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Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls122691/2010, sukls122695/2010 a sukls122699/2010

Příbalová informace

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci ještě předtím, než začnete lék užívat.

 Tuto příbalovou informaci uschovejte. Může se stát, že si jej budete chtít znovu přečíst. 

 Máte-li další dotazy, obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

 Tento lék byl předepsán pouze pro Vás. Nepředávejte jej jiným osobám. Mohl by jim uškodit, 
dokonce i v případě, že jsou příznaky jejich onemocnění podobné Vašim.

V příbalé informaci naleznete:

 Co je přípravek Physioneal 40 a k čemu se používá

 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Physioneal 40 užívat

 Jak se přípravek Physioneal 40 užívá

 Možné nežádoucí účinky

 Jak přípravek Physioneal 40 uchovávat

NÁZEV LÉČIVÉHO  PŘÍPRAVKU

Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v / 13,6 mg/ml, roztok pro peritoneální dialýzu

Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v / 22,7 mg/ml, roztok pro peritoneální dialýzu

Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v / 38,6 mg/ml, roztok pro peritoneální dialýzu

JAKÉ JE SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU PHYSIONEAL 40 ?

Léčivé látky

Physioneal 40 Glucose

1,36 % 2,27 % 3,86 %

Před smísením1000 ml elektrolytového roztoku  v malé komoře  „A“ obsahuje :

glucosum monohydricum 41,25 g 68,85 g 117,14 g 

množství odpovídající glucosum 37,5 g 62,6 g 106,5 g

calcii chloridum dihydricum 0,507 g 0,507 g 0,507 g

magnesii chloridum  hexahydricum 0,140 g 0,140 g 0,140 g

1000 ml elektrolytového roztoku ve velké komoře  „B“ obsahuje:

natrii chloridum 8,43 g 8,43 g 8,43 g

natrii hydrogenocarbonas 3,29 g 3,29 g 3,29 g

natrii lactas 2,63 g 2,63 g 2,63 g

_____________________________________________________________________________
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1000 ml konečného roztoku  po smísení obsahuje:

glucosum 13,6 g 22,7 g 38,6 g

natrii chloridum 5,38 g 5,38 g 5,38 g

calcii chloridum dihydricum 0,184 g 0,184 g 0,184 g

magnesii chloridum hexahydricum 0,051 g 0,051 g 0,051 g

natrii hydrogenocarbonas 2,10 g 2,10 g 2,10 g

natrii lactas 1,68 g 1,68 g 1,68 g

1000 ml konečného roztoku po smísení odpovídá 362,5 ml roztoku A a 637,5 ml roztoku B. Konečný 
roztok má pH 7,4. 

__________________________________________________________________________

Složení konečného roztoku po smísení v mmol/l

glucosum (C6H12O6) 75,5 mmol/l 126 mmol/l 214 mmol/l

natrium (Na+) 132 mmol/l 132 mmol/l 132 mmol/l

calcium (Ca++) 1,25 mmol/l 1,25 mmol/l 1,25 mmol/l

magnesium(Mg++) 0,25 mmol/l 0,25 mmol/l 0,25 mmol/l

chloridum (Cl-) 95 mmol/l 95 mmol/l 95 mmol/l

hydrogenocarbonas (HCO3
-) 25 mmol/l 25 mmol/l 25 mmol/l

lactas (C3H5O3
-) 15 mmol/l 15 mmol/l 15 mmol/l

osmolarita 344mOsmol/l 395mOsmol/l  483mOsmol/l

Pomocné látky:

Voda na injekci

Číslo „40“ bylo doplněno do názvu ke specifikaci koncentrace pufrů v roztoku (15 mmol/l natrii lactas 
+ 25mmol/l natrii hydrogenocarbonas = 40mmol/l ). 

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Držitel rozhodutí o registraci:

BAXTER CZECH spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:

Baxter Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, Irsko

1. CO JE PHYSIONEAL 40 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Physioneal 40 je roztok pro peritoneální dialýzu. Physioneal 40 je předepisován pacientům, u nichž 
dočasně nebo trvale nefungují ledviny. Odstraňuje vodu a odpadní látky z krve a upravuje hodnoty solí v
krvi. Physioneal 40 lze též v některých případech použít při otravě léky v případě, že jiné způsoby léčby 
nejsou dostupné. Čím vyšší je obsah glukózy v roztoku, tím více vody může z krve odstranit. Hodnota 
pH přípravku Physioneal 40 se blíží hodnotě pH Vaší krve více než u jiných roztoků pro peritoneální 
dialýzu. Jeho použití může být proto zvlášť vhodné v případě, že při napouštění dialyzačního roztoku 
pociťujete bolest či máte nepříjemné pocity.
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Roztok Physioneal 40 je dodáván ve dvoukomorovém vaku z PVC. Malá komora (obsahující roztok A) 
je opatřena injekčním vstupem pro přidávání léků k roztoku glukózy s elektrolyty. Velká komora je 
opatřena portem pro připojení vhodné soupravy pro aplikaci, umožňující provedení dialýzy.

Physioneal 40 je dodáván v jednoduchých dvoukomorových vacích s obsahem 1500 ml, 2000 ml, 2500 
ml nebo ve dvojitých dvoukomorových vacích s obsahem 1500 ml, 2000 ml, 2500 ml.

2. NEŽ POUŽIJETE PŘÍPRAVEK PHYSIONEAL 40

Přípravek Physioneal 40 nepoužívejte:

Neexistuje případ, kdy by použití přípravku Physioneal 40 nebylo vhodné při peritoneální dialýze, 
některé stavy však vyžadují zvláštní preventivní opatření – viz níže (kapitola Zvláštní upozornění).

Dbejte zvláštní opatrnosti při použití přípravku Physioneal 40

Váš lékař Vás upozorní na zvláštní opatření, pokud se Vás týkají.

Physioneal 40 je určen pouze k intraperitoneálnímu (nitrobřišnímu) podání.

 Obecně platí, že použití peritoneální dialýzy není vhodné při závažném postižení břišní stěny 
(jako je např. kožní infekce nebo spáleniny, operace provedená v nedávné době, kýla) nebo dutiny 
břišní (například neprůchodnost střev, fibrózní pásy způsobující abnormální spojení povrchu 
střev (adheze), perforace střev, problémy s bránicí, nádory nebo pokročilé těhotenství) a při 
závažných dechových potížích, malnutrici (nedostatečné výživě) nebo při těžkých poruchách 
trávení tuků. V jednotlivých případech je třeba zvážit výhody použití přípravku Physioneal 40 
oproti riziku možných komplikací.

 Váš lékař bude provádět opakovaná vyšetření krve.

 Zapisujte si svoji hmotnost, bilanci tekutin a veškerá další měření, která Váš lékař doporučil 
zaznamenávat. Pokud byl vypuštěn větší objem tekutiny, než jste očekávali, kontaktujte svého 
lékaře. Přesné zaznamenávání bilance tekutin a pečlivé sledování Vaší tělesné hmotnosti je nutné, 
aby se zabránilo nadměrné nebo nedostatečně hydrataci s těžkými následky včetně městnavého 
srdečního selhání, dehydratace a šoku.

 Pokud jste pacient s vysokou hladinou bikarbonátu v séru, Váš lékař zváží přínos léčby vzhledem 
k riziku použití Physionealu 40 - přípravek může zvyšovat hladiny bikarbonátu v séru.

 V průběhu peritoneální dialýzy může dojít ke ztrátám bílkovin, aminokyselin, vitamínů 
rozpustných ve vodě a jiných léků. V některých případech může být nutná doplňující léčba.

 Pokud trpíte cukrovkou, je třeba sledovat hladiny cukru v krvi. Váš lékař Vám upraví dávkování 
inzulinu či jiné léčby vysoké hladiny glukózy v krvi.

 Pokud jste pacient se sekundárním hyperparatyroidismem (zvýšenou funkcí příštitných tělísek), je 
třeba pečlivě zvážit přínos použití dialyzačního roztoku s obsahem vápníku 1,25 mmol/l, oproti 
možnému riziku, protože může dojít ke zhoršení hyperparatyroidismu.

Zvláštní upozornění

 Před domácím používáním Physionealu 40 obdržíte přesné pokyny týkající se postupu výměn při 
peritoneální dialýze formou školení ve specializovaném školicím centru.

 Celý proces výměny vaku musíte provádět aseptickou technikou.
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 Před použitím by měl být roztok v zevním přebalu zahřátý na tělesnou teplotu.

 V případě poškození vak před použitím zlikvidujte.

 Po odstranění zevního přebalu zkontrolujte neporušenost mezikomorové přelamovací plomby, je-
li poškozena, vak zlikvidujte.

 Roztok připravte přelomením plomby těsně před použitím. Roztok pro peritoneální dialýzu musí 
být podán během 24 hodin po smíchání. Nepoužívejte před přelomením plomby. Je-li roztok 
náhodně podán bez přelomení mezikomorové plomby, roztok okamžitě vypusťte, použijte nový 
vak a informujte svého lékaře.

 Léky je třeba přidávat injekčním vstupem do MALÉ komory před rozlomením mezikomorové 
plomby. Kompatibilitu přidávaného léčiva ověří Váš lékař. Po přidání léčiva by měl být přípravek
ihned použit.

 Nepoužívejte, není-li roztok čirý.

 Veškerý zbylý, nespotřebovaný roztok zlikvidujte.

 Roztok je určen pouze k jednorázovému použití. 

 Způsob léčby, četnost ošetření, objem měněné dialyzační tekutiny, délku ponechání tekutiny v 
peritoneální dutině a dobu trvání dialýzy stanoví Váš lékař.

Těhotenství a kojení:

Physioneal 40 by neměl být užíván během těhotenství a v období kojení pokud není předepsán Vaším 
lékařem.

Ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje:

Physioneal 40 má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Používání jiných léčiv:

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete při používání Physionealu 40 užívat jiné léky. Některé 
léky jsou dialýzou ovlivněny. Informujte, prosím, svého lékaře o všech dalších lécích, které užíváte: 
poradí Vám, zda je třeba změnit dávku. Pokud užíváte léky na srdce známé jako srdeční glykosidy 
(např. digoxin) můžete potřebovat suplementaci draslíkem, lékař Vás bude po dobu léčby pečlivě
sledovat.

3. JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVEK PHYSIONEAL 40

Před použitím je třeba roztok ve vnějším obalu zahřát na tělesnou teplotu. Roztok by měl být ohříván 
pomocí suchého tepla ohřívací plotýnkou navrženou pro tyto účely. Vak by neměl být při ohřívání 
ponořený ve vodě. K ohřátí roztoku nesmí být použita mikrovlná trouba.

Po odstranění vnějšího obalu zkontrolujte neporušenost mezikomorové přelamovací plomby. Je-li 
plomba poškozena, vak zlikvidujte.  

Bezprostředně před použitím připravte roztok přelomením mezikomorové plomby. Intraperitoneální 
roztok musí být podán do 24 hodin po smísení.

Roztok je určen pouze k intraperitoneálnímu podání, což znamená, že roztok je napouštěn katetrem do 
peritoneální dutiny. Je důležité používat roztoky dle předpisu Vašeho lékaře. Lékař Vám sdělí, jak silný 
roztok glukózy máte používat a v jakém objemu, a také kolikrát denně máte vaky měnit. Obvyklý počet 
výměn je 4 až 8 za den, při použití plnícího objemu 2,0 až 2,5 litru.
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Ke snížení rizika dehydratace je důležité užívat roztoky, které Vám doporučil Váš lékař.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stejně jako všechny léky může mít Physioneal 40 nežádoucí účinky. 

Kromě prospěšných účinků může peritoneální dialýza mít navíc také některé účinky nežádoucí. Spojte 
se se svým lékařem, pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků:

 Vysoká teplota, nevolnost, bolest břicha nebo třesavka/příznaky jako při chřipce.

 Zrudnutí, hnis, otok nebo bolest v místě vyústění katetru, blokáda katetru.

 Otoky kotníků nebo nohou, oteklé oči, dušnost nebo bolesti na hrudi.

 Pokles krevního tlaku, závrať, svalové křeče nebo žízeň.

 Zácpa, bolest břicha,nadýmání, bolest ramene, hernie břišní dutiny (tříselná kýla).

 Krvácení, slabost, mdloby, únava nebo bolesti hlavy.

 Následující změny Vašich krevních testů: zvýšený krevní plyn (CO2), zvýšení solí (vápník a 
draslík), krevní acidity, vysoká hladina koncentrace cukru v krvi a nadbytek bikarbonátu.

Pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v tomto letáku, informujte prosím 
svého lékaře nebo lékárníka.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PHYSIONEAL 40

Physioneal 40 uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě nad 4°C.

Physioneal 40 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Physioneal 40 používejte pouze pokud je roztok čirý a obal nepoškozený. Physioneal 40, který byl 
vyjmut z vnějšího obalu a smísen, musí být použit do 24 hodin. Máte-li další dotazy, obraťte se prosím 
na svého lékaře nebo lékárníka.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.6.2010




