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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010

Příbalová informace- Informace pro uživatele 

Omegaven 
infuzní  emulze

Výrobce : Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko
Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko

Složení: 100 ml infuzní emulze  obsahuje:
Léčivé látky:          Jecoris aselli oleum 10,0 g
Obsahuje:

Icosapentum 1,25 – 2,82 g
Doconexentum 1,44 – 3,09 g
dl-alfa-Tocopherolum (jako antioxidant) 15,0-29,6 mg
Glycerolum 2,5 g
Lecithinum ex ovo 1,2 g

Celková energie: 470 kJ/100 ml = 112 kcal/100 ml
pH: 7,5 – 8,7
Titrační acidita: <1 mmol HCl/l
Osmolalita: 308 – 376 mosm/kg

Pomocné látky: natrium-oleát, hydroxid sodný, voda na injekci, dusík

Indikační skupina: emulze pro parenterální výživu

Charakteristika: Omegaven  je speciální tuková emulze, sloužící jako doplněk parenterální 
výživy, s vysokým obsahem omega-3-mastnýchi kyselin s dlouhým řetězcem. Tyto kyseliny
jsou z části inkorporovány do plazmatických a tkáňových lipidů. Dekosahxaenová kyselina je 
důležitou strukturální složkou membránových fosfolipidů a kyselina eikosapentaenová je 
prekursorem pro syntézu speciální třídy eikosanoidů: např. prostaglandinů, tromboxanů, 
leukotrienů a dalších lipidových mediátorů. Napomáhá zvýšit antiagregační a protizánětlivé 
účinky i účinky imunomodulační v krevním séru a tkáních.
Glycerol obsažený v přípravku Omegaven je určen na produkci energie glykolýzou, nebo je 
spolu s volnými mastnými kyselinami reesterifikován v játrech na tvorbu triglyceridů.
Omegaven obsahuje také vaječné fosfolipidy, které jsou hydrolyzovány nebo inkorporovány 
do buněčných stěn, kde jsou nutné pro udržení jejich integrity.

Farmakokinetické údaje:
Tukové částice infundované Omegaven jsou co do velikosti a eliminace podobné 
fyziologickým chylomikronům. U zdravých dobrovolníků (mužů) byl zjištěn pro Omegaven 
poločas eliminace triglyceridů 54 minut.

Indikace:
Omegaven je doplněk parenterální výživy s omega-3-mastnými kyselinami s dlouhým 
řetězcem, zvláště kyselina eicosapentaenová a dekosahexaenová, když není možná výživa 
orální nebo enterální, nebo je nedostatečná či kontraindikovaná.
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Kontraindikace:
- poruchy tukového metabolismu,
- vážná krvácivá onemocnění,
- nestabilní diabetes mellitus.
Některé akutní a život ohrožující stavy:
- kolaps a šok,
- opakovaný srdeční infarkt,
- mrtvice,
- embolie,
- nedefinovaný komatózní stav.
vzhledem k nedostatku zkušeností s přípravkem Omegaven nemá se podávat pacientům 
s vážnou nedostatečností jater a ledvin.
Z téhož důvodu se nemá používat u nedonošených dětí, novorozenců, kojenců a dětí.
Obecně platí kontraindikace pro parenterální výživu:
hypokalémie, hyperhydratace, hypotonická dehydratace, nestabilní metabolismus, acidóza.
Omegaven se nemá aplikovat u pacientů se známou přecitlivělostí na rybí a vaječnou 
bílkovinu.
Bezpečnost podávání Omegaven během těhotenství a kojení není dostatečně prokázána, 
proto se během těchto období nemá podávat.

Nežádoucí účinky:
Infuze přípravku Omegaven může způsobit prodloužení doby krvácivosti a bránit agregaci 
trombocytů. Výjimečně mohou pacienti zaznamenat rybí příchuť.
Nežádoucí účinky pozorované během podávání tukových emulzí:
- mírný vzestup tělesné teploty,
- pocity horka a/nebo chladu,
- mrazení,
- zčervenání nebo cyanoza,
- ztráta chuti k jídlu, nauzea, zvracení,
- dyspnoe,
- bolest hlavy, bolest za hrudní kostí, v zádech a kloubech, bolesti kostí,
- priapismus (zcela vzácně),
- vzestup nebo pokles krevního tlaku,
- anafylaktické reakce (např. erythem).

Mohou být také pozorovány známky metabolického přetížení. Příčina může být genetická 
(individuálně různý metabolismus) a ve vztahu k různým dříve prodělaným chorobám 
může nastoupit s různou rychlostí a po různých dávkách, ale bylo pozorováno hlavně po 
použití emulzí s obsahem oleje z bavlníkových semen.

Metabolické přetížení může mít následující příznaky:
- zvětšení jater s ikterem nebo bez něj,
- změnu nebo snížení některých ukazatelů krevní srážlivosti
      (tj. doby krvácivosti a srážlivosti, protrombinového času, počtu krevních destiček),
- zvětšení sleziny,
- anémii, leukopénii, trombocytopénii,
- krvácení a sklon ke krvácení,
- patologické jaterní testy,
- horečku,
- zvýšení krevních lipidů,
- bolesti hlavy, žaludku, únavnost,
- hyperglykémie.
Pokud dojde k těmto nežádoucím účinkům, nebo se koncentrace krevních lipidů zvýší nad 3 
mmol/l v průběhu tukové emulze, musí se emulze přerušit nebo pokračovat se sníženým 
dávkováním.
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Interakce:
Infuze Omegaven může způsobit prodloužení doby krvácivosti a bránit strukturování 
krevních destiček, proto se má Omegaven u pacientů vyžadujících antikoagulační léčbu 
podávat opatrně, je možná redukce dávek antikoagulacií.

Dávkování a způsob podávání: 
Doporučená denní dávka:
1 ml až max. 2 ml Omegaven /kg těl. hm. = 0,1 g až max. 0,2 g rybího tuku/kg těl. hm. = 70 
ml až max. 140 ml Omegaven pro pacienta s těl. hm. 70 kg.
Maximální rychlost infuze:
Rychlost infuze nemá překročit 0,5 ml Omegaven /kg těl. hm. /hod.což odpovídá 0,05 g 
rybího tuku/kg těl. hm./hod.
Maximální rychlost infuze se musí přesně dodržovat, protože jinak by mohlo dojít ke 
značnému zvýšení koncentrace krevních triglyceridů.
Omegaven je možno podávat současně s dalšími tukovými emulzemi. Na základě 
doporučeného denního příjmu 1 – 2 g lipidů na kg těl. hm., má množství rybího tuku 
z Omegaven činit 10 – 20 % tohoto příjmu.
K infuzi se má použít buď centrální nebo periferní žíly.
Před infuzí se mají lahve s emulzí dobře protřepat.
Jestliže se Omegaven aplikuje současně s jinými infuzními roztoky (např. aminokyselinami, 
uhlohydráty) společnou infuzní cestou (za použití by-passu nebo Y-spojky), pak je nutno se 
přesvědčit o kompatibilitě s těmito roztoky.
Doba podávání nemá překročit 4 týdny.

Upozornění:
Triglyceridy krevního séra se mají denně kontrolovat. Pravidelně se má kontrolovat 
glykemická křivka, acidobazická rovnováha, hladina elektrolytů, vodní bilance a u pacientů 
léčených antikoagulačními léky se má provádět pravidelná hematologická kontrola.
K inkompatibilitám může dojít po přidání polyvalentních kationtů, např. kalcia, zvláště 
v kombinace s heparinem.
Omegaven se může za aseptických podmínek mísit s tukovými emulzemi a v tucích 
rozpustnými vitamíny. Chemická a fyzikální stabilita směsí obsahujících Omegaven je 24 
hodin při 25 OC a data jsou k dispozici u výrobce. Z mikrobiologického hlediska se směsi 
s tukovými emulzemi nebo tukové emulze s vitamíny rozpustnými v tucích mají použít 
okamžitě. Pokud se nepoužívají okamžitě, nese za podmínky a trvání doby před použitím 
odpovědnost uživatel. Jen v případě, že příprava byla prováděna v kontrolovaných a 
validovaných aseptických podmínkách, mohou být podmínky skladování založeny na údajích 
o stabilitě uvedené výrobcem.
Z hlediska mikrobiologického, směsi připravené v nekontrolovaných a nevalidovaných 
podmínkách se musí normálně použít do 24 hodin včetně podávání infuze.
Po zředění tukovými emulzemi nebo tukovými emulzemi obsahujícími vitamíny rozpustné 
v tucích je přípravek stabilní po dobu 24 hodin, uchovávaných při teplotě do 25 ºC. 
Omegaven by měl být aplikován sterilním infuzním setem bezprostředně po otevření. 
Jakékoli  nespotřebované množství přípravku by mělo být zlikvidováno. Omegaven by měl 
být spotřebován bezprostředně po otevření. Před upotřebením by měl být přípravek 
důkladně protřepán. Používejte pouze homogenní emulze v neporušených obalech. 
K aplikaci používejte pouze infuzní sety, které neobsahují ftalát.

Předávkování:
Předávkování může vést k syndromu tukového přetížení, jestliže v průběhu infuze se 
koncentrace triglyceridů zvýší nad 3 mmol/l, k akutnímu předávkování v důsledku příliš velké 
rychlosti infuze, nebo chronickému předávkování při doporučených dávkách, ale v důsledku 
změn klinického stavu pacienta, tj. při snížení funkce ledvin z infekce.
Předávkování může vyvolat nežádoucí účinky. V těchto případech se tuková infuze musí 
přerušit nebo snížit dávkování. Tuková infuze se musí také přerušit, jestliže dojde 
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k výraznému vzestupu glykémie v průběhu podávání Omegaven. Značné předávkování 
Omegaven bez současného podávání uhlohydrátů může vést k metabolické acidóze.

Uchovávání:
Uchovávejte  při teplotě do 25 OC. Chraňte  před mrazem !

Varování:
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na 
obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení:
Skleněná lahev: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 10 x 50 ml, 10 x 100 ml.

Datum poslední revize: 27.10.2010




