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PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

NuTRIflex Omega special, infuzní emulze 
 
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 nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 
- 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 lékárníkovi. 

-  
 
V příbalové informaci naleznete:  
1. Co je přípravek NuTRIflex Omega special a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NuTRIflex Omega special používat  
3. Jak se přípravek NuTRIflex Omega special používá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek NuTRIflex Omega special uchovávat  
6. Další informace 
 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Přípravek NuTRIflex Omega special obsahuje látky, nazývané aminokyseliny, elektrolyty a mastné 
kyseliny, které jsou pro růst a regeneraci těla nezbytné. Rovněž obsahuje kalorie ve formě cukrů a 
tuků. 
 
Přípravek NuTRIflex Omega special dostanete, když nejste schopen/schopna normálně jíst potravu. Je 
mnoho situací, které toho mohou být příčinou, např. zotavování po operaci, úrazech nebo 
popáleninách anebo v případě nemožnosti vstřebávání potravy z Vašeho žaludku nebo střeva.  
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL POUŽÍVAT  
 
Nepoužívejte přípravek NuTRIflex Omega special 
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sójové, rybí nebo vaječné bílkoviny, arašídový olej 
          nebo na kteroukoli další složku přípravku NuTRIflex Omega special. 
 přípravek NuTRIflex Omega special se nemá podávat dětem mladším než 2 roky. 
 
Rovněž nepoužívejte přípravek NuTRIflex Omega special při následujících stavech: 
 akutním šoku (anafylaktické reakci) 
 srdečním infarktu nebo mrtvici 
 těžkých poruchách krevní srážlivosti (riziko krvácení) 
 uzávěru krevních cév krevními sraženinami nebo tukem (embolie) 
 těžké jaterní poruše 
 těžké poruše ledvin, když není dostupná dialýza  
 extrémním množství vody v těle 
 vodě na plicích 
 těžké srdeční poruše 
 určitých metabolických poruchách jako 

- příliš mnoho lipidů(tuků) v krvi 
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- vrozená vada metabolismu aminokyselin 
- některé typy cukrovky 
- abnormálně vysoká hladina cukru v krvi 
- abnormálně vysoké hladiny sodíku a/nebo draslíku 
- abnormality metabolismu, které se mohou objevit po operacích nebo úrazech 
- nedostatečné zásobování tkání kyslíkem 
- abnormálně vysoké hladiny kyselých složek v krvi.  

 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NuTRIflex Omega special je zapotřebí 
Je důležité, aby Váš lékař věděl: 
- že máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami 
- když  trpíte jistými typy metabolických poruch jako jsou cukrovka, abnormální hodnoty tuků v 

krvi a poruchy týkající se  tělesné tekutiny a složení solí. 
 
V době, kdy budete dostávat tento lék, budete pečlivě sledováni, aby byly rozpoznány časné známky 
alergické reakce. 
 
Aby bylo zjištěno, že Vaše tělo patřičně zpracovává podávané výživné látky, budete sledováni pomocí 
různých laboratorních vyšetření krve. 
 
Ošetřující personál Vás bude rovněž sledovat proto, aby byly splněny požadavky na množství tělesné 
tekutiny a elektrolytů. Kromě přípravku NuTRIflex Omega special můžete dostávat další živiny, aby 
Vaše potřeby byly plně pokryty. 
 
Bezpečnost a účinnost přípravku NuTRIflex Omega special u dětí a dospívajících nebyla stanovena. 
 
U pacientů s cukrovkou a selháním ledvin jsou jen omezené zkušenosti. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Přípravek NuTRIflex Omega special se může vzájemně ovlivňovat s některými jinými léky. Prosím, 
sdělte svému lékaři, že užíváte nebo dostáváte některé z následujících léků: 
 insulin 
 heparin 
 léky k prevenci nežádoucího srážení krve jako je warfarin nebo jiné kumarinové deriváty  
 léky podporující odtok moče (diuretika) 
 léky na léčbu vysokého tlaku (ACE-inhibitory) 
 léky používané v transplantační medicíně jako cyklosporin a takrolimus. 
 
Těhotenství a kojení 
Jte-li těhotná, bude Vám přípravek podán pouze v případě, že Váš lékař shledá jeho použití k Vašemu 
zotavení jako nezbytné. S použitím přípravku NuTRIflex Omega special u těhotných žen nejsou žádné 
zkušenosti. 
Matkám, které dostávají parenterální výživu, se nedoporučuje kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek NuTRIflex Omega special je za normálních okolností podáván pacientům na lůžku (např. v 
nemocnici nebo na klinice), a to vylučuje pravděpodobnost řízení nebo obsluhy strojů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL POUŽÍVÁ 
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Přípravek NuTRIflex Omega special se podává intravenózní infuzí, tj. pomocí malé hadičky přímo do 
žíly. 
 
Dospělí 
O tom kolik léčivého přípravku potřebujete a jak dlouho jej budete dostávat rozhodne Váš lékař. 
 
Děti 
Bezpečnost a účinnost přípravku NuTRIflex Omega special u dětí a dospívajících nebyla stanovena. 
 
Jestliže jste dostal(a) více přípravku NuTRIflex Omega special, než jste měl(a) 
 
Jestliže Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku NuTRIflex Omega special můžete trpět tzv. 
´syndromem přetížení´ a následujícími příznaky: 
  nadměrným množstvím tekutin a poruchou elektrolytů 
 vodou na plicích (otok plic) 
 ztrátou aminokyselin močí a poruchou rovnováhy aminokyselin 
 zvracením, pocitem nevolnosti 
 třesavkou 
 vysokou hladinou krevního cukru 
 přítomností glukózy v moči 
 poruchou nebo ztrátou vědomí, způsobenou extrémně vysokou hladinou krevního cukru 
 zvětšením jater (hepatomegalie) se žloutenkou nebo bez ní 
 zvětšením sleziny (splenomegalie) 
 ukládáním tuků do vnitřních orgánů 
 abnormálními hodnotami jaterních testů 
 anemií, snížením počtu bílých krvinek (leukopenie) 
 snížením počtu krevních destiček (trombocytopenie) 
 krvácením nebo tendencí ke krvácení 
 poruchou krevní srážlivosti (jako je možná změna doby krvácivosti, doba srážlivosti, 

protrombinový čas atd.) 
 horečkou, vysokou hladinou tuků v krvi, bolestmi hlavy, bolestmi žaludku, únavou 
 
Pokus se tyto stavy objeví, musí být infuze neodkladně přerušena.  
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek NuTRIflex Omega special nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici, když se objeví následující stavy 
 
Vzácně (postihuje 1 až 10 léčených pacientů z 10 000): 
 alergické reakce, např. projevy kožní, dušnost, otok rtů, úst a krku, dechové potíže. 
 
Ostatní nežádoucí účinky jsou: 
 
Méně časté (postihují 1 až 10 léčených pacientů z 1 000): 
 pocity nevolnosti, nevolnost (zvracení), ztráta chuti k jídlu 
 
Vzácné (postihují 1 až 10 léčených pacientů z 10 000): 
 modravé zabarvení kůže 
 dušnost 
 bolest hlavy 
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 návaly 
 zarudnutí kůže (erytém) 
 pocení 
 třesavka 
 pocit chladu 
 vysoká tělesná teplota 
 ospalost 
 bolesti na hrudi, zad, kostí,  bederní oblasti 
 pokles nebo vzestup krevního tlaku 
 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 léčeného pacienta z 10 000): 
 zvýšený sklon ke srážení krve 
 abnormálně vysoké hladiny krevního cukru nebo tuků 
 vysoké hladiny kyselých látek v krvi 
 příliš mnoho tuku může vést ke vzniku syndromu přetížení, více informací najdete pod názvem  

„Jestliže jste dostal(a) více přípravku NuTRIflex Omega special, než jste měl(a)“ v oddíle 3. 
Příznaky normálně vymizí, když se infuze přeruší. 

 
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  lékárníkovi. 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte vak v zevním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
Nezmrazujte. Dojde-li nedopatřením ke zmrazení, vak zlikvidujte. 
Přípravek NuTRIflex Omega plus nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek NuTRIflex Omega special obsahuje 
 
- Léčivými látkami  v jednotlivých komorách jsou 
Z horní, levé komory  

(roztok glukózy) v 625 ml v 1250 ml v 1875 ml v 2500 ml 
Glucosum monohydricum 99,0 g 198,0 g 297,0 g 396,0 g 
  odpovídá   glucosum 90,0 g 180,0 g 270,0 g 360,0 g 
Natrii dihydrogenophosphas   
dihydricus 

1,56 g 3,120 g 4,680 g 6,240 g 

Zinci acetas dihydricus 4,39 mg 8,78 mg 13,17 mg 17,56 mg 
 

Z horní, pravé komory  
(tuková emulze) 

v 625 ml v 1250 ml v 1875 ml v 2500 ml 

Triglycerida saturata media 12,5 g 25,0 g 37,5 g 50,0 g 
Sojae oleum raffinatum 10,0 g 20,0 g 30,0 g 40,0 g 
Omega-3 acidorum triglycerida 2,5 g 5,0 g 7,5 g 10,0 g 

 
Z dolní komory (roztok aminokyselin) v 625 ml v 1250 ml v 1875 ml v 2500 ml 
Isoleucinum 2,06 g 4,11 g 6,16 g 8,21 g 
Leucinum 2,74 g 5,48 g 8,22 g 10,96 g 
Lysini hydrochloridum 2,49 g 4,98 g 7,46 g 9,95 g 
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odpovídá lysinum 1,99 g 3,98 g 5,96 g 7,95 g 
Methioninum 1,71 g 3,42 g 5,13 g 6,84 g 
Phenylalaninum 3,08 g 6,15 g 9,22 g 12,29 g 
Threoninum 1,59 g 3,18 g 4,76 g 6,35 g 
Tryptophanum 0,50 g 1,00 g 1,50 g 2,00 g 
Valinum 2,26 g 4,51 g 6,76 g 9,01 g 
Argininum 2,37 g 4,73 g 7,09 g 9,45 g 
Histidini hydrochloridum monohydricum 1,48 g 2,96 g 4,44 g 5,92 g 
odpovídá histidinum 1,10 g 2,19 g 3,29 g 4,38 g 
Alaninum 4,25 g 8,49 g 12,73 g 16,98 g 
Acidum asparticum 1,32 g 2,63 g 3,94 g 5,25 g 
Acidum glutamicum 3,07 g 6,14 g 9,20 g 12,27 g 
Glycinum 1,45 g 2,89 g 4,33 g 5,78 g 
Prolinum 2,98 g 5,95 g 8,93 g 11,90 g 
Serinum 2,63 g 5,25 g 7,88 g 10,50 g 
Natrii hydroxidum 0,732 g 1,464 g 2,196 g 2,928 g 
Natrii chloridum 0,237 g 0,473 g 0,710 g 0,946 g 
Natrii acetas trihydricus 0,157 g 0,313 g 0,470 g 0,626 g 
Kalii acetas 2,306 g 4,611 g 6,917 g 9,222 g 
Magnesii acetas tetrahydricus 0,569 g 1,137 g 1,706 g 2,274 g 
Calcii chloridum dihydricum 0,390 g 0,779 g 1,168 g 1,558 g 

 
Léčivé látky v 1000 ml směsi připravené k podání jsou: 
 
  
Isoleucinum 3,28 g 
Leucinum 4,38 g 
Lysini hydrochloridum   
odpovídá lysinum 

3,98 g 
3,18 g 

Methioninum 2,74 g 
Threoninum 2,54 g 
Valinum 3,60 g 
Argininum 3,78 g 
Histidini hydrochloridum monohydricum 
odpovídá histidinum 

2,37 g 
1,75 g 

Alaninum  6,79 g 
Glycinum 2,31 g 
Acidum asparticum 2,1 g 
Acidum glutamicum 4,91 g 
Prolinum 4,76 g 
Serinum 4,2 g 
Phenylalaninum 4,92 g 
Tryptophanum 0,8 g 
Natrii hydroxidum 1,171 g 
Natrii chloridum 0,378 g 
Natrii acetas trihydricus 0,25 g 
Kalii acetas 3,689 g 
Magnesii acetas tetrahydricus 0,91 g 
Calcii chloridum dihydricum 0,623 g 
Glucosum monohydricum  
odpovídá   glucosum 

158,4 g 
144,0 g 

Natrii dihydrogenophosphas dihydricus 2,496 g 
Zinci acetas dihydricus 7,0 mg 
Triglycerida saturata media 20,0 g 
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Sojae oleum raffinatum 16,0 g 
Omega-3 acidorum triglycerida 4,0 g 

 
Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, vaječný lecithin, glycerol, natrium-oleát, 
tokoferol-alfa, hydroxid sodný k úpravě pH, voda na injekci. 

 
Jak přípravek NuTRIflex Omega special  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek k okamžitému použití je infuzní emulze, tj. podává se pomocí malé trubičky do žíly. 

NuTRIflex Omega special je dodáván v tříkomorových vacích, které obsahují: 
● 625 ml (250 ml roztoku aminokyselin + 125 ml tukové emulze + 250 ml roztoku glukózy) 
● 1250 ml (500 ml roztoku aminokyselin + 250 ml tukové emulze + 500 ml roztoku glukózy) 
● 1875 ml (750 ml roztoku aminokyselin + 375 ml tukové emulze + 750 ml roztoku glukózy) 
● 2500 ml (1000 ml roztoku aminokyselin + 500 ml tukové emulze + 1000 ml roztoku glukózy) 

 
Roztoky glukózy a minokyselin jsou čiré, bezbarvé až lehce slámově zbarvené. Tuková emulze je 
mléčně bílá. 
 
Vnitřní obal je zabalen do ochranného plastovém obalu. Pohlcovač kyslíku je vložen mezi vnitřní a 
zevní ochranný plastový obal. 
Dvě horní komory mohou být spojeny se spodní komorou otevřením vnitřního sváru. 
 
Krabice s 5 vaky obsahují různé velikosti vaků. 
Velikost balení: 5 x 625 ml, 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml a 5 x 2500 ml 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
B. Barun Melsungen AG 
Carl-Braun-Strasse 1   Poštovní adresa: 
34212 Melsungen, Německo  34209 Melsungen, Německo 
 
Tel.: +49/5661/71-0 
Fax: +49/5661/71-4567 
 
 
Tento léčivý přípravek byl zaregistrován v členských státech EU a EEA pod následujícími názvy: 
 
Rakousko NuTRIflex Omega special  
Belgie NuTRIflex Omega special 
Bulharsko NuTRIflex Omega special  
Kypr     NuTRIflex Omega special 
Česká republika NuTRIflex Omega special 
Dánsko Nutriflex Omega special 
Estonsko NuTRIflex Omega special 
Finsko Nutriflex Omega special 
Francie Mednutriflex Omega G 144/N 8/E  
Německo NuTRIflex Omega special  
Řecko  NuTRIflex Omega special  
Maďarsko NuTRIflex Omega 5.74 
Irsko    NuTRIflex Omega special  
Itálie    Nutrispecial Omega 
Lotyšsko  NuTRIflex Omega special  
Litva   NuTRIflex Omega special 
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Lucembursko NuTRIflex Omega special  
Nizozemsko NuTRIflex Omega special 
Norsko Nutriflex Omega special 
Polsko NuTRIflex Omega special 
Portugalsko NuTRIflex Omega special 
Rumunsko NuTRIflex Omega special 
Slovensko NuTRIflex Omega special 
Slovinsko Nutriflex Omega G 144/N 8/E 
Španělsko NuTRIflex Omega especial 
Švédsko Nutriflex Omega special  
Velká Británie NuTRIflex Omega special 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.2.2011 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Přípravek NuTRIflex Omega special se dodává v obalu pro jednorázové použití. Nespotřebovaný zbytek se 
musí zlikvidovat. 
 
Použity smějí být pouze nepoškozené vaky s čirými roztoky aminokyselin a glukózy. Nepoužívejte 
vaky, kde došlo k viditelnému oddělení složek (kapky oleje) v komoře obsahující tukovou emulzi. 
 
Jsou-li používány filtry, musí být propustné pro tuky. 
 
Přípravek NuTRIflex Omega special neobsahuje více než 25 µg/l hliníku. 
 
Příprava smísení emulze: 
Odstraňte z vaku ochranný obal a postupujte následujícím způsobem: 
- otevřete vak a položte ho na tvrdou podložku 
- tlakem oběma rukama na horní komory otevřete vnitřní svár mezi nimi 
- krátce smíchejte obsahy vaku dohromady 
 
Příprava infuze: 
- přehněte obě prázdné komory dozadu 
- zavěste vak na stojan pomocí středového závěsného poutka 
- odstraňte ochrannou krytku z infuzního výtokového portu a za použití standardního postupu 

provádějte infuzi. 
 
Před infuzí vždy emulzi ohřejte na pokojovou teplotu. 
 
- Doba použitelnosti po vynětí z ochranného obalu a po smísení obsahů vaku:   
       Chemická a fyzikální stabilita po smísení obsahů byla prokázána po dobu pro 4 dnů při teplotě  
        2-8°C a 48 hodin při teplotě  25°C.  
 
- Doba použitelnosti po smísení s kompatibilními přísadami 
       Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, 

doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. Pokud 
ředění neproběhne za přísných a validovaných aseptických podmínek doba uchovávání by 
normálně neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2-8°C. 

 
NuTRIflex Omega special se má použít okamžitě po otevření vaku. 
 
Nepoužívejte přípravek NuTRIflex Omega special jestliže: 
 si všimnete změny barvy v komoře s tukovou emulzí nebo vrstvy oleje 
 komory s aminokyselinami a glukosou obsahují viditelné částice nebo zakalení 


