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Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace č. j.: sukls6391/2002

Příbalová informace.
Informace pro použití, čtěte pozorně!

AMINOVENOES N PAED 10%
infúzní roztok

Držitel rozhodnutí o registraci
Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko

Výrobce: Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko

Složení
1000ml obsahuje: Isoleucinum 6,40g, Leucinum 10,75g, Lysini acetas 10,0 g (odpovídá Lysinum 
7,09g), Methioninum 4,62g, Acetylcysteinum 0,5178 g (odpovídá Cysteinum 0,38g), Phenylalaninum 
4,57g, Threoninum 5,15g, Tryptophanum 1,83g, Valinum 7,09g, Argininum 6,40g, Histidinum 4,14g, 
Glycinum 4,14g, Alaninum 7,16g, Prolinum 16,2g, Serinum 9,03g, Acetyltyrosinum 6,76g (odpovídá 
Tyrosinum 5,49g), Acidum maleicum 1,50g, Agua pro iniectione ad 1000ml infúzního roztoku.
Celkový obsah aminokyselin: 100g/1000ml
Celkový obsah dusíku: 14,4/1000ml
Osmolarita: 869mosm/l
Titrační acidita 18-33mmol NaOH/l
pH 5,7-6,3

Indikační skupina
Infundabilium, směs aminokyselin.

Charakteristika
AMINOVENOES N PAED 10% je svým složením obdobný mateřskému mléku. Zajišťuje 
normální i zvýšené nároky na přívod esenciálních i neesenciálních L-aminokyselin. Složení je 
výhodné pro novorozence zralé i nezralé.

Farmakokinetické údaje
Přípravek obsahuje pouze látky vlastní organismu, které podléhají normálnímu osudu 
v organismu.

Terapeutické indikace
Přípravek slouží jako zdroj aminokyselin pro parenterální výživu nedonošenců, kojenců a dětí 
do 15 let věku.
AMINOVENOES N PAED 10% může být použit pro dlouhodobou parenterální výživu.

Kontraindikace
Poruchy metabolismu aminokyselin, šok, metabolická acidóza, hyperhydratace, 
hyporkalémie, hypornatrémie, sepse. Renální a hepatální selhání jater vyžadují individuální 
přístup se zvážením poměru přínosu a možného rizika léčby.
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Nežádoucí účinky
Při dodržení doporučeného dávkování a respektování kontraindikací nebyly pozorovány.
Při nedodržení doporučného dávkování může dojít ke vzniku metabolické acidózy a 
hyperamonémie.
Při příliš vysoké rychlosti podávání může dojít k poruchám hospodaření s aminokyselinami a 
ke zvýšení renálních ztrát aminokyselin.
Při dlouhodobé parenterální výživě může dojít k flebotrombóze v místě zavedení katetru.

Interakce
AMINOVENOES N PAED 10% může být míchán do systému All-in-one pouze s roztoky, 
s nimiž byla ověřena fyzikální a chemická stabilita.

Dávkování a způsob podávání
Přípravek se podává intravenózní infúzí.
v 1. roce života: 1,5g-2,5g aminokyselin/kg těl. hm./den = 15ml-25ml/kg těl. hm.
ve 2.-5. roce života: 1,5g aminokyselin/kg těl. hm./den = 15ml/kg těl. hm.
v 6.-14. roce života: 1,0g aminokyselin/kg těl. hm./den = 10ml/kg těl. hm.

Upozornění
Při podávání AMINOVENOES N PAED 10% musí být sledovány následující laboratorní 
hodnoty: urea, acidobazická rovnováha, ionty v séru, hladiny tuků (pokud se používá k TPN 
tukové emulze, bilance příjmu a výdeje tekutin a případně i hladina aminokyselin v séru.

Roztok AMINOVENOES N PAED 10% neobsahuje žádné zdroje energie ani žádné 
elektrolyty. Proto je třeba substituovat energii současným podáváním roztoků cukrů nebo 
tukových emulzí. Elektrolyty je nutno hradit podle individuálních nároků dětského 
organismu.

Podáván smí být pouze čirý a bezbarvý roztok.

Předávkování
Při předávkování vzniká metabolická acidóza a hypermonémie. Dojde-li k předávkování, 
musí byt infúze okamžitě přerušena.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávat infuzní láhev v kartonu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek  uchovávejte  mimo dosah a dohled  dětí!

Balení
1 x 100ml, 1 x 250ml, 1 x 500ml (v kartonu po 10 lahvích).

Datum revize textu : 30.6.2010
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