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Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci  sp.zn.:sukls114754/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Actilyse Cathflo
Prášek pro přípravu injekčního a infuzního roztoku s rozpouštědlem

Alteplasum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- 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 zdravotnickému pracovníkovi.

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

1. CO JE ACTILYSE CATHFLO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Actilyse Cathflo je alteplasa. Alteplasa patří do skupiny léků, které se 
nazývají trombolytika. Tyto léky svým účinkem rozpouští krevní sraženiny.

Přípravek Actilyse Cathflo se používá k obnovení průchodnosti katetrů, které se ucpaly krevní 
sraženinou.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE PŘÍPRAVEK
ACTILYSE CATHFLO PODÁN

Přípravek Actilyse Cathflo Vám nebude podán
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku alteplasa nebo na kteroukoli další složku 

přípravku Actilyse Cathflo (viz bod 6: „Další informace“).

Při použití přípravku Actilyse Cathflo bude lékař zvláště opatrný 
- jestliže trpíte krvácením kdekoliv v těle
- jestliže u Vás v uplynulých 48 hodinách nastal stav, který zvyšuje riziko krvácení, včetně:

 chirurgického výkonu
 biopsie (zákrok za účelem získání vzorku tkáně)
 punkce
 porodu dítěte

- jestliže trpíte sklonem ke krvácení nebo poruchou krevní srážlivosti
- pokud trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin
- jestliže je krevní céva v blízkosti katetru blokována krevní sraženinou (žilní trombóza)
- jestliže v katetru je nebo může být usídlena infekce 
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Užívání dalších léčivých přípravků
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i 
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště je důležité informovat lékaře, jestliže 
užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době:
- jakékoliv léky, které se užívají k „ředění“ krve, včetně:

 kyseliny acetylsalicylové
 warfarinu
 kumarinu
 heparinu

- určité léky, které se používají k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Lékař Vám podá přípravek 
Actilyse Cathflo pouze tehdy, jestliže možný přínos převáží možné riziko pro Vaše dítě.

3. JAK SE ACTILYSE CATHFLO POUŽÍVÁ

Přípravek Actilyse Cathflo bude připraven a podán Vám lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem. 
Není určen pro samoléčbu. 

Dávka, kterou dostanete, závisí na tělesné hmotnosti. Maximální dávka přípravku Actilyse Cathflo je 
2 mg, ale pokud vážíte méně než 30 kg, bude nižší.

Actilyse Cathflo se podává do ucpaného katetru. Po 30 minutách lékař nebo zdravotnický pracovník 
zkontroluje, zda už byl katetr zprůchodněn. Pokud ano, léčba přípravkem Actilyse Cathflo je 
ukončena. Pokud tomu tak není, přípravek je v katetru ponechán po dobu dalších 90 minut.

Po léčbě je přípravek Actilyse Cathflo odstraněn z katetru. Katetr je propláchnut sterilním 
fyziologickým roztokem.

Pokud je katetr po první léčbě přípravkem Actilyse Cathflo stále neprůchodný, celý postup lze ještě 
jednou opakovat.

Pokud máte nějaké další otázky týkající se použití přípravku Actilyse Cathflo, zeptejte se svého lékaře
nebo zdravotnického pracovníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Actilyse Cathflo nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících frekvencích výskytu:

velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10
časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100
méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1000
vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000
neznámé: frekvenci nelze z dostupných údajů určit
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U pacientů léčených přípravkem Actilyse Cathflo se objevily následující nežádoucí účinky:

Méně časté

- rozšíření infekce z katetru do krevního řečiště, což vede ke vzniku otravy krve (sepse)
- poškození katetru, jako je:

 blokáda katetru
 netěsnost katetru
 protržení katetru

Vzácné

- horečka

Obecně se při léčbě neprůchodnosti katetrů mohou objevit veškeré nežádoucí účinky jako při 
systémové aplikaci přípravku Actilyse (10 mg, 20 mg, 50 mg alteplázy) v případech, kdy se přípravek 
Actilyse Cathflo (2 mg alteplázy) dostane až do krevního oběhu (např. krvácení, náhlý vznik krevních 
sraženin v krevních cévách (embolie), alergické (hypersenzitivní / anafylaktoidní) reakce, pokles 
krevního tlaku, žaludeční nevolnost, zvracení, zvýšená tělesná teplota

Pokud se domníváte, že se u Vás objevil kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků, oznamte to ihned 
svému lékaři.

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.

5. JAK ACTILYSE CATHFLO UCHOVÁVAT 

Za normálních okolností nenastane příležitost k tomu, abyste přípravek Actilyse Cathflo uchovávali, 
protože Vám jej bude podávat lékař. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 – 8°C). Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem.

Přípravek Actilyse Cathflo nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku 
lahvičky a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po naředění: Z mikrobiologického hlediska je třeba roztok použít bezprostředně po přípravě. Pokud 
není použit okamžitě, pak jsou podmínky uchovávání i doba uchovávání připraveného roztoku na 
zodpovědnosti uživatele, a za normálních okolností nesmí přesáhnout dobu 24 hodin při teplotě 
2 - 8°C. 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Actilyse Cathflo obsahuje
- Léčivou látkou je alteplasum. Jedna lahvička obsahuje 2 mg alteplasy (odpovídá 1 160 000 IU).
- Pomocnými látkami jsou arginin, kyselina fosforečná 10% a polysorbát 80.
- Rozpouštědlem je voda na injekci
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Jak Actilyse Cathflo vypadá a co obsahuje toto balení
Actilyse Cathflo je prášek pro přípravu injekčního a infuzního roztoku s rozpouštědlem.

Jedno balení obsahuje pět lahviček s práškem, jedna lahvička obsahuje 2 mg alteplasy a 5 ampulek s
2,2 ml vody na injekci.

Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Německo

Výrobce
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Birkendorfer Strasse 65
D-88397 Biberach/Riss
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
11.5. 2011

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Postup pro naředění roztoku

Lahvičky o obsahu 2 mg alteplasy nejsou indikovány k podání u infarktu myokardu, plicní embolie 
nebo akutní ischemické cévní mozkové příhody (vzhledem k riziku silného poddávkování). Pro tyto 
indikace jsou vhodné pouze velikosti balení 10 mg, 20 mg nebo 50 mg přípravku Actilyse . 

Vždy je třeba je naředit obsah 2 mg lahvičky na konečnou koncentraci 1 mg alteplasy na 1 ml roztoku.

Celý objem rozpouštědla se pomocí injekční stříkačky převede do lahvičky obsahující prášek 
přípravku Actilyse Cathflo. 

Za aseptických podmínek se obsah lahvičky Actilyse Cathflo (2 mg) rozpustí ve vodě na injekci dle 
následující tabulky tak, aby bylo dosaženo výsledné koncentrace 1 mg alteplasy na 1 ml:

Lahvička Actilyse
Cathflo 2 mg

Množství vody na injekci, které je nutno 
doplnit k suchému prášku (ml):

Výsledná koncentrace:
(a) 1 mg alteplasy/ml 2,2 
(b) 2 mg alteplasy/ml nedoporučuje se 

Připravený roztok by měl být poté aplikován do dysfunkčního centrálního žilního přístupu. Lze jej dále 
naředit fyziologickým roztokem (sterilním roztokem chloridu sodného pro injekci o koncentraci 
9 mg/ml = 0,9%) až na minimální koncentraci 0,2 mg/ml. Nedoporučuje se připravený roztok ředit 
sterilní vodou na injekci nebo obecně používáním infúzních roztoků cukrů, například glukosy. 
Přípravek Actilyse Cathflo se nesmí mísit s jinými léky ve stejné infuzní láhvi a nesmí být s jinými 
léky podáván stejným katetrem (ani s heparinem).
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Při přípravě přípravku z odpovídajícího množství prášku a rozpouštědla je nutno směs promíchávat 
pouze jemně, a to až do úplného rozpuštění. Je třeba se vyvarovat násilného promíchávání, protože při 
něm hrozí vznik pěny.

Připravený přípravek je čirý roztok, bezbarvý až světle žluté barvy. Před podáním je nutno roztok 
vizuálně zkontrolovat k vyloučení přítomnosti částic nebo změny jeho barvy.

Způsob uchovávání je uveden v bodě 5 této příbalové informace.

Připravený roztok je určen pouze k jednorázovému použití. Nespotřebovaný roztok je nutno 
znehodnotit. 

Pokyny pro podávání u neprůchodných centrálních žilních přístupů včetně katetrů užívaných pro 
hemodialýzu

1. Připravte obsah injekční lahvičky na konečnou koncentraci 1 mg alteplasy v 1 ml roztoku. Pro 
katetry s objemem lumen vyšším než 2 ml lze připravený objem roztoku dále naředit fyziologickým 
roztokem (sterilním roztokem chloridu sodného na injekci o koncentraci 9 mg/ml = 0,9%) na objem 
požadovaný. To znamená, že u katetru s vnitřním objemem 2,5 ml by celková dávka přípravku 
Actilyse Cathflo byla 2,0 mg v objemu 2,5 ml připraveného roztoku.

2. Aplikujte příslušnou dávku přípravku Actilyse Cathflo do dysfunkčního centrálního žilního 
přístupu.

3. Po 30 minutách působení zhodnoťte funkci katetru pokusem o aspiraci krve. Pokud je katetr 
funkční, přejděte k bodu 6. Pokud katetr není funkční, přejděte k bodu 4.

4. Po 120 minutách působení zhodnoťte funkci katetru pokusem o aspiraci krve a obsahu z lumen 
katetru. Pokud je katetr funkční, přejděte k bodu 6. Pokud katetr není funkční, přejděte k bodu 5.

5. Pokud se funkci katetru nepodařilo obnovit po podání první dávky, lze podat druhou dávku stejného 
množství přípravku. Opakujte postup od bodu 1. Pokud i po druhé dávce alteplasy zůstává žilní 
přístup nefunkční, zvažte jeho výměnu.

6. Pokud se funkci katetru podařilo obnovit, aspirujte 4–5 ml krve u pacientů vážících 10 kg a více, 
nebo 3 ml u pacientů s tělesnou hmotností pod 10 kg k odstranění přípravku Actilyse Cathflo a zbytků 
krevních koagul, a jemně katetr propláchněte fyziologickým roztokem (sterilním roztokem chloridu 
sodného na injekci o koncentraci 9 mg/ml = 0,9%).




