
CERNEVIT
prášek pro injekční nebo infuzní roztok

Patient nutrition, evolved.

Zkrácená informace o léčivém přípravku: Název přípravku: CERNEVIT prášek pro injekční nebo infuzní roztok Kvalitativní a kvantitativní složení: 1 lahvička (5 ml) obsahuje: 
retinoli palmitas 3500 IU (1,925 mg), colecalciferolum 220 IU (0,0055 mg), tocoferolum alfa RRR 10,2 mg, acidum ascorbicum 125 mg, cocarboxylasum tetrahydricum 5,80 mg, 
riboflavini natrii phosphas dihydricus 5,67 mg, pyridoxini hydrochloridum 5,50 mg, cyanocobalaminum 0,006 mg, acidum folicum 0,414 mg, dexpanthenolum 16,15 mg, biotinum 
0,069 mg, nicotinamidum 46,0 mg; pomocná látka se známým účinkem: sójové fosfatidy Terapeutické indikace: Doplnění vitamínů u pacientů na parenterální výživě. Pouze pro 
dospělé a děti starší 11 let. Dávkování a způsob podání: 1 lahvička denně. Pouze pro i.v. podání – po rozpuštění v pomalé i.v. injekci nebo infuzi (např. v roztoku 5% glukózy nebo 
ve fyziologickém roztoku) může pokračovat po celou dobu parenterální výživy. CERNEVIT může být součástí výživových směsí v kombinaci s cukry, tuky, aminokyseliny a elektrolyty, 
pokud kompatibilita a stabilita každé z těchto směsí byla potvrzena tak, aby se splnily výživové potřeby a předešlo se vzniku deficitů a komplikací. Kontraindikace: Hypersenzitivita 
na kteroukoliv léčivou látku (např. vitamín B1) nebo kteroukoli pomocnou látku (sójové-lecithin-nebo arašídové proteiny). Nesmí být podáváno novorozencům, kojencům a dětem 
mladším 11 let a u hypervitaminózy (zejména vitamínu A, E a D3). Zvláštní upozornění: Hypersenzitivní reakce: Při podávání CERNEVITu byly hlášeny mírné až závažné systémové 
hypersenzitivní reakce (na složky přípravku včetně vitamínů B1, B2, B12, kyseliny listové a lecithinu), pozorovány zkřížené alergické reakce mezi sójovými a arašidovými proteiny. 
Reakce někdy závislé na rychlosti podání. Vitamínová toxicita: je zapotřebí monitorovat klinický stav pacienta a koncentrace vitamínů v krvi, obzvláště u vitamínů A, D a E,  především 
u pacientů přijímajících navíc vitamíny z jiných zdrojů, nebo užívajících přípravky zvyšující riziko vitamínové toxicity (důležité především u pacientů podstupujících dlouhodobou suple-
mentaci).  „Refeeding“ syndrom: charakterizován nitrobuněčným posunem draslíku, fosforu a hořčíku, zatímco se pacient stává anabolickým. Může se také rozvinout deficit thiaminu 
a zadržování tekutin. Plicní vaskulární precipitáty: byly hlášeny u pacientů přijímajících parenterální výživu, došlo i k fatálním následkům. Nadměrné přidávání vápníku a fosfátů zvyšuje 
riziko tvorby kalcium-fosfátového precipitátu. Byly hlášeny také sraženiny distálně od in-line filtru a suspektní precipitáty v krevním řečišti. Poškozená funkce jater a ledvin: vyžaduje 
individualizovanou vitamínovou suplementaci. Všeobecný monitoring: je zapotřebí sledovat klinický stav a hladiny vitamínů při dlouhodobém podávání parenterálních multivitamínů 
(jediný zdroj vitamínů). Deficit vitamínů musí být upraven specifickou suplementací. Interference s klinickými laboratorními testy: Při interpretaci výsledků laboratorních testů je třeba 
zohlednit případnou interferenci s biotinem, zejména pokud jsou výsledky v rozporu s klinickým obrazem. Interakce s jinými léčivými přípravky: Levodopa a pyridoxin: vitamín 
B6 může snižovat účinek L-dopy. Antikonvulziva a kyselina listová: kyselina listová může zvyšovat metabolismus některých antiepileptik, např. fenobarbitalu, fenytoinu a primidonu. 
Plazmatické koncentrace antikonvulziv je třeba při současném podávání folátů pečlivě monitorovat. Alkohol (chronická nadměrná konzumace): zvyšuje riziko hepatotoxicity vitamínu 
A. Vitamín E: může podporovat inhibici funkce krevních destiček nebo zesílit antikoagulační účinek přípravků jako jsou aspirin nebo warfarin. Interakce s jinými vitamínovými doplňky: 
některé přípravky mohou interagovat s určitými vitamíny v dávkách podstatně vyšších, než jsou dávky poskytované CERNEVITem, potřeba zvážit v případě podávání vitamínů z více 
zdrojů. Nežádoucí účinky: Časté: bolest v místě vpichu injekce/infuze. Méně časté: nauzea, zvracení. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Přípravek chraňte 
před světlem. Po naředění byla prokázána chemická a fyzikální stabilita po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C, po rozpuštění by měl být použit ihned. Registrační číslo: 76/296/96-C 
Datum revize: 7.8.2019
Držitel rozhodnutí o registraci: BAXTER CZECH spol. s r.o., Praha, Česká republika
Úplný souhrn informací o léčivém přípravku CERNEVIT naleznete na www.baxter-vpois.cz. Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků 
veřejného pojištění. 
Kontakt: BAXTER CZECH spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, Praha 5, Tel: +420 225 774 111; www.baxter.cz

Všechny předpisy parenterální výživy

mají zahrnovat i každodenní dávku

multivitamínového přípravku.*

*Singer P., ESPEN Guidelines pro parenterální výživu 2009. 1. SPC 2019
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Praktický 
• Doplňující směs esenciálních 12 vitamínů rozpustných ve vodě a v tucích
• Pro parenterální podání pacientům starším 11 let 
• Lze podávat s lipidovými a nelipidovými výživovými směsmi1

 – pokud byla kompatibilita a stabilita předem ověřena

Snadno použitelný 
• Jednoduchá rekonstituce1 
•  Jednodušší manipulace snižující 

riziko kontaminace a chyby léčby 

Stabilní 
• Uchovávání při pokojové teplotě do 25 °C


