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                  Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls39405/2007

 a přílohy ke sp.zn. sukls3484/2005, sukls42514/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nutriflex  Lipid plus
infuzní emulze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,  
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- 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 Nutriflex  Lipid plus a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutriflex  Lipid plus používat 
3. Jak se přípravek Nutriflex  Lipid plus používá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Nutriflex  Lipid plus  uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK Nutriflex   Lipid  plus  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nutriflex  Lipid plus obsahuje látky zvané aminokyseliny, elektrolyty a esenciální mastné kyseliny, které 
jsou tělu nezbytné při růstu nebo při zotavování. Rovněž obsahuje kalorie ve formě cukrů a tuků.

Přípravek Nutriflex  Lipid plus Vám bude podáván, když  nemůžete normálně přijímat potravu. Je 
mnoho situací, kdy tento případ může nastat, např. při zotavování po operaci, úrazech nebo 
popáleninách, nebo kdy nejste schopni vstřebávat potravu ze žaludku nebo střev.  

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Nutriflex 
Lipid plus POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Nutriflex  Lipid plus
   jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sojové boby, arašídy nebo vaječné bílkoviny  nebo na 

kteroukoli další složku přípravku Nutriflex  Lipid plus
   přípravek Nutriflex  Lipid plus se nesmí podávat dětem do 2 let věku

Také nepoužívejte přípravek Nutriflex  Lipid plus  jestliže  máte některé z následujících stavů:
 akutní šok (anafylaktickou reakci)
 srdeční záchvat nebo mozkovou příhodu
 závažné krevní poruchy nebo poruchy krevní srážlivosti
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 závažné jaterní poškození a poškození ledvin, není-li dostupná dialyzační jednotka
 určité metabolické poruchy jako jsou

- příliš lipidů (tuků) v krvi
- vrozená vada metabolizmu aminokyselin
- některý typ diabetu (cukrovky)
- abnormálně vysoká hladina cukru v krvi
- abnormálně vysoké hladiny sodíku a/nebo draslíku 
- metabolické poruchy, objevující se  po operacích nebo úrazech
- abnormálně vysoká hladina kyselých látek v krvi

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nutriflex  Lipid plus je zapotřebí

Je nutné, abyste řekl svému lékaři, že
 máte srdeční, jaterní nebo ledvinové potíže
 trpíte určitými typy metabolických poruch

Když dostanete tento přípravek, budete velmi pečlivě sledováni, aby byly rozpoznány časné příznaky 
alergické reakce. Ošetřující personál se postará , aby Vaše tělesná tekutina  a hladiny tělesných iontů 
odpovídaly fyziologický hodnotám.

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.

Nutriflex  Lipid plus  může vzájemně reagovat s některými jinými léky. Řekněte svému lékaři, jestliže 
užíváte nebo dostáváte některé z následujících:
 inzulin
 heparin
 léky zabraňující nežádoucímu srážení krve jako je warfarin a jiné kumarinové deriváty

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná,  bude Vám tento přípravek podán pouze  na základě rozhodnutí  lékaře o nezbytnosti
jeho podání pro Vaše zotavení.  O použití přípravku Nutriflex  Lipid plus u těhotných žen nejsou žádné 
údaje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Nutriflex  Lipid plus  je normálně podáván ležícím pacientům ve zdravotnickém zařízení 
(např. v nemocnici či na klinice) což vylučuje pravděpodobnost řízení nebo obsluhy strojů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Nutriflex  Lipid plus POUŽÍVÁ

Přípravek Nutriflex  Lipid plus je podáván intravenózní infuzí, tj. pomocí malé hadičky přímo do žíly.

Váš lékař určí jaké množství tohoto přípravku potřebujete  a jak dlouho bude Vaše léčba tímto 
přípravkem trvat.

Přípravek Nutriflex  Lipid plus nesmí být podáván dětem mladším než 2 roky.

Přípravek Nutriflex  Lipid plus  je dodáván v balení pouze pro jednorázové použití. Nepoužitý zbytek 
musí být zlikvidován.

Použít lze pouze vaky, které jsou nepoškozené a ve kterých je roztok aminokyselin a glukosy čirý. 
Nepoužívejte vaky v nichž je patrné dělení složek (olejové kapky) v komoře obsahující tukovou emulzi.
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Je-li použit filtr, musí být propustný pro tuky.

Příprava emulzní směsi:
Vyjměte vak z ochranného obalu a postupujte následovně:
 rozložte  vak a položte ho na pevnou podložku
 tlakem oběma rukama otevřete  svár mezi oběma komorami
 krátce smíchejte dohromady obsahy vaku

Příprava infuze:
 ohněte obě prázdné komory směrem dozadu
 zavěste mísící vak středem na závěsný háček připraveného  infuzního stojanu
 odstraňte ochranný kryt z portu určeného pro podávání infuzí a infuzi aplikujte  pomocí standardní 

techniky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nutriflex  Lipid plus, než jste měl(a)

Jestliže jste dostal(a) příliš přípravku Nutriflex  Lipid plus můžete trpět tzv. „projevy přetížení“ s
následujícími příznaky:
 nadbytkem tekutiny a poruchami elektrolytů
 otokem plic
 ztrátou aminokyselin močí a porušenou rovnováhou aminokyselin
 zvracením, pocitem nevolnosti
 třesavkou
 vysokou hladinou cukru v krvi
 přítomností glukosy v moči
 poruchou nebo ztrátou vědomí, způsobenou extrémně vysokou hladinou cukru v krvi
 zvětšením jater (hepatomegalie) se žloutenkou nebo bez ní (ikterus)
 zvětšením sleziny (splenomegalie)
 ukládáním tuků do vnitřních orgánů
 abnormálními hodnotami funkčních jaterních testů
 chudokrevností, snížením počtu bílých krvinek (leukopénie)
 snížením počtu krevních destiček (trombocytopenie)
 krvácením nebo sklonem ke krvácení
 poruchou krevní srážlivosti ( jak lze usoudit ze změn doby krvácivosti, doby srážlivosti, 

protrombinového času atd.)
 horečkou, vysokou hladinou tuků v krvi, bolestmi hlavy, bolestmi žaludku, únavou.
Jestliže se tyto stavy u Vás objeví, musí být infuze okamžitě zastavena.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nutriflex  Lipid plus  nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky
(Méně časté znamená výskyt u 1 nebo více pacientů z 1000; u 1 nebo méně než 1 ze 100 pacientů)

Méně časté účinky jsou takové, při kterých se necítíte dobře, zvracíte a můžete častěji močit.

Vzácné nežádoucí účinky
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(Vzácné znamená výskyt u 1 nebo více pacientů z 10000;  u 1 nebo méne než 1 z 1000 pacientů)

Vzácné nežádoucí účinky zahrnují bezprostřední reakce jako jsou reakce alergické, např. zkrácení  
dechu, otok rtů, úst a hrdla, dýchací potíže. Jestliže se u Vás alergická reakce objeví, měli byste 
okamžitě  navštívit Vašeho lékaře nebo lékařskou službu v nemocnici.

Ostatní vzácné nežádoucí účinky jsou:
 namodralé zbarvení kůže
 bolesti hlavy
 návaly horka
 pocení
 třesavka
 pocity chladu
 ospalost
 bolesti na hrudi, zad, v kostech, v bederní oblasti
 pokles nebo vzestup krevního tlaku

Přílišné množství tuků může vést ke vzniku syndromu přetížení tukem, více informací o tom můžete 
najít v odstavci „Jestliže jste použil(a) více přípravku Nutriflex  Lipid plus, než jste měl(a)“ v
odstavci  3.  Příznaky obvykle vymizí, je-li infuze 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 Nutriflex  Lipid plus  UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Nezmrazujte. Vaky, u kterých došlo ke zmrznutí, je třeba zlikvidovat. 
Přípravek Nutriflex  Lipid plus  nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Nutriflex  Lipid plus  má být použit bezprostředně po otevření vaku.

Přípravek Nutriflex  Lipid plus  může být uchováván po vynětí z ochranného obalu a po smísení obsahů 
vaku 4 dny při teplotě 2-8°C a dalších 48 hodin při teplotě do 25°C

Nepoužívejte přípravek Nutriflex  Lipid plus, pokud si všimnete:
- změny barvy v komoře s tukovou emulzí nebo je-li zřetelná vrstva oleje
- v komorách aminokyselin a glukosy jsou patrné částice nebo zakalení

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.
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6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nutriflex  Lipid plus obsahuje

- Léčivými látkami  v 1000 ml přípravku Přípravek Nutriflex  Lipid plus jsou:

Název léčivé látky: Množství (g)
Isoleucinum 2.26
Leucinum 3.01
Lysini hydrochloridum
odpovídá  lysinum

2.73 
2.18

Methioninum 1.88
Threoninum 1.74
Valinum 2.50
Argininum 2.59
Histidini hydrochloridum monohydricum
odpovídá  histidinum

1.62
1.20

Alaninum 4.66
Glycinum 1.58
Acidum asparticum 1.44
Acidum glutamicum 3.37
Prolinum 3.26
Serinum 2.88
Phenylalaninum 3.37
Tryptophanum 0.54
Natrii hydroxidum 0.781
Natrii chloridum 0.402
Natrii acetas trihydricus 0.218
Kalii acetas 2.747
Magnesii acetas tetrahydricus 0.686
Calcii chloridum dihydricum 0.47
Glucosum monohydricum
odpovídá glucosum anhydricum

132.0
120.0

Natrii dihydrogenophosphas dihydricus 1.872
Zinci acetas dihydricus 5.264 (mg)
Triglycerida saturata media 20.0
Sojae oleum raffinatum 20.0

- Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, vaječný lecithin, glycerol, natrium-
   oleát a voda na injekci. 

Jak  přípravek Nutriflex  Lipid plus  vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek k přímému podávání je infuzní emulze, tj. podává se pomocí malé hadičky do žíly.

Nutriflex  Lipid plus  je dodáván v tříkomorových vacích obsahujících:
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- 1250 ml (500 ml roztoku aminokyselin + 250 ml tukové emulze + 500 ml roztoku glukosy)
- 1875 ml (750 ml roztoku aminokyselin + 375 ml tukové emulze + 750 ml roztoku glukosy)
- 2500 ml (1000 ml roztoku aminokyselin + 500 ml tukové emulze + 1000 ml roztoku glukosy)
Roztoky glukosy a aminokyselin jsou čiré a bezbarvé až slabě nažloutlé. 
Tuková emulze má mléčné zbarvení.
Dvě horní komory mohou být spojeny s dolní komorou otevřením středového sváru.

Různé velikosti balení jsou dodávány v krabicích obsahujících 5 vaků.
Velikost balení: 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml a 5 x 2500 ml. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Str. 1 Poštovní adresa:
34212 Melsungen, Německo 34209 Melsungen, Německo

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

          Rakousko          Nutriflex  Lipid plus
          Belgie                             Nutriflex  Lipid plus
          Česká republika          Nutriflex  Lipid plus
          Dánsko          Nutriflex  Lipid  plus
          Finsko          Nutriflex  Lipid  plus
          Francie          MedNutriflex  Lipide G120/N5,4/E
          Německo          Nutriflex  Lipid plus
          Řecko          Nutriflex  Lipid plus
          Irsko          Nutriflex  Lipid plus
          Itálie            Nutriplus Lipid
          Lucembursko          Nutriflex  Lipid plus
          Holandsko          Nutriflex  Lipid plus
          Portugalsko          Nutriflex  Lipid plus
          Slovensko          Nutriflex  Lipid plus
          Španělsko                      Nutriflex  Lipid plus
          Švédsko          Nutriflex  Lipid plus

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28.7.2010
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