zkušenosti s aplikací 
inhalačních anestetik systémem AnaConDa
M. Nowáková (Ostrava)

AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI

13:00-13:15 ZAHÁJENÍ

13:15-14:10  ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY
  NA ÚVOD
Není vše PIMS-TS(MIS-C), i když to tak může 
vypadat
L. Šašek (Plzeň)
Krvácanie z dýchacích ciest novorodenca 
O. Petrík (B. Bystrica)
Fulminantní pneumonie s MODS
T. Zaoral (Ostrava)

14:15-15:05 CO BY NÁM NEMĚLO UNIKNOUT  
  I V ČASE PANDEMIE I.
Úvod: SSC international guidelines for the 
management of septic shock
and sepsis-associated organ dysfunction
in children                                         
M. Fedora (Brno)
Management of Septic Shock
and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in 
Children
M. Fedora (Brno)
Perspective of the Surviving Sepsis Campaign 
on the Management of Pediatric Sepsis in the 
Era of Coronavirus Disease 2019 
P. Dominik (Brno)  

15.10-16.40 COVID 19/PIMS-TS/MIS-C
  V INTENZIVNÍ PÉČI U DĚTÍ
Epidemiologie, diagnóza PIMS-TS/MIS-C 
D. Raffaj (Nottingham, UK)
Léčba PIMS-TS/MIS-C…

…IVG
J. Vujčíková (Leicester, UK)
…kortikoidy
M. Kratochvíl (Brno)
...jiná léčba
J. Vujčíková (Leicester, UK)

PIMS-TS/MIS-C přehled situace v ČR
a na Slovensku
I. Žídková (Ostrava)

16:50-18:00 CO BY NÁM NEMĚLO UNIKNOUT  
  I V ČASE PANDEMIE II.
Dětská anestezie up to date                                                                          
J. Klučka (Brno)
Doporučení pro hemodynamickou monitoraci 
u kriticky nemocných dětí: Konsensus expertů 
ESPNIC 2020
V. Vobruba (Praha)
Je modrá dobrá pro septický šok?
S. Nosáľ (Martin)
Sepse s vysokou hladinou ferritinu
P. Dominik (Brno)

ÚTERÝ 27.04.2021

HOT TOPICS

12:30-13:10 INTENZIVNÍ PÉČE V INTERNĚ
Moderátor: V. Vodička (Ostrava)
Hemofagocytární syndrom
J. Radocha (Hradec Králové)
Antimikrobiální profylaxe u kriticky 
nemocných
T. Karvunidis (Plzeň)

13:15-13:55 PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE
Moderátor: M. Kutěj (Ostrava)
Jak transportovat nemocné se závažným 
průběhem onemocnění COVID-19?
R. Škulec (Ústí nad Labem)
Novinky v urgentnej medicíne 2021
Š. Trenkler (Košice)

14:00-14:40 BLOK ČSIM
Moderátor: F. Burša (Ostrava)
Specifická léčba COVID-19 – střízlivý pohled
F. Duška (Praha) 
ECMO a pandemie COVID-19 v ČR
M. Balík (Praha)

14:45-15:25 URGENTNÍ PŘÍJEM
Moderátor: O. Jor (Ostrava)
Smutný příběh z doby covidové
H. Fiala, K. Dostálová (Olomouc)
Overcrowding/přeplněný urgentní příjem – 
celosvětový fenomén a jak z toho ven?
O. Rennét (Hradec Králové)

15:30–16:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI  
  FRESENIUS KABI
Bezmocnost, vyhoření a jak se jim bránit
C. Höschl (Praha)

16:20-17:00 INTENZIVNÍ PÉČE V KARDIOLOGII
Moderátor: F. Burša (Ostrava)
Postižení srdce při onemocnění COVID-19
J. Václavík (Ostrava)
Akutní infarkt myokardu v době pandemie 
COVID-19
M. Branný (Ostrava)

17:05-17:45 KLINICKÁ FARMACIE   
  V INTENZIVNÍ PÉČI
Moderátor: F. Burša (Ostrava)
Glukokortikoidy v terapii COVID-19
A. Linhartová (Praha)
Lékové interakce dexametazonu
J. Gregorová (Praha)

17:50-18:30 ZAJÍMAVÁ SDĚLENÍ 
Moderátor: R. Kula (Ostrava)
Co získám intubací pacienta s COVID-19?
V. Vodička (Ostrava)
(Post)intenzivní péče v (post)covidové době: 
co nám přinesl covid pozitivního  
I. Zyková (Liberec)

PARTNERSKÁ SYMPOZIA

12:50-13:20 PŘEDNÁŠKA SPOLEČNOSTI
  AOP ORPHAN
Beta-blokátory v intenzivní medicíně
H. Říha (Praha)

14:00-15:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI  
  ROCHE
Kriticky nemocný pacient s COVID-19 na lůžku
intenzivní péče, markery vhodné
pro diagnostiku
M. Matějovič, D. Rajdl (Plzeň)

15:30-16:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI  
  BAXTER
Novinky v tekutinové terapii
M. Matějovič (Plzeň)

SESTRY V INTENZIVNÍ PÉČI 

13:00-13:20 Zahájení

13:20-14:40 BLOK I. COVID-19
Předsedající: R. Zoubková (Ostrava)
Lze se připravit na mimořádnou událost? 
J. Flajšingrová (Brno)
Deníky na JIP
P. Ďásková, H. Žemlová (Brno)
Kdo netočí, není Čech aneb pronační poloha 
při Covidu
T. Glac (Ostrava), T. Kotvrzek (Praha) 
Rehabilitace u COVID 
I. Chwalková, M. Stodůlková, J. Šída (Ostrava)

14:50-15:50 BLOK II. LABORATORNÍ   
   DIAGNOSTIKA U PACIENTŮ  
   V SEPSI
Předsedající: J. Flajšingrová (Brno)
POCT Multiplex PCR diagnostika virových 
respiračních infekcí 
M. Kutěj (Ostrava)
Laboratorní diagnostika virových respiračních 
infekcí
H. Zelená (Ostrava)
Výběr léčiv používaných v int. medicíně:
co možná nevíme
J. Ďuricová, I. Kacířová (Ostrava)

16:00-17:20 BLOK III. PÉČE O CÉVNÍ VSTUPY  
   V INTENZIVNÍ PÉČI
Předsedající: T. Glac (Ostrava) 
Využití PICCu v intenzivních oborech
M. Douglas, I. Constantine, A. Drobiličová 
(Olomouc, Ostrava)
PICC – katétry v praxi
P. Hejlová, K. Vrchová (Olomouc)
Vznik cévního týmu na klinice hematologie 
K. Hašová, K. Horáková (Ostrava)
Inkompatibilita léků aplikovaných do CŽK
M. Kočí (Ostrava)

17:25-18:45 BLOK IV. KAZUISTIKY KRITICKY  
   NEMOCNÝCH NA ICU   
   V MULTIOBOROVÉ PÉČI
Předsedající: E. Lapčíková (Ostrava)
Péče o morbidně obézního pacienta na KARIM 
Y. Grünwaldová, T. Bělehradová, N. Lisická (Brno)
I s jednou plící se dá žít 
D. Šolcová, J. Janoš (Ostrava)
Diabetické ketoacidotické kóma indukované 
SARS CoV-2
N. Antalová (Brno)
PIMS-TS syndrom u dětí
E. Lapčíková, M. Hlávková, V. Jandorová (Ostrava)
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HOT TOPICS

12:30-13:10 DÁRCOVSTVÍ ORGÁNŮ
  A TRANSPLANTACE
Moderátor: M. Káňová (Ostrava)
Koncept smrti mozku a dárcovství orgánů
E. Kieslichová (Praha) 
COVID-19 a orgánové transplantace
O. Viklický (Praha)

13:15-13:55 BIOCHEMIE V INTENZIVNÍ PÉČI
Moderátor: M. Káňová (Ostrava)
Calprotectin u sepse: the new kid on the 
block?
A. Jabor et al. (Praha)
Galectin-3: perspektivní biomarker?
J. Franeková et al. (Praha)

14:00-14:40 COVID-19 A HEMOKOAGULACE
Moderátor: M. Kutěj (Ostrava)
Komentovaný soubor kazuistik
D. Seidlová (Brno)
Komentovaný soubor kazuistik
H. Antoni (Brno)

14:45-15:25 BLOK SPPK
Moderátor: M. Kutěj (Ostrava)
Zajištění žilního vstupu u COVID-pozitivního 
pacienta v akutním stavu  
M. Polák (Mladá Boleslav)
Specifika zavádění a péče o PICC a midline 
katétry u COVID pozitivních pacientů 
M. Douglas (Olomouc)

15:30–16:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI
  CSL BEHRING
Pathofysiology of Trauma-Induced 
Coagulopathy and the European Trauma 
Guidelines
M. Maegele (Kolín, Německo)
Coagulation, Inflammation and COVID
D. Fries (Innsbruck, Rakousko)
Diagnosis and Treatment of Trauma Patients 
on DOACs
H. Schöchl (Salzburg, Rakousko)

16:20-17:00 INTENZIVNÍ PÉČE V NEUROLOGII
Moderátor: R. Kula (Ostrava)
Cévní mozkové příhody a onemocnění 
COVID-19
O. Volný (Ostrava)
Svalová slabost u pacientů s COVID-19
P. Hon (Ostrava)

17:05-17:45 ZAJÍMAVÁ SDĚLENÍ – ČÁST 1.
Moderátor: R. Kula (Ostrava)
Vaping-Induced Acute Lung Injury
J. Köppl (Bratislava)
Hemoadsorbce u sepse – kdy zvažuji její 
použítí?
B. Stibor (Rakousko)

17:50-18:30 ZAJÍMAVÁ SDĚLENÍ – ČÁST 2.
Moderátor: P. Sklienka (Ostrava)
Anémia a sepsa
R. Záhorec (Bratislava)
Ivermectin a liečba COVID-19, aktuálny pohľad.
J. Firment (Košice)

PARTNERSKÁ SYMPOZIA

12:50-13:20 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI  
  NESTLÉ HEALTH SCIENCE
Potenciální výzvy a řešení enterální výživy
na JIP
M. Perliński (Varšava, Polsko)

14:00-15:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI  
  TAKEDA
Koagulopatie a PCC
P. Vychodil (Praha)
Albumin a jeho využití v klinické praxi
M. Polák (Mladá Boleslav)

15:30-16:30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI  
  B. BRAUN
Nutriční a metabolická podpora imunity
a prevence komplikací u COVID-19
Z. Zadák (Hradec Králové)
Haemoadsorption Therapy in septic patients
F. Schwameis (Baden, Rakousko)
Jak vidí primář edukaci personálu nejen 
v době pandemie s pomocí VR
R. Tesařík (České Budějovice)

DEN MLADÝCH INTENZIVISTŮ

13:00-14:00 VÝUKOVÉ LEKCE I.
Předsedající: O. Jor (Ostrava)
Kdy kontaktovat ECMO centrum
J. Máca (Ostrava)
Nejčastější chyby při CVVH 
J. Horák (Plzeň)

14:15-15:45 VÝUKOVÉ LEKCE II.
Předsedající: V. Vodička (Ostrava)
Prvních 10 min. po příjmu na JIP
M. Pauliny (Bratislava)
Kdy mám volat o pomoc zkušenějšího
K. Cvachovec (Praha)
Jak dělat vizitu na ICU
V. Černý (Ústí nad Labem)

16:00-17:30 VÝUKOVÉ LEKCE: TIPY A TRIKY
Předsedající: V. Šeděnková (Ostrava)
…při empirické volbě ATB
J. Sagan (Ostrava)
…při hodnocení ABR
F. Duška (Praha)
…při hodnocení volémie
J. Beneš (Plzeň)
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3M™ Curos™  
Dezinfekční uzávěry

3M™ Curos™ portfolio dezinfekčních uzávěrů pomáhá snížit riziko infekce ve všech  
intraluminálních vstupních bodech. 

3M Česko, spol. s r.o.
www.3m.cz/zdravotnictvi

Pro objednání kontaktujte distributora 
společnost Schubert CZ, s.r.o., www.schubert24.cz Zaregistrujte se 

k odběru 3M novinek 
ze zdravotnictví!

12. Gorski L, Hadaway L, Hagle ME, McGoldrick M, Orr M, Doellman D. Infusion 
Therapy Standards of Practice. Journal of Infusion Nursing. 2016; 39(suppl 1):S1–S159.

Desinfecting
Protectors

3M™ Curos™  
Dezinfekční uzávěry pro  

bezjehlové konektory

3M™ Curos Tips™  
Dezinfekční uzávěry pro  
konektory „male Luer“

3M™ Curos™ Stopper  
Dezinfekční uzávěry pro  
otevřené konusy/spojky

3M™ Curos™
Dezinfekční uzávěry pro Tego®  

Hemodialyzační konektory

•  Dezinfi kují během 1 minuty

•  Chrání po dobu až 7 dnů

•  Výrazné barvy pro přehlednou dezinfekci

•  Snadná aplikace
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oXiris: jediná souprava 3 v 1 pro CRRT při léčbě sepse

Souvislost mezi indikátory klinického stavu a odstraněním zánětlivých mediátorů a endotoxinů 
je nejistá.13-15

Zjištění z observačních studií naznačují, že u některých pacientů se sepsí indukovaným AKI může mít  
CRRT s pomocí membrány oXiris příznivý účinek na funkci orgánu13-16 a hemodynamickou stabilitu.13-15

JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE MEMBRÁNY NABÍZÍ TŘI ÚČINKY17

A 

B

C

A. Heparinová vrstva: snižuje trombogenicitu membrány*

B. Povrchová úprava PEI**: adsorbuje endotoxiny***

C. Membrána na bázi AN69: adsorbuje cytokiny a toxiny 
a současně zajišťuje kontinuální podporu ledvin. Adsorbce 
cytokinů probíhá po celé tloušťce membrány

    * Thomas, et al. AN69: Evolution of the world’s first high permeability 
membrane. Contrib Nephrol. 2011;173:119–129

  ** PEI: Polyethylenimin

*** Endotoxin: lipopolysacharidový komplex spojený s vnější membránou 
Gram-negativních bakterií 

oXiris 
JEDINÁ SOUPRAVA 3 V 1  

PRO CRRT PŘI LÉČBĚ SEPSE

Purifikace krve nad rámec CRRT – díky zaměření  
na odstranění cytokinů a endotoxinů 

CYTOKIN – ENDOTOXIN
A CRRT HEMOFILTR

ODSTRANĚNÍ 
ENDOTOXINŮ 

1

ODSTRANĚNÍ 
CYTOKINŮ

2

ODSTRANĚNÍ 
TEKUTIN 
A UREMICKÝCH 
TOXINŮ

3

ROZŠÍŘENÁ 
INDIKACE

3 v 1

Schéma slouží pouze k ilustračním účelům

Potenciál zlepšení funkce orgánů13-16  
a hemodynamické stability13-15

oXiris 3 v 1: spojuje 3 funkce do jedné soupravy, a zjednodušuje tak 
léčbu sepse pomocí CRRT

1. Odstranění endotoxinů:
2. Odstranění cytokinů:
3. Odstranění tekutin a uremických toxinů: podporuje funkci ledvin 

a řízení bilance tekutin při CRRT17
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Baxter, AN69, oXiris a Prismaflex jsou ochranné známky společnosti Baxter International Inc. nebo jejích 
dceřiných společností. Informace o bezpečném a správném použití najdete v Návodu k použití.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE BAXTER

BAXTER CZECH spol. s r. o.
Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Czech Republic, tel.: +420 225 774 111





Diagnostika sepse
Záleží na každé minutě
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Zkrácená informace o přípravku
NÁZEV: Octaplas LG, infuzní roztok SLOŽENÍ: Vak o objemu 200 ml obsahuje 9-14 g proteinů lidské plazmy specificky podle krevních skupin AB0 (45-70 mg/ml). Octaplas LG se dodává v samostatných obalech 
podle následujících krevních skupin: A, B, AB a 0. INDIKACE: Komplexní nedostatek koagulačních faktorů jako koagulopatie následkem selhání jater nebo masivní transfuze. Substituční terapie nedostatku 
koagulačních faktorů, není -li k dispozici koncentrát specifického koagulačního faktoru (např. faktor V nebo XI) nebo v mimořádných situacích, kdy není možné provést přesnou laboratorní diagnostiku. Rychlé 
zvrácení účinků perorálních antikoagulantů (typu kumarinu nebo indandionu), kdy není k dispozici koncentrát protrombinového komplexu nebo nedostačuje podávání vitaminu K kvůli zhoršené funkci jater nebo 
v nouzových situacích. Potenciálně nebezpečná krvácení během fibrinolytické terapie využívající např. aktivátory tkáňového plasminogenu u pacientů, kteří neodpovídají na konvenční opatření. Procedury 
terapeutické výměny plazmy, včetně výměn u pacientů s trombotickou trombocytopenickou purpurou (TTP). DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ: Závisí na klinickém obraze a jeho příčině, obvyklá počáteční 
dávka přípravku je 12-15 ml/kg těl. hm. To by mělo vést ke zvýšení hladin koagul. faktorů v plazmě pacienta přibližně o 25 %. Je velmi důležité sledovat odezvu, jak klinicky, tak i měřením např. aktivovaného 
parciálního tromboplastinového času (aPTT), protrombinového času (PT) a/nebo stanovením specifických koagul. faktorů. Dávkování při nedostatku koagul. faktorů: Adekvátního hemostatického účinku při 
menších a středních krváceních nebo při chirurgickém výkonu u pacientů s nedostatkem koagul. faktorů je za obvyklých podmínek dosaženo po infuzi 5-20 ml přípravku/kg těl. hm. To má vést ke zvýšení hladin 
koagul. faktorů v plazmě pacienta přibližně o 10-33 %. Při větších krváceních či chirurgických výkonech má být konzultován hematolog. Dávkování u TTP a krvácení při intenzivní výměně plazmy: Při terapeutických 
procedurách výměny plazmy má být konzultován hematolog. U pacientů s TTP má být nahrazen celý objem vyměněné plazmy přípravkem. Způsob podání: Podávání přípravku musí být založeno na specificitě 
krevní skupiny AB0. V neodkladných případech lze považovat krevní skupinu AB u přípravku za univerzální plazmu, protože ji lze podávat všem pacientům bez ohledu na krevní skupinu. Přípravek musí být podán 
prostřednictvím intravenózní infuze po rozmrazení, viz bod 6.6 úplného Souhrnu informací o přípravku (SPC), přičemž je třeba použít infuzní sadu s filtrem. Během infuze je třeba použít aseptickou techniku. 
Po rozmrazení je roztok čirý až mírně opalizující a neobsahuje žádné pevné ani želatinové částice. K toxicitě citrátu může dojít, pokud je podáno více než 0,020-0,025 mmol citrátu/kg za minutu. Proto rychlost 
infuze nemá přesáhnout 1 ml přípravku/kg za minutu. Toxické účinky citrátu lze minimalizovat intravenózním podáním kalcium -glukonátu do jiné žíly. Pediatrická populace: Údaje o dětech a dospívajících (0-16 
let) jsou omezené. KONTRAINDIKACE: Nedostatek IgA s dokumentovanými protilátkami proti IgA. Hypersenzitivita na  léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 SPC nebo 
na rezidua z výrobního procesu podle bodu 5.3 SPC. Závažný nedostatek proteinu S. VÝZNAMNÉ INTERAKCE: Interakce: Nebyly zjištěny žádné interakce s jinými léčivými přípravky. Inkompatibility: Přípravek 
lze smísit s červenými krvinkami a krevními destičkami, je -li respektována kompatibilita AB0 obou složek. Přípravek nesmí být mísen s ostatními léčivými přípravky, neboť může dojít k inaktivaci a vzniku sraženin. 
Případné tvorbě krevních sraženin se předchází tak, že se vyloučí podávání roztoků obsahujících vápník stejnou intravenózní cestou jako přípravek. HLAVNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Vzácně lze pozorovat 
hypersenzitivní reakce. Obvykle jde o mírné reakce alergického typu projevující se kopřivkou, erytémem, začervenáním a svěděním. Vážnější formy mohou být komplikovány nízkým krevním tlakem nebo 
angioedémem obličeje nebo hrtanu. Jsou -li zasaženy jiné orgánové systémy – kardiovaskulární, respirační nebo gastrointestinální – je reakce považována za anafylaktickou nebo anafylaktoidní. Anafylaktické 
reakce mohou mít rychlý nástup a mohou být vážné a mohou zahrnovat hypotenzi, tachykardii, bronchospasmus, sípot, kašel, dušnost, nauzeu, zvracení, průjem, bolest břicha nebo bolest zad. Vážné reakce 
mohou pokračovat šokem, synkopou, selháním dýchání a velmi vzácně i úmrtím. Vysoká rychlost podávání infuze může vzácně způsobit kardiovaskulární účinky jako následek toxicity citrátu (pokles ionizovaného 
vápníku), zejména u pacientů s poruchami funkcí jater. V průběhu procedur výměny plazmy lze vzácně pozorovat symptomy zapříčiněné toxicitou citrátu, např. únavu, parestezii, tremor a hypokalcemii. Níže 
uvedené nežádoucí účinky byly pozorovány během klinických hodnocení prováděných s předchůdcem přípravku Octaplas LG a během používání předchůdce tohoto přípravku po  jeho schválení: Časté: 
kopřivka, svědění. Méně časté: anafylaktoidní reakce, hypestezie, hypoxie, zvracení, nauzea, horečka. Pro informace o nežádoucích účincích s nižší četností a další informace viz SPC. UPOZORNĚNÍ: Přípravek 
by neměl být používán: jako expandér objemu; při krvácení způsobeném nedostatkem koagul. faktorů, kdy je k dispozici koncentrát specifického faktoru; při nápravě hyperfibrinolýzy při transplantaci jater nebo 
v jiných situacích s komplexními narušeními hemostázy způsobenými nedostatkem inhibitoru plazminu zvaného též α2-antiplazmin. Přípravek by měl být používán s nejvyšší opatrností při: nedostatku IgA; alergii 
na protein plazmy; předchozí reakci na čerstvě zmrazenou plazmu (FFP) nebo přípravek Octaplas LG; manifestní nebo latentní dekompenzaci srdečního selhání; plicním edému. Pro omezení rizika venózního 
tromboembolismu způsobeného sníženou aktivitou proteinu S přípravku Octaplas LG ve srovnání s běžnou plazmou (viz bod 5.1 SPC) má být všem pacientům s rizikem trombotických komplikací věnována 
zvýšená pozornost vč. uplatnění příslušných opatření. Při intenzivních procedurách výměny plazmy má být přípravek použit pouze k nápravě koagulační abnormality při výskytu abnormálního krvácení. 
Standardní opatření pro prevenci infekcí vznikajících při použití přípravků připravených z lidské krve či plazmy zahrnují výběr dárců, screening jednotlivých odběrů a pool plazmy na specifické markery infekce 
a účinné kroky při výrobě zaměřené na deaktivaci a odstranění virů a prionů. Přesto nelze zcela vyloučit přenesení původců infekce, což se týká i neznámých a nově objevených virů a dalších patogenů. Přijatá 
opatření jsou považována za efektivní pro obalené viry, např. HIV, HBV a HCV, ale mohou mít omezené účinky proti neobaleným virům, např. HAV, HEV a parvoviru B19. Infekce parvovirem B19 může být závažná 
u těhotných žen (infekce plodu) a u osob s imunodeficiencí nebo zvýšenou erytropoézou (např. hemolytickou anemií). Virus HEV může také závažně ovlivnit séronegativní těhotné ženy. Přípravek má být tedy 
podáván pouze pacientům, u nichž jsou pro jeho indikaci závažné důvody. U pacientů, kteří pravidelně dostávají přípravky připravené z lidské krve nebo plazmy, je třeba zvážit vhodnou vakcinaci (např. proti HBV 
a HAV). Při každém podání se důrazně doporučuje zaznamenat název přípravku a číslo šarže, aby byly uchovávány záznamy o použitých šaržích a mohl být vysledován vztah mezi pacientem a šarží. Podávání 
přípravku musí být založeno na specificitě krevní skupiny AB0. V neodkladných případech lze považovat krevní skupinu AB u přípravku za univerzální plazmu, protože ji lze podávat všem pacientům bez pohledu 
na krevní skupinu. Pacienti mají být sledováni alespoň po dobu 20 minut po podání. V případě anafylaktické reakce nebo šoku musí být infuze okamžitě přerušena a poté je třeba postupovat podle pokynů pro 
šokovou terapii. Údaje o použití přípravku u pediatrických pacientů jsou omezené, přípravek má být použit pouze po pečlivém zvážení výhod/rizik individuálně u každého dítěte. Pasivní přenos složek plazmy 
z přípravku Octaplas LG (např. β -lidský choriový gonadotropin, β-HCG) může vést k zavádějícím laboratorním výsledkům u příjemce; byl např. hlášen falešně pozitivní těhotenský test. Tento léčivý přípravek 
obsahuje maximálně 920 mg sodíku v jednom vaku, což odpovídá maximálně 46 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku. PODMÍNKY 
UCHOVÁVÁNÍ: Doba použitelnosti je 4 roky. Uchovávejte a přepravujte zmrazené (při teplotě ≤ -18 °C). Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. Po rozmrazení byla chemická 
a fyzikální stabilita po otevření před použitím prokázána na dobu 5 dnů při teplotě 2-8 °C nebo 8 hod při pokojové teplotě (20-25 °C). Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě, pokud způsob 
otevření nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace. Není -li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před 
použitím jsou v odpovědnosti uživatele. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Octapharma (IP) SPRL, Allée de la Recherche 65, 
1070 Anderlecht, Belgie DATUM SCHVÁLENÍ/POSLEDNÍ REVIZE: 8.6.2016/19.11.2020 VÝDEJ A HRAZENÍ: Přípravek je pouze 
na lékařský předpis, hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Aktuální informace o výši a podmínkách úhrady viz http://www.sukl.
cz/sukl/seznam -leciv -a-pzlu -hrazenych -ze -zdrav -pojisteni. Před předepsáním přípravku se prosím seznamte s úplnou verzí Souhrnu 
informací o přípravku.

Octapharma CZ s.r.o., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00, Česká republika, tel. č. +420 266 793 513, www.octapharma.cz
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Více informací a nové kurzy naleznete na 

www.aesculap-akademie.cz
Pavilon B. Braun Dialog  |  www.bbraun-dialog.cz
Budínova 2464/2b  |  180 00 Praha 8 - Bulovka

Simulační kurzy Aesculap Akademie  
v Pavilonu B. Braun Dialog
Děkujeme účastníkům kurzů i jejich lektorům

Optimální složení 
pro pacienty 

v intenzivní péči

Peptamen Intense splňuje doporučení společností ASPEN 
a ESPEN u kriticky nemocných dospělých pacientů.

Vysoký obsah proteinu 37 %
• Zdrojem proteinu je 100% syrovátka

• Vysoce kvalitní bílkovina s maximální 
biologickou hodnotou a ověřenou 
tolerancí

Nízký obsah sacharidů 29 %
• Menší riziko hyperglykémií

Vysoký obsah MCT tuků 
(50 % z celkového obsahu 
tuků)
• Rychlý zdroj energie

Peptamen Intense splňuje doporučení společností ASPEN 
a ESPEN u kriticky nemocných dospělých pacientů.

Peptamen Intense splňuje doporučení společností ASPEN 
a ESPEN u kriticky nemocných dospělých pacientů.
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NutrisoN 
Protein intense
„Vše, co Potřebujete Vědět“

bit.ly/NutrisonPi

www.saegeling-mt.cz
výhradní distributor v ČR

ZPŮSOB VYUŽITÍ
A ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ
INHALAČNÍCH ANESTETIK
SYSTÉMEM AnaConDa
MUDr. Markéta Nowáková

 27. 4. 2021 | 1640

 online přenos ze studia v Clarion Congress Hotel Ostrava
 přihlášení na coloursofsepsis.cz

... Vás zve na sympózium v rámci kongresu Colours of Sepses

 systém umožňující aplikaci 
inhalačních anestetik invazivně
ventilovaným pacientům 
na jednotkách intenzivní péče
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Na čistotě rukou záleží…

A. M. I.  – Analytical Medical Instruments, s. r. o. 

Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7

KONTAKTUJTE NÁS 
PRO ZÁPŮJČKU  
ZDARMA

+420 725 928 621
pilnackova@amimedical.cz

CHRAŇTE PACIENTY  
I SVŮJ PERSONÁL

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ 
S MOŽNOSTÍ STATISTIKY

SPRÁVNÁ HYGIENA RUKOU JE JEDNÍM Z  
KLÍČOVÝCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ INFEKCÍ

Hand-in-Scan je efektivní nástroj pro zaškolování 

správné hygieny rukou bez nutnosti asistence. Za 

použití dezinfekce s kontrastní látkou uživatel 

postupně vloží ruce do skeneru a během 10s získá 

zpětnou vazbu o výsledku včetně doporučení ke 

zlepšení techniky pro příště. Návyk správné 

hygieny rukou tak bude každodenním používáním 

nenásilnou formou přirozeně zautomatizován. 

Skener je uživatelsky jednoduchý a příjemný. 

Jednotlivá měření se ukládají do interní paměti. Díky 

online administraci je možné pomocí několika kliků             

a odkudkoliv získat grafický přehled o vývoji měření 

u jednotlivců či  předem definovaných skupin.

Většina virů i bakterií je snadno přenosná a prevence     

je základním přístupem k ochraně. Pomocí přístroje    

Hand-in-Scan jednoduše zajistíte rychlé proškolení 

správné hygieny rukou u velkého počtu osob a 

předejdete tak možnému šíření infekcí.





online.coloursofsepsis.cz


