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Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7187/2008 

 
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 
 
THIABENE 
 
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 
 
2.1 Obecný popis 
 
Thiamini hydrochloridum 
 
2.2 Kvalitativní a kvantitativní složení 
 
Thiamini hydrochloridum 100 mg ve 2 ml injekčního roztoku v ampuli.  
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
3. LÉKOVÁ FORMA 
 
Injekční roztok.  
Popis přípravku: Čirý, téměř bezbarvý roztok.  
 
4. KLINICKÉ ÚDAJE 
 
4.1 Terapeutické indikace 
 
Terapie klinických stavů z nedostatku vitaminu B1, pokud se nedají zvládnout dietou nebo 

perorální léčbou a dále je podávání vitaminu B1 indikováno při terapii neuritid, 
psychických poruch, obrny periferních nervů, sclerosis multiplex a herpes zoster.  

 
Laboratorně zjistitelný nedostatek vitaminu B1 může vzniknout:  
- při výrazně nedostatečné nebo chybné výživě (např. beri-beri) při umělé (parenterální) 

výživě trvající delší dobu, redukční dietě, hemodialýze, malabsorpci;  
- při chronickém alkoholismu (alkoholická kardiomyopatie, Vernickeho encefalopatie, 

Korsakowův syndrom);  
- při diabetické acidóze;  
- při těžkých akutních poruchách funkce jater (jaterní koma, fulminantní hepatitida);  
- při tyreotoxikóze;  
- při terapii antibiotiky, která potlačují střevní flóru syntetizující vitaminy skupiny B;  
- při zvýšené potřebě (např. těhotenství, laktace).  
 
4.2 Dávkování a způsob podání 
 
Délka léčby se řídí podle druhu a závažnosti onemocnění.  
 
Dávkování 
 
Doporučuje se následující dávkování: Dospělým se podává hluboko intramuskulárně nebo  
pomalou intravenózní injekcí 50-100 mg thiaminhydrochloridu 1krát denně (výjimečně  
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častěji).  
 
Pediatrická populace 
 
Dětem včetně novorozenců se podává 15-25 mg thiaminhydrochloridu 1krát denně především  
pomalou intravenózní injekcí nebo hluboko intramuskulárně.  
 
4.3 Kontraindikace 
 
Přecitlivělost na vitamin B1 nebo podezření na ni.  Jiné kontraindikace nejsou známy.  
 
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Při rychlé intravenózní injekci vitaminu B1 mohou vzniknout šokové stavy.  
Opakované injekce vitaminu B1 mohou ojediněle vést k alergickým reakcím z přecitlivělosti  
(anafylaktoidní reakce) proto je parenterální podání indikováno pouze v těžkých případech a  
na začátku léčby vitaminem B1.  U pacientů léčených vícekrát vysokými dávkami vitaminu B1  
se doporučuje znovu začít injekční léčbu malými dávkami, aby se zabránilo případné  
alergické reakci.  
 
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Vitamin B1 zesiluje účinek cholinergních látek a lokálních anestetik.  
5-fluorouracil kompetitivně inhibuje fosforylaci vitaminu B1. 
Alkohol zhoršuje vstřebávání thiaminu. 
 
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
Přípravek je možné podávat těhotným i kojícím ženám. Při rozsáhlém použití v těhotenství  
nevzniklo žádné podezření na embryotoxický nebo teratogenní účinek.   
 
Kojení 
Vitamin B1 přechází do mateřského mléka.  Poškození kojenců však nebylo zaznamenáno.  
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Thiabene nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
4.8 Nežádoucí účinky 
 
Po parenterálním podání vitaminu B1 mohou v jednotlivých případech vzniknout reakce z  
přecitlivělosti jako např. exantémy, dušnost a šokové stavy.  
 
Při parenterálním a perorálním podávání byly v jednotlivých případech popsány záchvaty  
silného pocení, tachykardie, kožní reakce se svěděním a kopřivkou.  
 
4.9 Předávkování 
 
Při přiměřeném použití nejsou u člověka známy žádné příznaky předávkování.  Při opakované  
intravenózní injekci může dojít k cirkulačnímu kolapsu, který je podobný obrazu  
anafylaktického šoku.  Podle příznaků je třeba zavést obvyklé postupy intenzivní péče.  
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5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 
 
5.1 Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: Vitamina, vitagena  ATC kód: A11DA01 
 
Vitamin B1 je esenciální látka.  Thiamin je v organismu fosforylován na biologicky účinný  
thiaminpyrofosfát (TPP) a thiamintrifosfát (TTP).  Thiamin má vysokou strukturání  
specificitu, t.zn. že již nepatrné změny molekuly vedou ke zmenšení účinku, neúčinnosti a v  
určitých případech dokonce k látkám s antivitaminovým charakterem (B1 antagonisté).  TPP je  
koenzym dekarboxyláz a aldehydtransferáz.  Jako kokarboxyláza má TPP důležité úlohy v  
metabolismu sacharidů.  Minimální spotřeba thiaminu činí 0,2-0,3 mg/ 1000 kcal.  Denní  
potřeba thiaminu činí 1-2 mg.  V graviditě a stáří se jeho potřeba zvyšuje.  Jeho nedostatek  
vede především k poruchám nervové tkáně, myokardu a GIT a projevuje se únavností,  
závratěmi, poklesem TK, tachykardií, změnami EKG, bolestmi svalů, nervovými a  
psychickými poruchami.  
 
5.2 Farmakokinetické vlastnosti 
 
Po parenterálním podání je vitamin B1 distribuován do většiny tkání, proniká  
hematoencefalickou bariérou a přestupuje do mateřského mléka.  Biotransformace vitaminu  
B1 probíhá v játrech.  Vitamin B1 je vylučován ledvinami, převážně ve formě metabolitů, při 
vysokých dávkách stoupá množství nezměněného thiaminu v moči.  
 
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  
 
Nebyly provedeny studie chronické toxicity a kancerogenity.  
Pokusy na zvířatech neprokázaly žádnou zvláštní toxicitu.  
 
Mutagenita  
Pokusy na zvířatech neprokázaly mutagenní účinky.  
Při fyziologických dávkách se mutagenní účinky neočekávají.  
 
 
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 
 
6.1 Seznam pomocných látek 
Voda na injekci. 
6.2 Inkompatibility 
 
Vitamin B1je kompletně rozložen infuzními roztoky obsahujícími siřičitan.  
Jiné vitaminy, zejména kyanokobalamin, mohou být v přítomnosti degradačních produktů  
vitaminu B1 inaktivovány. Světlo, teplo a oxidancia mohou roztoky vitaminu B1 inaktivovat.  
 
6.3 Doba použitelnosti 
 
3 roky 
 
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávat při teplotě do 25 °C. 
 
6.5 Druh obalu a obsah balení 
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Hnědé skleněné ampulky, plastikový přířez, příbalová informace, krabička.  
Velikost balení: 6krát 2 ml.  
 
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku  
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
86/684/93-C 
 
9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 
 
Datum první registrace: 11.8.1993 
Datum posledního prodloužení registrace: 4.1.2012 
 
 
10. DATUM REVIZE TEXTU 
4.1.2012 
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