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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls57293/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Drytec 2,5-100 GBq Radionuklidový generátor

(V této příbalové informaci nazývaný Drytec)

Technecistan-(99mTc) sodný

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo sestře.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Drytec a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Drytec používat
3. Jak se Drytec používá?
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Drytec uchovávat
5. Další informace

1. CO JE DRYTEC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Toto léčivo je určeno pouze pro diagnostické použití. Pomáhá pouze rozpoznat onemocnění. 
Drytec je“radionuklidový generátor“. Používá se k přípravě „radiofarmaceutického léčiva“. 
Tato kapalina se podává před zobrazováním a napomáhá pomocí speciální kamery zobrazit 
část uvnitř Vašeho těla. 

 Obsahuje účinnou látku nazvanou „technecistan sodný“. 
 Je-li kapalina injikována, může být zobrazena nad povrchem Vašeho těla speciální 

kamerou použitou pro zobrazování.
 Zobrazení může lékaři ukázat, jak některé části Vašeho těla fungují, např. štítná žláza, 

slinné žlázy, mozek, slzné kanálky a srdce.
 Některým lidem se tento lék podává pro zobrazení v těle cirkulujících tekutin, jako je 

krev.
 Může být použit ke zjištění krvácení do střeva.
 Také může být použit k nalezení výchlipky, kterou mají někteří lidé ve stěně střeva 

(„Meckelův divertikl“).
Váš lékař nebo lékař nebo sestra Vám vysvětlí, která část Vašeho těla bude zobrazována.
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DRYTEC POUŽÍVAT

Drytec se nesmí použít
 Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv 

pomocnou látku (uvedenou v bodu 6). 

Nepoužívejte Drytec, týká-li se Vás výše uvedené. Nejste-li si jistý/á, sdělte to svému lékaři,
nebo sestře.

Zvláštní opatrnosti při použití Drytecu je zapotřebí
Před použitím Drytecu ověřte s lékařem nebo sestrou:

 Zda jste těhotná, nebo máte-li podezřeni na těhotenství.
 Máte-li dietu s nízkým obsahem sodíku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Mohou to být i 
léčiva rostlinného původu. Je to proto, že některá léčiva mohou ovlivnit účinek Drytecu. 

Před zobrazováním informujte svého lékaře nebo sestru zda neužíváte některé z léků 
uvedených níže. Ty mohou ovlivnit výsledek Vašeho zobrazení:

Při zobrazení mozku
 Methotrexat (používaný pro mnoho různých onemocnění, jako například revmatická 

artritida a některé druhy nádorů).

Při zobrazení břicha

 Atropin (používaný na srdce, svaly nebo oční potíže).

 Isoprenalin (používaný při srdečních obtížích).

 Léky proti bolestem.

Nejste-li si jisti, že se Vás něco z výše uvedeného týká, řekněte to před podáním Drytecu 
Vašemu lékaři nebo sestře.

Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná, nebo máte-li na těhotenství podezření, musíte o tom informovat svého lékaře. 
Ten použije Drytec pouze v případě, že prospěch převáží riziko.

Po podání Drytecu nekojte, protože malá množství „radioaktivity“ se mohou vylučovat do 
mateřského mléka. Kojíte-li, Váš lékař může s podáním Drytecu počkat až kojení ukončíte. 
Není-li možné počkat, lékař Vás požádá:

 přestat kojit a
 použít pro Vaše dítě umělou kojeneckou výživu a
 mateřské mléko odsávat a zlikvidovat.
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Váš lékař, Vás bude informovat, kdy můžete opět začít kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zeptejte se svého lékaře, zda můžete po podání Drytecu řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o Drytecu
Při použití Drytecu jste vystaven/a radioaktivitě.
Před podáním léčiva Váš lékař, vždy uváží možná rizika a přínosy tohoto přípravku.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

3. JAK SE DRYTEC POUŽÍVÁ

Drytec Vám bude podán speciálně vyškolenou a kvalifikovanou osobou.
 Drytec se vždy používá pouze v nemocnici nebo na klinice.
 Můžete být požádán/a brát léčivo zabraňující vychytání radioaktivity ve Vaší štítné 

žláze.
 Vysvětlí Vám všechno, co pro jeho bezpečné použití potřebujete vědět.

O dávce, která bude pro Vás nejvhodnější, rozhodne lékař.

Obvyklá dávka je:
 Jednorázová injekce.

Pro zobrazení slzných kanálků dostanete kapky do oka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít Drytec nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout se u každého.

Alergické reakce
Máte-li alergickou reakci při zobrazení v nemocnici nebo na klinice, sdělte to ihned svému 
lékaři nebo sestře.  Příznaky mohou být:

 kožní vyrážka, svědění, zrudnutí kůže
 otok tváře
 dýchací potíže.

Ve vážnějších případech mohou reakce zahrnovat:
 změnu ve Vaší srdeční frekvenci (zrychlení, zpomalení nebo nepravidelnost)
 bezvědomí (mdlobu).

Pokud se některý z výše uvedených nežádoucích účinků vyskytne po Vašem odchodu 
z nemocnice nebo kliniky, jděte přímo na pohotovostní oddělení Vaší nejbližší nemocnice.

5. JAK DRYTEC UCHOVÁVAT

Drytec se uchovává mimo dosah a dohled dětí.
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Balení léku je označeno informací o správných podmínkách skladování a době použitelnosti 
dané šarže. Zaměstnanci nemocnice zajistí, že lék je správně uchováván a zlikvidován a není 
použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Drytec obsahuje
• Léčivou látkou je technecistan-(99mTc) sodný.
• Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci.

Jak Drytec vypadá a co obsahuje toto balení
Drytec je radionuklidový generátor. Vnitřní součásti generátoru jsou uloženy v plastovém 
obalu opatřeném rukojetí pro přenášení.  
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