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Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls114100/2009

Příbalová informace: Informace pro uživatele

OLIMEL N7E, infuzní emulze 

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 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 OLIMEL N7E a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OLIMEL N7E používat
3. Jak se přípravek OLIMEL N7E  používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek OLIMEL N7E  uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OLIMEL N7E A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek OLIMEL je infuzní emulze.
Přípravek OLIMEL se používá pro podávání výživy u dospělých a dětí starších dvou let pomocí 
hadičky do žíly v situacích, kdy normální výživa ústy není možná.

Přípravek OLIMEL se smí používat pouze pod dohledem lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OLIMEL 
N7E POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek OLIMEL N7E:
-            u nedonošených novorozenců, kojenců a  dětí mladších 2 let;
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na vaječné proteiny, soju, arašídy nebo kteroukoli další 

složku;
- jestliže máte závažné problémy s ledvinami a nejste léčený/á dialýzou nebo              
             jinou formou filtrace krve;  
-            jestliže máte  závažné problémy s játry;         
- jestliže má vaše tělo problémy s využitím určitých aminokyselin;
- jestliže máte problémy, které ovlivňují srážení krve;
- jestliže máte zvláště vysoké hladiny tuků v krvi;
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- jestliže trpíte hyperglykémií (příliš vysokou hladinou cukru v krvi), která vyžaduje více než 6 
jednotek inzulínu/hod.;

        -     jestliže máte vysoké a patologické plazmatické koncentrace jednoho z elektrolytů obsažených 
v přípravku OLIMEL.

Léčba tímto léčivým přípravkem není vhodná, jestliže máte:
- akutní plicní edém (infiltrace séra do plicní tkáně), hyperhydrataci (akumulace vody), srdeční 

selhání, dehydrataci, při nestabilních situacích, jako jsou např. situace pro závažných 
zraněních, neléčený diabetes mellitus, šok jako následek náhlého srdečního selhání, srdeční 
zástavu, závažnou metabolickou acidózu (když je krev příliš kyselá), septikémii
(generalizovaná infekce) a kóma.

Ve všech případech bude váš lékař zvažovat své rozhodnutí, zda máte dostat tento léčivý přípravek, 
podle faktorů, jako je např. váš věk, hmotnost a klinický stav, a podle výsledků veškerých provedených 
testů.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OLIMELN7E je zapotřebí
Infuze bude okamžitě zastavena, pokud se objeví jakékoli abnormální příznaky nebo symptomy 
alergické reakce (jako je pocení, horečka, třes, bolest hlavy, kožní vyrážka nebo potíže při dýchání). 
Tento léčivý přípravek obsahuje sojový olej, který může ve vzácných případech způsobit alergickou 
reakci. Byly pozorovány zkřížené alergické reakce mezi sojou a arašídy.

Pokud trpíte vážnou podvýživou a potřebujete dostávat výživu do žíly, váš lékař by měl začít s léčbou 
pomalu.  Dále by Vás měl lékař pozorně sledovat, aby zabránil náhlým změnám hladin vašich tekutin, 
vitamínů a minerálů. 

Rovnováha vody a solí ve vašem těle a metabolické poruchy budou napraveny před zahájením infuze.
Váš lékař bude monitorovat váš stav během doby, kdy budete dostávat tento léčivý přípravek, a může 
změnit dávkování nebo Vám podat další živiny, např. vitamíny, elektrolyty a stopové prvky, pokud to
uzná za vhodné.

Je třeba opatrnosti při podávání OLIMELU  pacientům s jaterními a ledvinovými problémy, problémy 
se srážlivostí krve, zvýšenou osmolaritou, nedostatečnou funkcí nadledvinek, srdečním selháním nebo 
plicní dysfunkcí.

Pro ověření efektivity a bezpečnosti probíhající léčby provede váš lékař klinické a laboratorní testy 
během doby, kdy budete dostávat tento léčivý přípravek. Pokud užíváte tento léčivý přípravek několik 
týdnů, bude Vám pravidelně monitorována krev.

Pokud je pacientem dítě, bude věnována zvláštní pozornost podávání správné dávky. Rovněž budou 
zvýšena bezpečnostní opatření, neboť existuje větší citlivost dětí vůči rizikům infekce. Je vždy 
požadována suplementace vitamínů a stopových prvků. Je nutné použít pediatrické složení.

Před přidáním jakéhokoliv aditiva je třeba prověřit jeho kompatibilitu.

OLIMEL Vám může být podán plastovou hadičkou pouze do velké žíly na hrudníku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Současné užívání dalších léčivých přípravků není obecně kontraindikováno. Pokud užíváte další léky, 
na lékařský předpis nebo bez něj, měl(a) byste o tom informovat předem svého lékaře, který ověří
jejich kompatibilitu.

Přípravek OLIMEL nesmí být podáván současně s krví stejným infuzním setem.

Lipidy obsažené v této emulzi mohou interferovat s výsledky určitých laboratorních testů, pokud je 
vzorek krve odebrán před odstraněním lipidů (tyto jsou obecně odstraněny po 5 až 6 hodinách bez 
příjmu lipidů).
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Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.

Pokud je to nezbytné, může se OLIMEL používat v průběhu těhotenství a kojení.

Řekněte svému lékaři, že jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná, nebo že kojíte. Váš lékař 
rozhodne, zda bude pokračovat v léčbě či nikoli.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OLIMEL N7E POUŽÍVÁ

Přípravek OLIMEL je možné podávat pouze dospělým a dětem starším dvou let.

Jedná se o infuzní emulzi, která se podává plastovou hadičkou pouze do vaší velké žíly na hrudníku.

Přípravek OLIMEL musí mít před použitím pokojovou teplotu.

Před užitím přípravku OLIMEL bude vak připraven níže uvedeným způsobem.

Před otevřením ochranného obalu zkontrolujte, pokud je přítomen, barvu kyslíkového indikátoru.
Porovnejte jej s referenční barvou vytištěnou vedle symbolu OK a vyobrazenou v potištěné části štítku 
indikátoru. Přípravek nepoužívejte, pokud barva kyslíkového indikátoru neodpovídá referenční barvě 
vytištěné vedle symbolu OK.

Před  použitím zkontrolujte integritu balení a těsnících švů a  vzhled rekonstituované emulze.

Přípravek použijte pouze v případě, že roztoky jsou čiré, bezbarvé nebo nažloutlé, prakticky bez 
viditelných částic, a v případě, že emulze je homogenní a mléčně zbarvená.

Tear from the top 
to open the over poach.

Peel the front of the overpouch 
to reveal the OliClinisol bag.
Discard the overpouch and 
oxygen sachet.

Lift the hanger area to remove 
solution from the upper bag.
Roll firmly the upper bag 
Until peal seals are fully open 
(approximately half way).

Mix by turning the bag upside-down 
at least 3 times.

Hang the bag.
Twist off the protector from the 
Administration outlet.
Firmly plug the spike connector.

Place the bag flat on an horizontal 
and clean surface with handle 
In front of you.

1 2 3

4 5 6

Roztrhněte od horního konce 
a otevřete ochranný obal.

Odstraňte přední stranu ochranného 
obalu, čímž odhalíte vak 
OLIMELU .
Zlikvidujte ochranný obal a váček 
s absorberem kyslíku.

Položte vak rovně na horizontální a 
čistý povrch závěsu směrem k Vám.

Zdvihněte oblast závěsu a odstraňte 
roztok z horního vaku.
Pevně srolujte horní část vaku, dokud 
se těsnící švy zcela neprotrhnou 
(přibližně na polovinu délky).

Promíchejte minimálně trojím 
převrácením vaku.

Zavěste vak.
Odšroubujte kryt z aplikačního 
portu.
Pevně zapíchněte hrot.
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Dávkování - dospělí
Váš lékař určí rychlost průtoku infuze odpovídající vašim potřebám a klinickému stavu.

Vždy užívejte přípravek OLIMEL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem.

Podávání může pokračovat tak dlouho, jak vyžaduje váš klinický stav.

Infuze jednoho vaku obvykle trvá 12 až 24 hodin. Obvykle se rychlost průtoku infuze průběžně 
zvyšuje v průběhu první hodiny až na hodnotu 1,7 ml na kilogram tělesné hmotnosti za hodinu. Kvůli
objemu tekutin je maximální denní dávka obvykle 35 ml na kilogram tělesné hmotnosti.

Dávkování - děti starší dvou let a adolescenti

Váš lékař rozhodne o dávce, kterou bude dítě potřebovat, a jak dlouho mu bude léčivý přídavek 
podáván. To bude záviset na věku, hmotnosti a výšce, klinickém stavu, požadavcích na denní příjem 
tekutin, energie a dusíku.

Vždy používejte přípravek OLIMEL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem.

 Děti (2 - 11 let)
Obvykle se rychlost průtoku infuze průběžně zvyšuje v průběhu první hodiny až na hodnotu 4,3 ml na 
kilogram tělesné hmotnosti a hodinu. Kvůli obsahu fosfátů je maximální denní dávka obvykle 13 na 
kilogram tělesné hmotnosti.

Děti (12 – 18 let)
Obvykle se rychlost průtoku infuze průběžně zvyšuje v průběhu první hodiny až na hodnotu 2,7 ml na 
kilogram tělesné hmotnosti a hodinu. Kvůli obsahu fosfátů je maximální denní dávka obvykle 13 ml 
na kilogram tělesné hmotnosti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku OLIMEL N7E, než jste měl(a)

V případě, že je podaná dávka příliš vysoká nebo infuze příliš rychlá, obsah aminokyselin může vaši 
krev příliš okyselit. Může se zvýšit hladina glukózy ve vaší krvi a moči, může se vyvinout 
hyperosmolární syndrom (nadměrná viskozita krve) a obsah lipidů může zvýšit hladinu triglyceridů v 
krvi. Rovněž podání příliš velkého objemu může způsobit nauzeu, zvracení, třes a poruchy rovnováhy
elektrolytů.

V některých závažných případech může být váš lékař nucen vám provést dočasnou renální dialýzu, 
která pomůže vašim ledvinám vyloučit nadbytečný přípravek.

Pro prevenci výskytu těchto případů bude váš lékař pravidelně monitorovat váš stav a vyšetřovat vaše 
krevní parametry.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, i přípravek OLIMEL může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Pokud zpozorujete v průběhu léčby nebo po ní jakékoli změny vašeho stavu, 
sdělte to ihned svému lékaři či zdravotní sestře.

Vyšetření, která váš lékař provede v době, kdy používáte léčivo, by měly minimalizovat rizika 
nežádoucích účinků.
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Infuze bude okamžitě zastavena, pokud se objeví jakékoli abnormální příznaky nebo symptomy 
alergické reakce, jako např. pocení, horečka, třes, bolest hlavy, kožní vyrážka nebo potíže při dýchání.

Byly pozorovány další nežádoucí účinky s více či méně častým výskytem:

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují 1- 10 uživatelů z 10 000):
 alergické reakce 

Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000):
- abnormální výsledky krevních testů jaterních funkcí,
- zvětšená játra (hepatomegalie),
- ikterus (žloutenka),
- snížený počet krevních destiček, 
- Snížená schopnost odbourávat lipidy obsažené v přípravku OLIMEL může mít za následek 

„syndrom přetížení tuky“, který může být způsoben předávkováním, ale rovněž se může 
objevit na počátku infuze, i při podávání dle pokynů, a je spojen s náhlým zhoršením 
klinického stavu pacienta. Je charakterizován nadměrným množstvím lipidů v krvi 
(hyperlipidemie), horečkou, tukovou infiltrací jater, zvětšením velikosti jater (hepatomegalie), 
anémií, snížením počtu bílých krvinek a krevních destiček, problémy se srážením krve a 
kómatem. Všechny tyto symptomy jsou obvykle reverzibilní, pokud je infuze lipidové emulze 
zastavena.

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 OLIMELN7E UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek OLIMEL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku a na vnějším obalu 
(MM/RRRR). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v ochranném obalu.

Po rekonstituci:
Doporučujeme použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Po rekonstituci 
však byla prokázána stabilita rekonstituované emulze maximálně po dobu 7 dní (při teplotě 2°C až 8 
°C) a dále maximálně po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25°C. 

Po přidání aditiv (elektrolyty, stopové prvky a vitamíny)
 Pro specifické směsi byla prokázána stabilita po dobu 7 dní (při teplotě 2°C až 8°C) a dále po dobu 48 
hodin při teplotě nepřesahující 25°C. 

Z mikrobiologického hlediska má být po přidání jakéhokoliv aditiva směs použita okamžitě. Není-li 
použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel.
Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě +2°C až +8°C, pokud 
aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

Pro podání musí tento léčivý přípravek mít pokojovou teplotu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte zlikvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.
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6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek OLIMEL N7E obsahuje
Léčivými látkami v každém vaku rekonstituované emulze jsou 11,1% roztok L-aminokyselin (alanin, 
arginin, glycin, histidin, isoleucin, leucin, lysin (jako lysin acetát), methionin, fenylalanin, prolin, 
serin, threonin, tryptofan, tyrosin, valin, aspartová kyselina, glutamová kyselina) s elektrolyty ( sodík, 
draslík, hořčík, fosfát, acetát, chlorid), 20% lipidová emulze (rafinovaný olivový olej a rafinovaný 
sojový olej) a 35 % roztok glukózy (ve formě monohydrátu glukózy) s vápníkem .

Pomocnými látkami jsou:

Komora s lipidovou
emulzí

Komora s roztokem
aminokyselin

Komora s roztokem
glukózy

Purifikované vaječné fosfolipidy, 
glycerol, oleát sodný, hydroxid
sodný (pro úpravu pH), voda na
injekci

Ledová kyselina octová (pro 
úpravu pH), voda na injekci

Kyselina chlorovodíková (pro 
úpravu pH), voda na injekci

Léčivé látky v každém vaku rekonstituované emulze jsou následující:

Léčivé látky 1 000 ml 1 500 ml 2 000 ml

olivae et sojae oleum raffinatum1 40,00 g 60,00 g 80,00 g
alaninum 6,41 g 9,61 g 12,82 g
argininum 4,34 g 6,51 g 8,68g
acidum asparticum 1,28 g 1,92 g 2,56 g
acidum glutamicum 2,21g 3,32 g 4,42 g
glycinum 3,07 g 4,60 g 6,14g
histidinum 2,64 g 3,97 g 5,29 g
isoleucinum 2,21 g 3,32 g 4,42 g
leucinum 3,07 g 4,60 g 6,14 g
lysinum
(ekvivalent lysini acetas)

3,48 g
(4,88 g)

5,23 g
(7,31 g)

6,97g
(9,75 g)

methionium 2,21 g 3,32 g 4,42 g
phenylalaninum 3,07 g 4,60 g 6,14 g
prolinum 2,64 g 3,97 g 5,29 g
serinum 1,75 g 2,62 g 3,50 g
threoninum 2,21 g 3,32 g 4,42g
tryptophanum 0,74 g 1,10 g 1,47 g
tyrosinum 0,11 g 0,17 g 0,22 g
valinum 2,83 g 4,25 g 5,66 g
natrii acetas trihydricus 1,50 g 2,24 g 2,99 g
natrii glycerophosphas hydricus 3,67 g 5,51 g 7,34 g
kalii chloridum 2,24 g 3,35 g 4,47g
magnesii chloridum hexahydricum 0,81 g 1,22 g 1,62 g
calcii chloridum dihydricum 0,52 g 0,77 g 1,03 g
glucosum 
(ekvivalent glucosum monohydricum)

140,00 g
(154,00 g)

210,00 g
(231,00 g)

280,00 g
(308,00 g)

1 Směs rafinovaného olivového oleje (přibližně 80 %) a rafinovaného sojového oleje (přibližně 20 %), 
odpovídající poměru esenciálních mastných kyselin/celkových mastných kyselin 20 %.
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Příjem živin v rekonstituované emulzi:
1000 ml 1 500 ml 2 000 ml

Lipidy 40 g 60 g 80 g
Aminokyseliny 44,3 g 66,4 g 88,6 g
Dusík, 7,0 g 10,5 g 14,0 g
Glukóza 140,0 g 210,0 g 280,0 g
Energie:
Celkový počet kalorií, přibl. 1140 kcal 1710 kcal 2270 kcal

Neproteinové kalorie, přibl. 960 kcal 1440 kcal 1920 kcal
Kalorie - glukóza 560 kcal 840 kcal 1120 kcal
Kalorie – lipidy, přibl..(2) 400 kcal 600 kcal 800 kcal

Poměr neproteinových 
kalorií/dusíku 137 kcal/g 137 kcal/g 137 kcal/g
Poměr kalorií - glukóza/lipidy 58/42 58/42 58/42
Lipidové/celkové kalorie 35 % 35 % 35 %

Elektrolyty:
     Sodík 35,0 mmol 52,5 mmol 70,0 mmol
     Draslík 30,0 mmol 45,0 mmol 60,0 mmol
     Hořčík 4,0 mmol 6,0 mmol 8,0 mmol
     Vápník 3,5 mmol 5,3 mmol 7,0 mmol

Fosfát (3) 15,0 mmol 22,5 mmol 30,0 mmol
Acetát 45 mmol 67 mmol 89 mmol

    Chlorid 45 mmol 68 mmol 90 mmol
pH, přibl. 6,4 6,4 6,4
Osmolarita, přibl. 1360 mosm/l 1360 mosm/l 1360 mosm/l
2 Zahrnuje kalorie z čištěných vaječných fosfolipidů.
3 Zahrnuje fosfáty obsažené v lipidové emulzi.

Jak přípravek OLIMEL N7E vypadá a co obsahuje toto balení
OLIMEL je infuzní emulze v tříkomorovém vaku. Jedna komora obsahuje lipidovou emulzi, druhá 
roztok aminokyselin s elektrolyty a třetí komora obsahuje roztok glukózy s kalciem.  Tyto komory 
jsou odděleny těsnícími švy. Před podáním je třeba obsah komor smíchat srolováním horní části vaku, 
dokud se těsnící šev zcela neprotrhne. 

Vzhled před rekonstitucí:
- Roztoky aminokyselin a glukózy jsou čiré, bezbarvé nebo slabě žluté.
- Lipodová emulze je homogenní a mléčně bílá

Vzhled po rekonstituci:
- Homogenní mléčně zbarvená emulze

Tříkomorový vak je plastový vak s vícevrstevnou stěnou. Vnitřní (kontaktní) vrstva materiálu vaku je 
kompatibilní s roztoky složek a schválenými aditivy.

Pro prevenci kontaktu se vzduchem je vak vybaven ochranným obalem s kyslíkovou bariérou, který 
obsahuje váček s absorbentem kyslíku a může obsahovat kyslíkový indikátor.

Velikosti balení
Vak o objemu 1 000 ml: 1 balení se 6 vaky.
Vak o objemu 1 500 ml: 1 balení se 4 vaky.
Vak o objemu 2 000 ml: 1 balení se 4 vaky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
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Držitel rozhodnutí o registraci
BAXTER CZECH spol. s.r.o.
Praha 
Česká republika

Výrobce
Baxter S.A., Boulevard René Branquart, 80, 7860 Lessines - Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne : 19.5.2010
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