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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls144009/2010

Informace pro použití, čtěte pozorně!

ELOTRACE
infúzní roztok

Výrobce
Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko.

Složení
Calcii chloridum dihydricum 588,1 mg, Kalii hydroxidum 85% 3,9607 g, Natrii 
glycerophosphas pentahydricus 10,7142 g, Magnesii chloridum hexahydricum 1,0166 g, Zinci 
chloridum 12,507 mg, Manganosi chloridum tetrahydricum 1,081 mg, Ferri chloridum 
hexahydricum 5,324 mg, Cupri chloridum dihydricum 3,219 mg, Natrii selenas 0,263 mg, 
Natrii molybdenas dihydricus 50 µg, Natrii fluoridum 2,1 mg, Kalii iodidum 166 µg, 
Acidum malicum laevogyrum 6,705 g, Aqua pro iniectione ad 100 ml.

Elektrolyty mmol/100 ml:
Sodík 70, Draslík 60, Vápník 4, Hořčík 5, Chlorid 18, Fosfát 35, Malát 50. 

Stopové prvky mg (µmol)/100 ml:
Železo 1,1 (20), Zinek 6 (92), Měď 1,2 (19), Mangan 0,3 (5,5), Selen 0,12 (1,5), Molybden 
0,02 (0,2), Fluor 0,95 (50), Jod 0,127.

Indikační skupina
Infundabilium.

Charakteristika
Elektrolyty udržují osmotickou a elektrochemickou rovnováhu organismu a regulují 
biologické pochody jako je srážení krve a nervosvalová dráždivost. Při parenterální výživě 
musí být elektrolyty adekvátně substituovány. 
Elektrolytové složení přípravku ELOTRACE nemůže být dokonalé pro všechny pacienty, ale 
znamená určitý kompromis mezi standardním přívodem elektrolytů a individuální potřebou. 
100 ml přípravku ELOTRACE obsahuje takové množství elektrolytů, které dostatečně kryje 
denní bazální potřebu dospělého člověka. Při vyšší potřebě některého elektrolytu musí být 
jeho potřebné množství přidáno. 

Stopové prvky slouží jako stavební kameny a aktivátory pro řadu biologicky nezbytných látek 
(hormony, vitaminy, enzymy a další biologicky aktivní proteiny). Přívod stopových prvků je 
nezbytný u pacientů s dlouhodobou (nad 14 dnů) parenterální výživou. U dětí a nemocných v 
těžkém stavu se zvýšenou metabolickou potřebou (malabsorpční syndrom, katabolické
nastavení metabolismu) je substituce nutná již od prvního dne i krátkodobé parenterální 
výživy. 

100 ml přípravku ELOTRACE v dostatečné míře pokrývá požadavky dospělého člověka (70 
kg) na přívod elektrolytů a stopových prvků. U většiny pacientů vede podávání přípravku 
ELOTRACE k vyrovnání plazmatických hladin stopových prvků a elektrolytů.

Farmakokinetické údaje
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Přípravek obsahuje pouze látky vlastní organismu, které podléhají normálnímu osudu v 
organismu.
Indikace
Přípravek se používá u dospělých pacientů a dětí od 4 let věku: 
- jako přídavek k roztokům parenterální výživy, a to především u pacientů v rámci intenzivní 
péče; 
- ke krytí potřeb elektrolytů a stopových prvků.

Kontraindikace
Přípravek nesmí být podáván dětem do 4 let věku a dále při: 
- nesnášenlivosti kterékoli z látek obsažených v přípravku; 
- poruchách v elektrolytovém hospodářství - hyperkalémii, hyperfosfatémii; 
- obecných kontraindikacích infúzní terapie jako jsou: 
dekompenzovaná srdeční insuficience, plicní edém, edém mozku, selhání ledvin (oligúrie, 
anúrie), hyperhydratace. 

Opatrnost je nutná u pacientů s poruchami funkce ledvin nebo jater a při hyponatrémii. 

Protože nejsou známy údaje o účincích přípravku v těhotenství a v období kojení, je před 
podáním přípravku těhotným nebo kojícím ženám nutné pečlivě zvážit poměr terapeutického 
přínosu a možných rizik pro plod nebo kojence a přípravek podávat těhotným nebo kojícím 
ženám pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

Nežádoucí účinky
Při dodržení indikací, dávkování a kontraindikací nebyly nežádoucí účinky pozorovány. 
Při nedodržení doporučeného způsobu podávání (podání neředěného přípravku) a při 
nerespektování kontraindikací (poruchy elektrolytového hospodářství) nebo doporučeného 
dávkování může dojít k hyperkalémii (případně i život ohrožující) s následujícími příznaky: 
parestéziemi, apatií, zmateností, svalovou ochablostí až obrnou, poruchami srdečního rytmu 
až srdeční zástavou. 

Při chybném dávkování (vysoká dávka při normální metabolické kapacitě nebo normální 
dávka při omezené schopnosti metabolizace) může v průběhu několika dnů dojít k poruše 
elektrolytové rovnováhy a k poruše rovnováhy stopových prvků.

Interakce
ELOTRACE se nesmí mísit s roztoky, které obsahují kalcium, protože by mohlo dojít k jeho 
vysrážení. Vazba kalcia na fosfát i na fluorid je závislá na jeho koncentraci. Vzhledem k nízké 
koncentraci kalcia v přípravku ELOTRACE, k jeho vysrážení nedochází. 
Je nutné přihlédnout k obsahu natria či kalia v dalších podávaných lécích. 
Po přidání ELOTRACE do all-in-one roztoku musí být vizuálně zkontrolována kompatibilita 
směsi. Neviditelná chemická nebo terapeutická inkompatibilita však přesto není zcela 
vyloučena.

Dávkování
Dávka se stanoví na základě sérových hladin elektrolytů a stopových prvků. 
Doporučená dávka přípravku pro dospělého (70 kg) je 100 ml/den. Při zvýšené plazmatické 
koncentraci elektrolytů nebo při insuficienci jater či ledvin musí být denní dávka přiměřeně 
snížena. 
V pediatrii se dávkování řídí věkem dítěte.



3/3

Způsob podávání
ELOTRACE se musí naředit do nosného infúzního roztoku nebo do all-in-one směsi. 
Aby se předešlo možným inkompatibilitám, musí být ELOTRACE k roztoku přidán jako 
poslední komponenta. 
Po naředění se roztok podává intravenózní infúzí.

Upozornění
Nezbytná je pravidelná kontrola elektrolytů v séru, acidobazické rovnováhy a bilance tekutin.  
Poruchy v elektrolytovém hospodářství je třeba upravit před zahájením terapie přípravkem 
ELOTRACE. Během terapie je  nutné provádět substituci elektrolytů podle iontogramů. 

Při i.v. aplikaci kalia nesmí být překročena maximální rychlost podávání 20 mmol kalia/hod., 
protože akutní hyperkalémie může vést k poruše srdeční činnosti. Příznaky hyperkalémie na 
EKG jsou vysoké hrotnaté T vlny, zkrácení intervalu QT, prodloužení intervalu PQ, mizení 
amplitudy P vlny, deformace QRS kompexu. Hyperkalémii je možné zkusit upravit podáním
infúze glukózy s inzulinem a natriem nebo provedením dialýzy. 

ELOTRACE nesmí být podáván neředěný! 
ELOTRACE nesmí být podáván per os! 
ELOTRACE je určen k jednorázovému použití! 
Infundován smí být pouze čirý, lehce žlutozelený roztok. 

Při mísení s jinými lečivy a další manipulaci se musí předejít možné mikrobiální kontaminaci 
a je třeba pamatovat na obsah elektrolytů a stopových prvků v přidávaných léčivech.

Uchovávání
Při teplotě 4-25°C.
Chránit před světlem!  Světlo může vyvolat vysrážení.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení
10 skleněných lahví se 100 ml roztoku.

Datum poslední revize 
29.9.2010




