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Základníinformace
•

SpoleēnostUnited Therapeutics kzajištĢní bezpeēného podávání pƎípravku ve
spolupráci sregulaēními orgány vypracovala Plán Ǝízení rizik (RMP),který má
pƎedcházet infekcím krevního ƎeēištĢ souvisejícíchs použitím katetru (CRͲBSI).

•

ProlékaƎe byl pƎipraven dopis,který upozorŸuje na rizika této terapie.

•

Tato prezentace,brožura propacienty adopis prolékaƎe byly schváleny Státním
ústavem prokontrolu léēiv.

•

Po3–6mĢsících i.v.léēby treprostinilem bude upacientƽ zkontrolovánopomocí
specifickéhodotazníkupropacienty,zdabylypochopenypostupyƎízenírizikajsou
dodržovány.

•

PƎi podezƎení na infekci krevního ƎeēištĢ jenutné podrobnĢjší farmakovigilanēní
hlášení,atona formuláƎi „Dƽležitá pƎíhoda pƎi podávání Remodulinu – infekce krevního
ƎeēištĢ“.
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Hlavníbodytohotoškolení
•

Základníinformace o riziku CRͲBSI

•

Praktické základy prevence CRͲBSI

•

Schválené použití treprostinilu

•

Detekce ahlášení suspektních pƎípadƽ CRͲBSI,chyb v
dávkování aselhání pumpy ēi infuzní hadiēky

•

PƎechod ze subkutánního treprostinilu na intravenózní

•

Souhrn

•

Doporuēená literatura
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Riziko infekcí krevního ƎeēištĢ
souvisejících spoužitím katetru (CRͲ
BSI)
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CR-BSI a i.v. podávané prostanoidy:
retrospektivní studie realizované CDC
Souhrná délka trvání
terapie (dny)

Poþet pĜípadĤ CR-BSI
bČhem
1 000 dní terapie

i.v. epoprostenol

201 158

0,43

i.v. treprostinil

51 183

1,11

Celkem1

252 341

0,57

• Retrospektivní vyhodnocení dokumentace pacientĤ ze sedmi velkých center v USA, léþených i.v. prostanoidy
(epoprostenol nebo treprostinil) v letech 2003 až 2006.
• U treprostinilu byl pĜi i.v. podávání vyšší výskyt CR-BSI než u epoprostenolu.

BSI = infekce krevního ĜeþištČ; CDC = Centra pro kontrolu nemocí; CR-BSI = infekce krevního ĜeþištČ související s použitím katetru;
i.v. = intravenózní; MMWR = Morbidity and Mortality Weekly Report
1. Barst et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2007;56:170-172;
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Výskyt CR-BSI v souvislostech
 Upacientƽ spravidelnou i.v.léēbou prostƎednictvím centrálního žilního
katetruvUSAdochází vprƽmĢru k5pƎípadƽm CRͲBSIna 1000dní s
katetrem1

–Celkem 80 000CRͲBSIpƎípadƽ roēnĢ2
3

Celkem
Celkem

(rozmezí 0,3–9,1)
4,5

PAH
PAH

(rozmezí 0,1–1,1)
0
10
Výskyt
CR-BSI
na
1000
dní
s
katetrem
Výskyt CR-BSI na 1000
s katetrem
(rozsah)
(rozsah)
CR-BSI = infekce krevního ĜeþištČ související s použitím katetru; CVC = centrální žilní katetr; i.v. = intravenózní; PAH = plicní arteriální hypertenze
1. National Nosocomial Infections Surveillance System. Am J Infect Control. 2004;32:470-485; 2. O'Grady et al. MMWR Recomm Rep. 2002;51(RR-10):1-29;
3. Oudiz et al. CHEST. 2004;126:90-94; 4. Akagi et al. Circ J. 2007;71:559-564; 5. Barst et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2007;56:170-172
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Asociace pro plicní hypertenzi:
doporuþení k Ĝešení BSI a péþi o katetr
Možná místa vstupu infekce
• místo zavedení katetru dokƽže
• hrdlo katetru aspoje hadiēky
• lahviēka prostaglandinu a„zásobník“

BSI = infekce krevního ĜeþištČ; CR-BSI = infekce krevního ĜeþištČ související s použitím katetru; CVC = centrální žilní katetr
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Vstup patogenu do centrální žilní linky
Barvivo stéká
po závitu

PĜi rozpojení dojde ke
kontaminaci

Spoj zakrytý bariérou z
plastové fólie
(na obr. GLAD Press’n Seal®)

GLAD Press'n Seal® je jednou z možných krycích fólií, kterou lze
chránit spoj na hrdle katetru pĜed kontaminací vodou
Ivy et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009;30:823-829;
Doran. Health Matters; Fall 2008. http://www.phassociation.org/Document.Doc?id=226. Kontrolováno v kvČtnu 2010

8

Asociace pro plicní hypertenzi:
doporuþení k Ĝešení BSI a péþi o katetr
Dodržujte doporuēení kprevenci CRͲBSIvydané
Asociací proplicní hypertenzi:1
• kriticky dƽležitá jeochrana hrdla katetru
• nezbytná jeochrana pƎed vodou
• zkontrolujte typkrytí použitéhonavstupu
katetru asledujtepokožku v okolí vstupu.
BSI = infekce krevního ĜeþištČ; CR-BSI = infekce krevního ĜeþištČ související s použitím katetru; CVC = centrální žilní katetr
1. Doran et al. Adv Pulm Hypertens. 2008;7:245-248
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PraktickézákladyprevenceCRͲBSI
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Základnízaškolení pacientƽaobecnézásady
 Pacient musí chápat rizika spojená sterapií avĢdĢt,jak jim pƎedcházet.
Zdravotnický personál musí pacienty nauēit tĢmto zásadám:
– Hygiena rukou – význam správného mytí rukou vhodnými ēistícími roztoky a
jednoduché úēinné zásadykaseptické pƎípravĢ infúzí.
– PƎíprava pracovníplochy – jak si doma pƎipravit vhodnou plochu kvýmĢnĢ
zásobníku sroztokem ahadiēky.
– Péēe asledování pokožky vokolí katetruasprávný intervalvýmĢn krytí (gázy nebo
prƽhledné krycí fólie).
– Dƽležitost ochrany hrdla katetrupƎed vodou apoužití vodotĢsného obvazu nebo
krytí pƎi koupání asprchování.Dƽrazné varování pacienta pƎed plaváním.
– Znalost pƎíznakƽ CRͲBSIazpƽsobu,jak jehlásit zdravotníkovi.
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VĜazený filtr 0,2 μm
•

Eliminuje z infuzní hadiþky
bakterie, kvasinky, plísnČ a
cizorodé þástice.

•

Ve studii provedené
spoleþností United
Therapeutics byla hadiþka
katetru zámČrnČ
kontaminována za úþelem
posouzení úþinnosti filtru.

•

Z kapaliny za filtrem byly
odebrány vzorky a provedena
kultivace možných patogenĤ.
Neobjevil se žádný dĤkaz
kontaminace.1

Filtr 0,2 μm

1. Phares. Protokol: TTP-LRR-M00329. Archivní údaje, United Therapeutics Corp
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Systém uzavĜeného hrdla s dČlicí
pĜepážkou
•

NejēastĢjším zdrojem infekce centrálních linek jehrdlo katetru.1,2

•

Systémy suzavƎeným hrdlem byly zavedeny koncem osmdesátých let20.
století.

•

Bezjehlové varianty sdĢlicí pƎepážkou jsou lepší než mechanický ventil.
Pokud použijete mechanický ventil,musí mít plochý ahladký povrch,aby
bylo možno jej pƎed použitím vydezinfikovat3

•

UzavƎené hrdlo umožŸuje pƎímý vstup dodráhy kapaliny atím i snadnou
aplikaci lékƽ,pƎi rozpojení však samotĢsnicí mechanismus vstup uzavƎe.
Pozor,tyto systémy nebrání zpĢtnému toku kapaliny – pƎed odpojením
infuzní hadiēky jestále nutno Hickmanƽv katetr uzavƎít svorkou.

1.
2.
3.

Sitges-Serra et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1984;8:668-672
Sitges-Serra et al. Surgery. 1985;97:355-357
Doran et al. Adv Pulm Hypertens. 2008;7:245-248
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Systémy s uzavĜeným hrdlem a dČlicí
pĜepážkou snižují riziko BSI
Víþko s dČlicí
pĜepážkou

Linka CVC

 Akagi et al. prokázali úþinnost
systémĤ s uzavĜeným hrdlem1
 Hodnoceno 20 pacientĤ s PAH
(24 pĜípadĤ):

Filtr 0,2 μm

– uzavĜené hrdlo (n = 13)
– neuzavĜené hrdlo (n = 11)
 Infekce krevního ĜeþištČ katetrem:
– UzavĜené hrdlo: 0,10 pĜípadu
na 1000 dní s katetrem
– NeuzavĜené hrdlo: 0,89
pĜípadu na 1000 dní s
katetrem

BSI = infekce krevního ĜeþištČ; i.v. = intravenózní; PAH = plicní arteriální hypertenze
1. Akagi et al. Circ J. 2007;71:559-564
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Ochranný úþinek uzavĜeného hrdla
v DČtské nemocnici v Denveru
TamnĢjší lékaƎi hodnotili výskyt CRͲBSIupacientƽ
léēených i.v.prostanoidy pƎed zavedením
uzavƎeného hrdla apo nĢm.
Zjišƛovaná data
– typ i.v.prostanoidu (epoprostenol nebo treprostinil)
– typ bakteriální infekce (Grampozitivní nebo negativní)
– druh patogenu
– poēet pƎípadƽ CRͲBSIna denskatetrem
– použití uzavƎeného hrdla (ano nebo ne)
CR-BSI = infekce krevního ĜeþištČ související s použitím katetru; i.v. = intravenózní
Ivy et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009;30:823-829
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DČtská nemocnice v Denveru
BSI pĜed zavedením uzavĜ. hrdla a po nČm
2
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i.v. epoprostenol
Výskyt BSI (na 1000 dní s katetrem)

Výskyt BSI (na 1000 dní s katetrem)

i.v. treprostinil
2
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U pacientĤ léþených treprostinilem došlo po zmČnách v péþi k významnému poklesu ve výskytu CR-BSI (z 1,95 na 0,19 pĜípadĤ na 1000
dní s katetrem, p<0,01).
Statistická významnost byla posouzena pomocí F2 testu.
BSI = infekce krevního ĜeþištČ; Neg = negativní; Pos = pozitivní

16

Upraveno z práce: Ivy et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009;30:823-829

Základnízaškolenípacientƽaobecnézásady
•

VysvĢtlení tĢchtoklíēovýchbodƽpacientovi vám
usnadní naše informaēní brožura.Poústní
instruktáži zkontrolujte,zda sepacient s
brožurou seznámil apokynƽm rozumí.

•

Zde popsané metody odrážejí aktuální
osvĢdēené zkušenosti adoporuēení provšechny
chronické intravenózní terapie,kpƎedejití rizika
pƎi léēbĢ Remodulinem jevšak nezbytné další
pouēení pacienta,protože si bude dennĢ
hadiēku vymĢŸovat sám doma abez pƎímého
dohledu zdravotníka.
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Souhrn údajƽ opƎípravku Remodulin
(SPC)
DƎíve,než pƎípravek
pƎedepíšete,seznamte sesúplným
Souhrnem údajƽ opƎípravku.
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SPCki.v. formulaci treprostinilu
 Souhrn údajƽ opƎípravku uvádí,že „Kvƽli rizikƽm spojeným s
chronickým zavedením centrálních žilních katétrƽ:
– seupƎednostŸuje jako cesta podání subkutánní infuze (neƎedĢná)
– kontinuální intravenózní infuze bymĢla být vyhrazena propacienty stabilizované
subkutánní infuzí treprostinilu,
– …proty,kteƎí subkutánní cestu nesnášejí
– ...adále proty,unichž lze tato rizika považovat za pƎijatelná“

 Zdravotnickýpersonál zajišƛující terapii musí navíc zajistit,aby byl
pacient plnĢ zaškolen aschopen zvolený infuzní systém používat.

SmPC pro Remodulin® (treprostinil) infuzní roztok, 23. 12. 2011
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SPCki.v. formulaci treprostinilu
 KpƎedejití infekcím krevního ƎeēištĢ souvisejícíchs použitím
katetru sedoporuēuje:
– dodržovat obecnézásadyvsouladu saktuálními doporuēeními/smĢrnicemi
– používat 0,2μmfiltr mezi infuzní hadiēkou ahrdlem katetru
– používat systém suzavƎeným hrdlem (adĢlicí pƎepážkou),aby byl lumenkatetru uzavƎen pƎi
každém odpojení infuzního systému
– dodržovat další doporuēení kochranĢ spojƽ luer pƎed vlhkostí pƎi výmĢnách infuzní hadiēky
nebo hrdla katetru
– nepoužívat naƎedĢný roztok treprostinilu déle než 24hodin.

SmPC pro Remodulin® (treprostinil) infuzní roztok, 23. 12. 2011
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Detekce ahlášení suspektních
pƎípadƽ
CRͲBSI,chyb vdávkování aselhání
pumpy ēi infuzní hadiēky
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Dotazníkpropacienty
 Aby mohlaspoleēnostUTELposoudit
dopad,pƎijatelnost adodržování
preventivních opatƎení pacienty,
zdravotnickýpracovník požádákaždého
pacienta léēeného
i.v.treprostinilem ovyplnĢní jednoduchého
dotazníku.
– Zdravotnickýpracovník pacientovi
pƎedloží dotazník kvyplnĢní po 3–6
mĢsících od zahájení terapie.
– Dotazník seza normálních okolností
vyplŸuje pouze jednou.Pacienty váhající
svyplnĢním doporuēujeme pƎesvĢdēit –
jen tak ovĢƎíme,zda si pacient dobƎe
osvojil danou techniku adodržuje
pokyny,nebo potƎebuje další proškolení
ēi rady.
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Dotazníkpropacienty
 Dotazník:
– zajistí,že mají pacienti dostēasu na peēlivé promyšlení odpovĢdí,aniž budou rušeni
napƎíklad tazatelem (odpovĢdi musí reálnĢ odrážet znalosti apraxi pacienta amusí být
spontánní)
– zajistí homogennost odpovĢdí,protože každý pacient bude odpovídat na stejné otázky.
VesmĢs uzavƎené otázky dotazníku umožní standardizaci odpovĢdí,což usnadní
interpretaci dat (po odstranĢní osobních údajƽ)spoleēnostíUTEL
– Ǝeší Ǝadu otázek aproblémƽ relativnĢ efektivnĢ,sreálnou nadĢjí na vysoký poēet
respondentƽ – doporuēujeme,aby lékaƎi dotazník považovali za pomƽcku kposouzení
kompliance pacientƽsesprávnouhygienickoupraxí atím i sezajištĢním prevence CRͲBSI
– vyplnĢné dotazníky vyzvedne místní obchodní partneravpotƎebné lhƽtĢ jepƎedá
spoleēnostiUTEL.Získané údaje budou analyzovány azpracoványveformĢzprávy
oddĢlením lékaƎskýchinformací spoleēnostiUTELaoddĢlením farmakovigilance
spoleēnostiUT.
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RegistraēníformuláƎ propacienty
pƎijímajícíi.v. infuzi

•

PƎedepisující lékaƎi obdrží evidenēní formuláƎ,kam budou zapisovat intravenóznĢ léēené
pacienty.TĢm pak pƎiƎadí referenēní ēíslo,podnimiž budou vedeni vdotaznících pƎedaných
spoleēnostiUTELobchodnímipartnery(takže není nutno uvádĢt osobní údaje).

•

SpoleēnostUTEL nebude mít kevidenēnímu formuláƎi pƎístup.Osobní údaje pacientƽtak
budou chránĢny aspoleēnostUTEL si však stále mƽže vyžádat doplŸující informace pƎi
nejasnostech.
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FormuláƎDƽležitápƎíhoda
•

VpƎípadĢ podezƎení na výskyt CRͲBSIdostane
zdravotnickýpracovník kromĢ bĢžné farmakovigilanēní
dokumentace kvyplnĢní i tento formuláƎ.

•

NanĢm bude hlásit informace opoužití daného
intravenózního systému pacientem,což usnadní
hledání zdroje kontaminace.
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FormuláƎ Dƽležitá pƎíhoda
•

Pokud seobjeví suspektní pƎípad CRͲBSI,zdravotniētípracovníci kromĢ tohoto formuláƎe
vyplní znovu dotazník propacienty,tentokrát sami akladením otázek pacientovi – buě pƎi
osobním setkání v nemocnici,nebo,pokud není naplánována žádná návštĢva,po telefonu.

•

NazákladĢ tĢchtoinformací mohou spoleēnostUTEL azdravotniētípracovníci zjistit avyƎešit
zdroj kontaminace apodniknout potƎebné kroky kdalší prevenci.
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VýzvakhlášenípodezƎenína
nežádoucíúēinky
•

Výzva khlášení podezƎení na nežádoucí úēinky. Jakékoli podezƎení na
závažný nebo neoēekávaný nežádoucí úēinek ajiné skuteēnosti závažné
prozdraví léēených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu prokontrolu
léēiv.Podrobnosti ohlášení najdete na:http://www.sukl.cz/nahlasitͲ
nezadouciͲucinek.Adresa prozasílání jeStátní ústav prokontrolu léēiv,
oddĢlení farmakovigilance,Šrobárova 48,Praha10,10041,email:
farmakovigilance@sukl.cz.
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Podávání pƎípravku formou kontinuální
intravenózní infuze
 I.v.formatreprostinilu sepodává kontinuální infuzí pƎes centrální žilní
katetr,atospomocí ambulantníinfuzní pumpy.
– PƎípravek lze také doēasnĢ podávat kanylou doperiferní (pokud možno velké)žíly.
– Podávání periferní infuze déle než nĢkolik hodin mƽže zvýšit riziko tromboflebitidy.

 Nepoužívejte pumpy urēené ksubkutánní infuzi,alevždy speciální
intravenózní pumpy
– Subkutánní pumpy obvykle dodávají 0,1–0,2mlroztoku/haslouží kaplikaci neƎedĢného léku
nataženého dostƎíkaēkovéhozásobníku rovnou zlahviēky.
– KoncentrovanĢjší pƎípravek zvyšuje pƎi náhodném podání bolusu riziko pƎedávkování.
– RelativnĢ nižší prƽtok infuze mƽže zpƽsobit i okluzi katetru.
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PodávánípƎípravkuformoukontinuální
intravenózníinfuze
 Pacient musí mítpƎipravenou náhradní pumpu ainfuzní sety,aby pƎi selhání
systému nedošlo kvýpadku vdodávce léku.
 Pouēte pacienty propƎípad problémƽ:
– aby pƎi prvních známkách dušnosti nebo jiného zhoršení stavu zneznámých pƎíēin
zkontrolovali pumpu aspoje hadiēek
– jak rozeznat známky pƎedávkování (zrudnutí,bolesti hlavy,bolest ēelisti,nevolnost,
prƽjem,slabost)
– aby ihned vyhledali pomoc,cožmƽževyžadovatpƎechodnépozastavení infuze dochvíle,
než bude možné systém zkontrolovat

 PƎi podezƎení na chyby vpodání pƎípravku,pƎedávkování,uzávĢr katetru atd.
pacienta peēlivĢ monitorujte apƎíhodu hlaste na standardní formuláƎ „zpráva z
postmarketingového sledování“,který poskytne spoleēnostUnited Therapeutics
nebo místní distributor.
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Volba vhodné infuzní pumpy
 Zvolená pumpa musí být specificky urēena kpodávání kontinuální i.v.infúze.
ObecnĢ jetƎeba zvolit ambulantníinfuzní pumpu,která:
– je malá alehká
– umožŸuje nastavení rychlosti infuze pƎibližnĢ po krocích0,05ml/h(typický prƽtok se
pohybuje vrozsahu 0,4–2ml/h)
– je schopna generovat varovný signál pƎi zablokování avýpadku dodávky,slabé
baterii,chybĢ naprogramování aporuše motoru
– má uhodinové dávky pƎesnost ± 6%nebo lepší
– jepƎetlakového typu.Zásobník musí být zhotoven zPVC,polypropylenu nebo skla.
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Srovnání infuzních pump

CADDͲLegacy™1,2

CanèCrono Five3

Podání

Vhodnéki.v.podání

Vhodnéki.v.podání

Zásobník

50–100ml
Kazeta

20ml
stĜíkaþka

RozmĢry

41x97x112mm

77x47x29mm

Hmotnost(prázdná)

391g

115g

Zásobník s treprostinilem vymČĖujte pĜinejmenším každých 24 hodin.
i.v. = intravenózní; s.c. = subkutánní
CADD-MS je ochranná známka, CADD-Legacy je registrovaná ochranná známka spoleþnosti Smiths Medical System.
1. http://www.smiths-medical.com/catalog/ambulatory-pumps-sets/cadd-ambulatory-infusion-pumps/cadd-legacy/cadd-legacy-1-pump.html.
únor 2012;
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2. http://www.firstbiomed.com/catalog_page_print.aspx?equip_id=77&id=13&key=equip_mfg_id&link=c. Kontrolováno v únoru 2012;
3. http://www.infucare.ch/cronoFIVE.htm. Kontrolováno v únoru 2012;

Výpoētydáveki.v.roztoku
 PƎíklad:70kgpacient,dávka 30ng/kg/min.Systém:stƎíkaēka 20ml,hadiēka snapouštĢcím
objemem 2mlalahviēka 2,5mg/ml.
 Nejprve vypoēítejte potƎebnou koncentraci dostƎíkaēky:
(dávka)30ng/kg/minx(hmotnost)70kgx0,00006*
(rychlost infuze)0,83ml/hpƎi pumpĢ skapac.20ml/den

=0,15mg/ml

 Dále vypoēítejte objem pƎípravku,který jetƎeba odebrat zlahviēky:
(koncentrace po naƎedĢní)0,15mg/ml
(léková síla vlahviēce)2,5mg/ml
 Poté doplŸte objem fyz.roztokem

X(zásobník anapoušƛ.objem)22ml=1,3ml

1,3mltreprost.+20,7mlfyz.roztoku =22ml

* Faktor 0,00006 slouží ke konverzi z ng/min na mg/h
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PƎechodzesubkutánníhotreprostinilu
naintravenózní
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Bioekvivalence subkutánního a
intravenózního treprostinilu
•

•

U pacientĤ trpících PAH zvyšování
s.c. nebo i.v. dávky treprostinilu
zvyšuje plazmatickou koncentraci
látky lineárním zpĤsobem.
ZávČr: Plazmatické koncentrace
treprostinilu reagují
pĜedvídatelným zpĤsobem na
dávku pĜípravku

Koncentrace treprostinilu v plazmČ
(pg/ml)

Cesta podání
treprostinilu:

i.v.
s.c.

20 000

16 000

n=47
12 000

8 000

4 000

0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Dávka treprostinilu
(ng/kg/min)
i.v. = intravenózní; PAH = plicní arteriální hypertenze; FK = farmakokinetika; s.c. = subkutánní
McSwain et al. J Clin Pharmacol. 2008;48:19-25
SmPC pro Remodulin® (treprostinil) infuzní roztok, 23. 12. 2011
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Plazmatickékoncentracetreprostinilupo72hods.c.neboi.v.podávání1
Rychlý nárĤst

Koncentrace treprostinilu (ng/ml)

•

Bioekvivalence subkutánního a
intravenózního treprostinilu
Eliminace z organismu

100

i.v. treprostinil
s.c. treprostinil

10-1

Ustálený stav
10-2

10-3

0

12

24

36

48

60

72

84

96

Hod.

i.v. = intravenózní; s.c. = subkutánní
Laliberte et al. J Cardiovasc Pharmacol. 2004;44:209-214
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PƎechodzesubkutánníhotreprostinilu
naintravenózní
Pokud hodláte pƎevést pacienta ze
subkutánního treprostinilu na intravenózní:
– Zvolte ambulantníinfuznípumpu sprƽtokovou kapacitou vyšší,než mají
mikroinfuzní pumpy ksubkutánnímu podávání neƎedĢných pƎípravkƽ.
– PeēlivĢ proveěte pƎepoēet koncentrací arychlosti infuze naƎedĢného pƎípravku.
– UjistĢte se,že jepacient plnĢ zaškolen kvyužití nové pumpy,zapojování hadiēek a
prevenci CRͲBSI.
– PƎechod na nový zpƽsob podávání provádĢjte vždy poddohledem zdravotníka.
– Sledujte,zda seneobjeví známky pƎechodného pƎedávkování (bolesti hlavy,zrudnutí
atd.)abuěte pƎipraveni infuzi vnouzi krátkodobĢ zastavit – mƽže krátkodobĢ dojít
ke stoupnutí plazmatické koncentrace vzhledem kdepotním zásobám léku ze
subkutánní aplikace.
i.v. = intravenózní; s.c. = subkutánní
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Souhrn bodĤ k CR-BSI
 Infekce CRͲBSImohou být závažnou komplikací upacientƽ léēených i.v.infuzemi
podávanými pƎes centrální žilní katetr.
 Ve srovnání sjinými chronickými chorobami jevýskyt CRͲBSIpƎi PAHvelmi nízký1Ͳ5,
nezbytné jevšak Ǝádné zaškolení pacienta astálé apeēlivé sledování.
 Dostupná datanaznaēují mírnĢ vyšší výskyt CRͲBSIzpƽsobený gramͲnegativními
mikroorganismy pƎi i.v.podávání treprostinilu vesrovnánísi.v.podáváním
epoprostenolu,dochází však kvýznamnému pƎekrývání hodnot.5
 Výskyt CRͲBSIlze dále snížit
– použitím centrálního žilního katetru suzavƎeným hrdlem 4
– ochranou pƎed kontaminací vodou6
– pƎi dƽkladném zaškolení apƎípravĢ pacienta anáslednĢ prƽbĢžným dodržováním
správnéhygienicképraxe abdĢlostí peēovatelƽ i pacientƽ.

BSI = infekce krevního ĜeþištČ; CR-BSI = infekce krevního ĜeþištČ související s použitím katetru; CVC = centrální žilní katetr; i.v. = intravenózní; PAH = plicní arteriální hypertenze
1. van Hoff et al. J Clin Oncol. 1990;8:1255–1262; 2. Decker et al. Pediatr Clin North Am. 1988;35:579–612; 3. Moureau et al. J Vasc Interv Radiol. 2002;13:1009–1101;
4. Akagi et al. Circ J. 2007;71:559-564; 5. Barst et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2007;56:170-172; 6. Doran et al. Adv Pulm Hypertens. 2008;7:245-248
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Souhrnné bodykzákladnímu zaškolení
pacienta
 Souhrnné bodyzákladního zaškolení pacienta:
– Hygiena rukou
– PƎíprava pracovníplochy
– Péēe okrytí apokožku vokolí katetru ajejich sledování.
– Význam apoužití filtrƽ asystémƽ suzavƎeným hrdlem.
– Dƽležitost ochrany hrdla katetru pƎed vodou apoužití vodotĢsného obvazu
nebo krytí pƎi koupání asprchování.
– Zákaz plavání azamezení jiných rizikových ēinností,kdy sespoje infuze nebo
krytí mohou dostat dopƎímého styku svodou.
– Znalost pƎíznakƽ CRͲBSIasystémových nežádoucích úēinkƽ pƎípravku a
dƽležitost jejich vēasného hlášení zdravotnickémupracovníkovi.
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Souhrnprezentace
 Základníinformace kriziku CRͲBSI
– Retrospektivní studie výskytu CRͲBSI
provedenéCentry prokontrolunemocí
– Výskyt CRͲBSIvsouvislostech
– Pokyny Asociace proplicní hypertenzi k
péēi okatetr

 Praktické základy prevence CRͲBSI
– Základnízaškolení pacientƽaobecné
zásady
– VƎazený filtr 0,2μm
– Konektor suzavƎeným hrdlem adĢlicí
pƎepážkou avodotĢsný krycíobvaz

 Souhrn údajƽ opƎípravku Remodulin
(treprostinil)infuzní roztok
 Dotazník propacienty

 Detekce ahlášení suspektních pƎípadƽ CRͲ
BSI,chyb vdávkování aselhání pumpy ēi
infuzní hadiēky
–

Preventivní bezpeēnostní sledování

–

Podávání pƎípravku formou kontinuální
intravenózní infuze

–

Infuzní pumpy vhodné proi.v.aplikaci:
stƎíkaēkové avolumetrické pƎístroje

–

Výpoēet rychlosti infuze apotƎebné
koncentrace

 PƎechod ze subkutánního treprostinilu na
intravenózní
–

Bioekvivalence subkutánního a
intravenózního pƎípravku

 Souhrn:
–

Souhrn bodƽkCRͲBSI

–

Souhrn kzákladnímu zaškolení pacienta
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