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PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Epoprostenol Sandoz 1,5 mg
prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem

epoprostenolum

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 Epoprostenol Sandoz 1,5 mg k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg používat 
3. Jak se přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK EPOPROSTENOL SANDOZ 1,5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Epoprostenol patří do skupiny léků, které se používají k prevenci (zabránění) srážení krve (antikoagulancia).

Epoprostenol může být použit ze dvou různých důvodů. Může být použit v době, kdy se Vaše krev čistí 
pomocí dialyzačního přístroje (hemodialýza), k zabránění srážení krve. Může být také použit ke snížení 
vysokého krevního tlaku v plicích (idiopatická plicní arteriální hypertenze). V tomto případě rozšířuje krevní 
cévy v plicích a tak snižuje krevní tlak. Tento účinek se nazývá vazodilatační.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
EPOPROSTENOL SANDOZ 1,5 MG POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg,
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na epoprostenol nebo na kteroukoli další složku přípravku

Epoprostenol Sandoz 1,5 mg (viz bod 6. „Další informace“ na konci této příbalové informace)
 jestliže máte závažné problémy se srdcem, které by mohly vyvolat dušnost (těžké levostranné 

městnavé srdeční selhání)
 jestliže u Vás dojde k rozvoji dýchacích obtíží, zejména během noci, z důvodu hromadění 

tekutiny v plicích (plicní edém). To je nejpravděpodobnější při zvyšování dávky.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Epoprostenol Sandoz 1,5 mg je zapotřebí,
 jestliže v současné době užíváte léky, které ovlivňují funkci srdce (automatickou nervosvalovou 

činnost). To zahrnuje léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečního selhání, či 
jiných problémů se srdcem či krevním oběhem. 

 jestliže trpíte nízkým krevním tlakem. 
 jestliže Vám byl již někdy podáván epoprostenol a došlo u Vás k hromadění tekutiny v plicích 

(rozvoji plicního edému), což vyvolalo dýchací obtíže, zejména během noci. 
 jestliže máte zvýšenou hladinu glukózy v krvi. Během infuze epoprostenolu u lidí byly hlášeny  

případy zvýšení hladin glukózy v krvi, tyto případy však nejsou časté.



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. 

Informujte svého lékaře, zvláště, užíváte-li některý z následujících léků:
 léky ovlivňující shlukování (agregaci) krevních destiček ve Vaší krvi. Mezi ně patří heparin a další léky 

ze stejné skupiny (antikoagulancia)
 léky, které rozšiřují krevní cévy. Nazývají se vazodilatancia (např. metoprolol, enalapril, nitroglycerin)
 léky, které snižují bolest, horečku a zánět. Nazývají se nesteroidní protizánětlivé látky či NSAID (např. 

ibuprofen, kyselina acetylsalicylová)
 léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečního selhání či jiných problémů se srdcem či 

krevním oběhem
 lék ovlivňující činnost Vašeho srdce nazývaný digoxin.

V takovém případě je třeba, aby Vás lékař pečlivě sledoval.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Epoprostenol nebyl studován u těhotných žen. Ačkoli není známo, že by vyvolával vrozené vady nebo jiné 
problémy u zvířat, jeho použití u těhotných žen se nedoporučuje. Měl by být používán pouze v případě, že je 
to naprosto nezbytné. Dříve, než Vám bude tento přípravek podán, ujistěte se, že lékař ví, že jste těhotná 
nebo byste mohla otěhotnět.

Kojení
Není známo, zda tento lék prochází do mateřského mléka. Matky, kterým je tento lék podáván a které chtějí 
kojit, by se o tom měly poradit se svým lékařem.

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

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o účinku přípravku Epoprostenol Sandoz 1,5 mg na schopnost řídit 
dopravní prostředky či obsluhovat stroje.

Zvýšený krevní tlak v plicnici nebo v plicních krevních cévách může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní 
prostředky a obsluhovat stroje. Pokud máte závratě nebo jste ospalý/á, Vaše schopnost řídit dopravní 
prostředky a obsluhovat stroje je ovlivněna. V takovémto případě neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Epoprostenol Sandoz 1,5 mg
Tento léčivý přípravek obsahuje 2,4 mmolů (56 mg) sodíku v jedné dávce. To je třeba vzít v úvahu u 
pacientů dodržujících dietu omezující příjem sodíku. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK EPOPROSTENOL SANDOZ 1,5 MG POUŽÍVÁ 

Přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg se podává odlišně, podle toho, jakou léčbu potřebujete.
Přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg nemá být podáván formou nitrožilní bolusové injekce. 

Obvyklá dávka je:

Užití při hemodialýze
Přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg bude podán infuzí. Podává se do krevní cévy (nitrožilně) nebo do 
krve přitékající do dialyzačního přístroje.
Dávka epoprostenolu závisí na Vaší tělesné hmotnosti. O dávkování a četnosti podávání epoprostenolu 
rozhodne lékař podle toho, co pro Vás bude potřeba. Obvyklá dávka pro dospělé je 4 nanogramy 
epoprostenolu na kilogram tělesné hmotnosti za minutu. Infuze epoprostenolu se na konci dialýzy ukončí.

Užití k léčbě vysokého krevního tlaku v plicích (idiopatická plicní arteriální hypertenze)
Epoprostenol Vám bude podán nitrožilní infuzí. Obvykle se podává pomocí jehly permanentně zavedené do 
žíly (žilní katetr). Při první léčbě může být použit dočasný katetr.



Vaše léčba epoprostenolem bude obvykle zahájena v nemocnici. Váš lékař zahájí terapii nízkou dávkou. Ta 
bude pomalu zvyšována až do té doby, než lékař zjistí, jaká je pro Vás nejvhodnější dávka. Během této doby 
Váš lékař zjistí jak Vaše tělo reaguje na epoprostenol. Jestliže se během této doby u Vás objeví potíže 
s dýcháním díky hromadění tekutiny v plicích (plicní edém), může se Váš lékař rozhodnout o ukončení Vaší 
léčby epoprostenolem.

Váš lékař zvýší nebo sníží dávku podle toho, jak budete na léčbu reagovat. Jakoukoliv úpravu je třeba 
provést postupně a pod vedením lékaře. Infuze epoprostenolu Vám bude podána pomocí pumpy. Váš lékař se 
ujístí, že používáte správný typ pumpy. Jestliže si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.

Měl/a byste mít k dispozici záložní infuzní pumpu, aby nemohlo dojít k náhlému přerušení léčby, v případě, 
že by došlo k poškození přístroje.

Děti a starší pacienti
Vzhledem k nedostatku údajů nelze použití přípravku u dětí či osob nad 65 let doporučit.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Epoprostenol Sandoz 1,5 mg
Epoprostenol se obvykle podává v nemocnici či na klinice. Účinky epoprostenolu by měly být lékařem 
pečlivě sledovány. V případě, že by Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku, což je nepravděpodobné, 
bude ihned možné zahájit potřebná opatření, např. snížení dávky. Podání nadměrné dávky epoprostenolu 
může způsobit velmi nízký krevní tlak, což může případně vést k mdlobám.

Jestliže Vám nebyla podána Vaše dávka přípravku Epoprostenol Sandoz 1,5 mg
I krátké přerušení podávání epoprostenolu může způsobit, že léčba přestane účinkovat. Pokud se podávání 
epoprostenolu úplně zastaví, ihned to sdělte  svému lékaři.

Jestliže jste přestal/a používat přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg
Ukončení léčby epoprostenolem může vyvolat dušnost, závrať, slabost a dokonce i úmrtí.
Je třeba, abyste se vždy poradil/a se svým lékařem o možné úpravě dávkování. Nikdy byste se neměl/a 
pokoušet  přestat s užíváním epoprostenolu sám/sama.

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

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících četnostech 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 10000
 Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10000
 Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit.

Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:

Velmi časté:
 bolest hlavy
 zčervenání či zrudnutí obličeje
 nevolnost či zvracení
 průjem
 bolest čelistí
 únava a slabost

Časté:



 reakce na infekce (sepse, septikémie) vyvolávající zimnici, horečku, třes, zmatenost a zrychlený dech
 nízký počet krevních destiček
 krvácení z různých míst (v plicích, žaludku či střevě, z nosu, do mozku, do břišní dutiny)
 úzkost, nervozita
 zrychlení (tachykardie) či zpomalení (bradykardie) srdečního rytmu
 břišní diskomfort (nepříjemné pocity) /bolest břicha
 vyrážka
 bolest kloubů
 bolest v místě vpichu
 bolest na hrudi
 nízký krevní tlak

Méně časté:
 sucho v ústech

Vzácné:
 místní infekce

Velmi vzácné:
 rozrušení (agitovanost)
 bledost kůže
 zčervenání v místě vpichu infuze
 únava
 svírání na hrudi
 pocení

Není známo:
 dušnost
 vysoké hladiny cukru v krvi
 neobvyklé reakce kůže na světlo (fotosenzitivita)

Jestliže Vám byl zaveden nitrožilní katétr, je velmi důležité udržovat tuto oblast v čistotě. V opačném 
případě by mohlo dojít k infekci kůže v místě zavedení infuze. Ta by se mohla rozšířit do Vaší krve
(septikémie).

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám ukážou, jak máte udržovat katétr a oblast kolem něj v čistotě a bez 
infekce. Je velmi důležité, abyste pečlivě dodržoval/a tyto pokyny.

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 EPOPROSTENOL SANDOZ 1,5 MG UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Prášek pro přípravu infuzního roztoku: Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem.

Rozpouštědlo: Nezmrazujte.

Přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku 
lahvičky a krabičce za "Použitelné do:/EXP:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce.

Rekonstituovaný roztok nemá být použit, pokud obsahuje částice. Glycinový pufrovací roztok neobsahuje 
žádné konzervační látky, proto je roztok nutno spotřebovat jednorázově, a poté zlikvidovat.



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

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg obsahuje

- Léčivou látkou je epoprostenolum (ve formě epoprostenolum natricum). Jedna lahvička obsahuje 1,5 mg 
epoprostenolum (ve formě epoprostenolum natricum).

- Pomocné látky jsou: mannitol, glycin, chlorid sodný, hydroxid sodný (na úpravu pH).

Rozpouštědlo pro přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg obsahuje chlorid sodný, glycin, hydroxid sodný (na
úpravu pH), vodu na injekci.

Jak přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg je dodáván v lahvičkách z bezbarvého skla uzavřených gumovou 
zátkou a aluminiovým/polypropylenovým krytem.

Velikosti balení:
 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 10 balení obsahujících 1 lahvičku s práškem pro přípravu infuzního roztoku, 1 

lahvičku s rozpouštědlem a 1 filtr.
 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 10 balení obsahujících 1 lahvičku s práškem pro přípravu infuzního roztoku, 2 

lahvičky s rozpouštědlem a 1 filtr.

Prášek je nutno před podáním infuze rozpustit a naředit.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Epoprostenol Sandoz 1,5 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie
Česká republika: Epoprostenol Sandoz 1,5 mg
Německo: Epoprostenol-Sandoz 1,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer 

Infusionslösung
Nizozemsko: Epoprostenol Sandoz 1,5 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie
Polsko: Epoprostenol Sandoz
Slovinsko: Epoprostenol Lek 1,5 mg prašek in vehikel za raztopino za infundiranje
Španělsko: Epoprostenol Sandoz 1,5 mg polvo y disovente para solución para perfusión EFG
Velká Británie: Epoprostenol Sodium 1.5 mg Powder and solvent for Solution for Infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28. 07. 2010



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JSOU URČENY POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

NÁVOD K REKONSTITUCI, UCHOVÁVÁNÍ A LIKVIDACI PŘÍPRAVKU EPOPROSTENOL 
SANDOZ 1,5 MG

Rekonstituce a ředění:
Příprava infuze a výpočet rychlosti infuze vyžaduje zvláštní opatrnost. Je třeba přesně dodržet níže uvedený 
postup.
Rekonstituce a ředění je třeba provádět sterilními postupy těsně před klinickým použitím.

Hemodialýza
Při hemodialýze je třeba používat přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg s 50 ml glycinového pufrovacího  
roztoku (rozpouštědlo).

Rekonstituce:
1. Používejte pouze glycinový pufrovací roztok přiložený pro rekonstituci. 
2. Natáhněte přibližně 10 ml glycinového pufrovacího roztoku do sterilní injekční stříkačky a vpravte 

jej do lahvičky s přípravkem Epoprostenol Sandoz 1,5 mg a lahvičkou jemně třepejte, dokud se 
prášek nerozpustí. 

3. Vzniklý roztok natáhněte do injekční stříkačky, vpravte jej do zbývajícího glycinového pufrovacího  
roztoku, a důkladně promíchejte.

50 ml koncentrovaného roztoku obsahuje 30 000 nanogramů/ml epoprostenolu. Pouze tento koncentrovaný 
roztok je vhodný k dalšímu ředění před použitím. 

Poté, co se přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg rekonstituuje s 50 ml glycinového pufrovacího roztoku, 
výsledný roztok bude mít pH přibližně 10,5 a obsah sodných iontů bude přibližně 56 mg. 

Ředění:
K podání pomocí pumpy, která může podávat konstantní infuze malého objemu, mohou být odpovídající 
podíly koncentrovaného roztoku naředěny sterilním fyziologickým roztokem.

K ředění lze použít fyziologický roztok (0,9%), pokud poměr objemu fyziologického roztoku a objemu 
koncentrovaného roztoku nebude vyšší než 6 : 1; např. 50 ml koncentrovaného roztoku se naředí přidáním 
maximálně 300 ml fyziologického roztoku. 

Ostatní obvykle používané roztoky k intravenóznímu podání nejsou pro ředění koncentrovaného roztoku 
vhodné, neboť se s nimi nedosáhne požadované hodnoty pH. Roztoky epoprostenolu jsou při nízkých
hodnotách pH méně stabilní. 

Před použitím koncentrovaného roztoku nebo jeho naředěné formy je nutno provést filtraci. K tomu se 
roztok natáhne do větší injekční stříkačky, na niž se nasadí filtr, který je součástí balení.

Koncentrovaný roztok se pod stálým, ale ne příliš velkým tlakem vstříkne do zvoleného infuzního roztoku, k 
filtraci 50 ml koncentrovaného roztoku obvykle stačí 70 sekund. Dobře promíchejte.

Filtr lze použít pouze jednou, potom se musí zlikvidovat. 
Pokud se při rekonstituci a ředění dodrží popsaný postup, budou mít infuzní roztoky epoprostenolu hodnotu 
pH přibližně 10 a zachovají si 90 % své původní účinnosti po dobu přibližně 12 hodin při teplotě 25 °C.

Rychlost infuze se vypočítá pomocí následujícího vzorce:

dávkování (ng/kg/min) x tělesná hmotnost (kg)
rychlost infuze (ml/min) = ---------------------------------------------------------------

koncentrace roztoku (ng/ml)

rychlost infuze (ml/h) = rychlost infuze (ml/min) x 60



Příklady:

Epoprostenol lze podávat v naředěné podobě (1) a/nebo v koncentrovaném roztoku (2).

1) Použití naředěného roztoku: Běžně používané ředění je: 
10 ml koncentrovaného roztoku + 50 ml fyziologického roztoku (0,9% roztok NaCl). Konečný celkový 
objem 60 ml.
Výsledná koncentrace = 5000 ng/ml epoprostenolu.

Výsledná koncentrace = 5,000 ng/ml epoprostenolu

Dávkování 
(ng/kg/min)

Tělesná hmotnost (v kilogramech)

30 40 50 60 70 80 90 100
1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2
2 0,7 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4
3 1,1 1,5 1,8 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6
4 1,4 1,9 2,4 2,9 3,4 3,8 4,3 4,8
5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0

Rychlost průtoku je uvedena v ml/hod

2) Použití koncentrovaného roztoku: 30 000 ng/ml epoprostenolu

Výsledná koncentrace = 30 000 ng/ml epoprostenolu
Dávkování 
(ng/kg/min)

Tělesná hmotnost (v kilogramech)

30 40 50 60 70 80 90 100
1 n/a* n/a* n/a* n/a* n/a* n/a* 0,18 0,20
2 n/a* n/a* 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40
3 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60
4 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80
5 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Rychlost průtoku je uvedena v ml/hod
*vyžaduje velmi nízkou rychlost infuze. Je třeba vzít v úvahu roztoky naředěné ve fyziologickém roztoku.

Idiopatická plicní arteriální infuze
Při léčbě idiopatické plicní arteriální hypertenze se má použít přípravek Epoprostenol Sandoz 1,5 mg s 50 ml 
glycinového pufrovacího roztoku.

Nejprve je třeba použít pufrovací roztok obsažený v balení. Během chronické léčby může být konečná
koncentrace roztoku zvýšena přidáním lahvičky s 1,5 mg mrazem vysušeného epoprostenolu. Ke zvýšení 
konečné koncentrace roztoku mohou být použity pouze lahvičky o stejném objemu jako v počátečním balení.

Rekonstituce
Rekonstituce se provádí dle pokynů uvedených pro hemodialýzu. Je-li 1,5 mg epoprostenolu rekonstituováno 
s 50 ml sterilního rozpouštědla, výsledná koncentrace je 30 000 ng/ml.

Ředění
K léčbě idiopatické plicní arteriální hypertenze lze použít jak koncentrovaný roztok, tak i naředěný. 
K dalšímu ředění rekonstituovaného prášku pro přípravu infuzního roztoku lze použít pouze přiložený 
glycinový pufrovací roztok. Jestliže je epoprostenol určen k léčbě idiopatické plicní arteriální hypertenze, 
nesmí být použit fyziologický roztok.
K terapii primární plicní hypertenze se obvykle používají následující koncentrace:
30 000 ng/ml 1,5 mg epoprostenolu rekonstituovaného na celkový objem 50 ml glycinovým 

pufrovacím roztokem
15 000 ng/ml 1,5 mg epoprostenolu rekonstituovaného a naředěného na celkový objem 100 ml 

glycinovým pufrovacím roztokem



Maximální doporučená koncentrace podávaná u idiopatické plicní arteriální hypertenzi je 60 000 ng/ml.

Epoprostenol nesmí být podáván s jinými parenterálními roztoky nebo léčivými přípravky, je-li použit k
léčbě idiopatické plicní arteriální hypertenze.

K naředění koncentrovaného roztoku, natáhněte roztok do větší injekční stříkačky a nasaďte přiložený 
sterilní filtr.

Koncentrovaný roztok se vstříkne přímo do zásobníku pumpy za použití stálého, ale ne příliš velkého tlaku;
k filtraci 50 ml koncentrovaného roztoku obvykle stačí 70 sekund.

Odstraňte filtr z injekční stříkačky a natáhněte další objem glycinového pufrovacího roztoku nezbytného 
k naředění.

Znovu nasaďte filtr na injekční stříkačku a vstříkněte pufrovací roztok přes filtr do koncentrovaného roztoku 
v zásobníku.

Dobře promíchejte.

Filtr je možné užít pouze k naředění jednoho balení přípravku, poté se musí zlikvidovat.

Ambulantní pumpa užívaná k podání epoprostenolu by měla (1) být malá a lehká, (2) být schopná úpravy 
dávkování v ng/kg/min, (3) mít okluze, konec infuze a upozornění na slabou baterii, (4) být přesná v ±6% 
naprogramovaného rozmezí, (5) být poháněná přetlakem (kontinuálním nebo pulzačním) s intervaly mezi 
pulzy  nepřekračujícími 3 minuty při rychlosti infuze k podávání epoprostenolu a (6) obsahovat chladící 
systém.
Zásobník by měl být vyroben z polyvinylchloridu, polypropylenu nebo ze skla.

Příklad:

Rychlost infuze lze vypočítat dle vzorce uvedeného výše pro hemodialýzu. Níže je uveden příklad běžně 
užívané koncentrace k léčbě idiopatické plicní arteriální hypertenze.

Rychlost infuze pro koncentraci 15 000 ng/ml:
Výsledná koncentrace = 15 000 nanogramů/ml epoprostenolu

Dávkování 
(ng/kg/min)

Tělesná hmotnost (v kilogramech)

30 40 50 60 70 80 90 100
4 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6
6 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4
8 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2
10 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
12 1,4 1,9 2,4 2,9 3,4 3,8 4,3 4,8
14 1,7 2,2 2,8 3,4 3,9 4,5 5,0 5,6
16 1,9 2,6 3,2 3,8 4,5 5,1 5,8 6,4

Rychlost průtoku je uvedena v ml/hod

DOBA POUŽITELNOSTI REKONSTITUOVANÉHO/NAŘEDĚNÉHO INFUZNÍHO ROZTOKU:

Nezmrazujte. Chraňte před světlem.
 Uchovávání/použití v chladničce: Rekonstituovaný roztok by měl být uchováván při teplotě 2 - 8°C

po dobu nejvýše 48 hodin.
 Uchovávání/použití při pokojové teplotě: Při podávání při pokojové teplotě (do 25°C) by měl být 

rekonstituovaný roztok spotřebován nejpozději do 12 hodin.
 Uchovávání v chladničce/použití při pokojové teplotě: Před použitím při pokojové teplotě by měl být 

rekonstituovaný roztok uchováván v chladničce po dobu nejvýše 40 hodin. V takovém případě musí 
být roztok spotřebován nejpozději do 8 hodin.




