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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls42384/2007

Příbalová informace
Informace pro uživatele 

HAES-steril 10%
Infúzní roztok

Hydroxyethylškrob (HES 200/0.5) 10% v izotonickém roztoku chloridu sodného

Výrobce
Skleněná lahev: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo
PE lahev:Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo (500ml)
                Fresenius Kabi Polska Sp. z.o.o., Kutno, Polsko (250 ml, 500 ml)
Vaky s ochrannou fólií:  Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo  
                                          Fresenius Kabi France, Louviers, Francie (250 ml)
Vaky bez ochranné fólie:Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo  

Držitel rozhodnutí o registraci
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo

Složení:
1000 ml infúzního roztoku obsahuje:
Léčivé látky:
Hydroxyethylamylum                                   100,00g
(stupeň molární substituce 0,43 – 0,55)
(střední molekulová hmotnost: 200,00 Da)

Natrií chloridum 9,00g
Na+ 154 mmol/l
Cl- 154 mmol/l

Theoretická osmolarita 308 mosml/l
Hodnota pH 3,5-6,0
Titrační acidita  1,0 mmol NaOH/l

Pomocné látky:
Hydroxid sodný
Kyselina chlorovodíková 25%
Voda na injekci

Indikační skupina
Infundabilium.

Charakteristika
HAES-steril 10% je hydroxyethylškrob (HES) připravený z amylopektinu. Je charakterizován 
molekulární hmotností a stupněm substituce. Střední molekulární hmotnost je 200.000 Da, stupeň 
substituce 0,5. 
Struktura HES je blízká endogennímu glykogenu a proto je HES dobře tolerován, což znamená nízké 
riziko vzniku anafylaktických reakcí. HES je fyzikálně a chemicky stabilní při různých výkyvech teplot.

Farmakokinetické údaje
Nástup účinku na mikrocirkulaci je prakticky okamžitý a udržuje se 3 – 4 hodiny. Za 24 hodin se 
renálně eliminuje přibližně 50 % infundovaného přípravku, je odbouráván plazmatickou alfa-amylázou 
na nízkomolekulární zbytky. Objem cirkulační krve se zvýší o 100 – 147 % podaného HES. Jsou 
příznivě ovlivněny reologické vlastnosti krve: klesá vizkozita, agregace destiček i hematokrit.
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Indikace
 Léčba a prevence objemového nedostatku (hypovolémie) a šoku (náhradní objemová léčba)  

ve  spojení s :
o chirurgií (hemoragický šok)
o poranění, ( traumatický šok)
o infekcí (septický šok)
o popáleninami (popáleninový šok)

 Terapeutické naředění krve (hemodiluce)

Kontraindikace
 těžká srdeční insuficience
 selhání ledvin (hodnoty sérového kreatininu  2 mg/dl nebo  177 mol/l), včetně pacientů 

kteří jsou na dialyzační léčbě 
 těžké poruchy krevní srážlivosti ( vyjma stavů ohrožujících život) 
 hyperhydratace včetně edému plic 
 intrakraniální krvácení
 známá přecitlivělost na hydroxyethylškrob
 těžká hypernatrémie
 těžká hyperchlorémie
 těhotenství ( 1.trimestr).V dalších fázích těhotenství podávat pouze při vitální indikaci
 v případě deficience fibrinogenu, podávat pouze  v život ohrožujících stavech

Zvláštní upozornění:
Musí být zajištěno dostatečné doplnění tekutin (2-3 litry tekutiny denně).
Je nutná pravidelná kontrola hladiny elektrolytů a vodní bilance.
Na začátku léčby by měla být monitorována hladina kreatininu v séru.
Vodní bilance a renální retenční parametry je nezbytné denně monitorovat při hraničních hodnotách 
kreatininu (1,2-2,0 mg/dl a 106-177 mol/l), (kompenzační renální insuficience).
Navzdory normálním hodnotám kreatininu v séru, patologické močové nálezy mohou ukazovat na 
existující renální poškození. V takových případech by měl být sérový kreatinin monitorován denně.
Při léčbě trvající několik dní je nezbytné pravidelné monitorování hodnot renální retence i když 
hodnoty sérového kreatininu a výsledky vyšetření moče jsou normální.
Jestliže při dlouhodobém podávání překročí sérový kreatinin limit 2 mg/dl, infúze se musí okamžitě 
přerušit.
V případech těžké dehydratace je nutno v prvé řadě podat roztok elektrolytů.
Zvláštní péče je nutná u pacientů s těžkou chronickou jaterní chorobou nebo těžkou von 
Willebrandovou nemocí.
Vzhledem k možnosti anafylaktoidních reakcí sledujte prosíme odstavec  „Nežádoucí účinky“.
V literatuře byly popsány vztahy mezi dávkou a frekvencí svědění u pacientů s otoneurologickou 
poruchou, jako je náhlá hluchota, tinnitus, („zvonění v uších“), zvukové trauma. V takových případech 
je vhodné snížit dávku  maximálně na 250 ml/den. Toto může snížit riziko svědění jako nežádoucího 
účinku. Jestliže se objeví svědění, mělo by se podávání přerušit. Měli bychom se ujistit zda pacient 
obdržel adekvátní množství tekutin.

Klinické studie u dětí nebyly prováděny. Výsledky retrospektivního hodnocení obsahují údaje o 150 
dětech různých věkových skupin (od novorozenců k mladistvým), které byly léčeny předoperační nebo 
v rámci konzervativní intenzivní léčby přípravkem HAES-steril  10% a závěry ukazují , že 
prospěch/riziko HAES-steril  10% v případech aplikace dává stejný výsledek jako je tomu u dospělých 
a je rovněž  pozitivní i u  dětí.

Těhotenství a kojení
Nejsou k dispozici zatím žádné klinické údaje o používání přípravku HAES-steril 10% v období 
těhotenství a kojení. Viz oddíl “kontraindikace”.

Interakce
Prosíme věnujte pozornost odstavci „Nežádoucí účinky“, kde je uvedeno, že koncentrace sérové 
amylázy se může při podávání hydroxyethylškrobu zvýšit a inteferovat s diagnózou pankreatitidy.
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Dávkování a způsob podávání
       Intravenózní infúze

Počáteční dávku 10-20ml roztoku  HAES-steril  10% je nutno podávat pomalu za současného 
sledování pacienta, vzhledem k možnosti vzniku anafylaktoidní reakce.

Denní dávka a rychlost infúze se musí přizpùsobit ztrátě krve a hemokoncentraci. Ředící efekt limituje
terapeutickou aplikaci.

V souvislosti s dávkou je třeba mít na zřeteli, že intravasální objemový efekt je větší než infundovaný 
objem.

Aplikace trvající více než několik dní jsou indikované pouze ve výjimečných případech.Musí se vzít 
v úvahu, že riziko nežádoucích účinků roste s celkově podanou dávkou. V případě opakovaného 
použití roztoku hydroxyethylškrobu se musí monitorovat parametry krevní srážlivosti.

Je nutno se vyhnout přesycení systémového oběhu při příliš rychlém  podávání nebo vysokých 
dávkách. 

Doporučená terapeutická a preventivní dávka při objemovém nedostatku (hypovolémie) a šoku 
(náhradní objemová léčba) :
Celková denní dávka a rychlost  podání se řídí především velikostí ztráty krve, udržováním nebo 
zlepšením hemodynamických parametrů a  hemodilucí (diluční efekt).
Maximální denní dávka je 20 ml/kg těl.hm./den (= 1500 ml/75 kg.těl.hm. = 2,00g HES/kg těl.hm.).
Délka léčby závisí na délce a rozsahu hypovolémie, hemodynamiky a hemodiluce.

Doporučené dávkování při léčbě hemodiluce:
500 ml/den během 1-2 hodin, podávané maximálně 5 dní, nebo 250 ml/den během 30-60 minut 
podávané maximálně 10 dní.

Předávkování
Jako u všech objemových substituentů může předávkování vést k přesycení oběhového systému 
(např. plicní edém). V takovém případě je nutné infúzi okamžitě zastavit a je-li potřeba podat diuretika.

Nežádoucí účinky
Léčivé přípravky obsahující hydroxyethylškrob mohou vést vzácně k anafyloidním reakcím. V případě 
reakcí intolerance je nutno infúzi okamžitě přerušit a provést běžná protišoková opatření.

Při dlouhodobém denním podávání hydroxyethylškrobu ve středních a vysokých dávkách dochází 
obyčejně k neléčitelnému svědění. To se může objevit týdny po skončení léčby, přetrvávat měsíce a 
může být velmi nepříjemné pro pacienta.

Zřídka byly hlášeny přechodné bolesti v oblasti ledvin. V takových případech by měla být infúze 
okamžitě přerušena, doplněno dostatečné množství tekutin a hodnoty sérového kreatininu by měly být 
monitorovány.

Po podání hydroxyethylškrobu může obecně vzrůst koncentrace sérové amylázy, což může 
interferovat s diagnózou pankreatitidy.

Při vysokých dávkách diluční efekty vedou obyčejně k odpovídajícímu zředění krevních složek, 
 jako jsou koagulační faktory a jiné plazmatické proteiny a vzrůstu hodnot hematokritu. 

V závislosti na dávce se při podávání hydroxyethylškrobu může zřídka objevit porucha krevní 
srážlivosti.
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Tabulka: četnost nežádoucích účinků

Druh systémových orgánů Nežádoucí účinky Četnost výskytu
Porucha krevního a lymfatického 
systému

Porucha srážlivosti Vzácně (vysoké dávky)
(0,01% - =0,1%)

Porucha imunitního systému Anafylaktoidní reakce Vzácně
(0,01% - =0,1%)

Porucha kůže a podkožní tkáně Pruritus Často (závisí na dávce)
(=1% - 10%)

Porucha ledvin a močových cest Přechodná bolest v oblasti ledvin Vzácně
(0,01% - =0,1%)

Vyšetření Vzrůst hladiny amylázy v séru

Snížení  hematokritu

Snížení plazmatických bílkovin

Často (závisí na dávce)
(=1% - 10%)
Často (závisí na dávce)
(=1% - 10%)
Často (závisí na dávce)
(=1% - 10%)

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 OC.

Upozornění
Přípravek musí být spotřebován okamžitě po otevření.
Nespotřebované roztoky je nutno odborně znehodnotit.
Nikdy se přípravek nemá mísit s jinými léčivými přípravky a pokud je to nutné musí se zachovat sterilní 
prostředí a při mísení musí být ověřena kompatibilita směsi.

Varování
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Použity mohou  být pouze čiré, bezbarvé roztoky, v neporušeném obalu.

Balení   
Skleněná lahev  - 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml
PE lahev  - 1 x 250 ml, 10 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml 1 x 500 ml,10 x 500 ml, 20 x 500 ml
Freeflex vak s ochrannou fólií  - 10 x 250 ml, 20 x 250 ml , 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml,
10 x 500 ml, 15 x 500 ml, 20 x 500 ml
Freeflex vak bez ochranné fólie – 10 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml, 
10 x 500 ml, 15 x 500 ml, 20 x 500 ml

Datum poslední revize:  14.4.2010
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