Příloha 1

Nová varování a upozornění
Systém HomeChoice není určen k tomu, aby nahrazoval monitorování celkového stavu
pacienta nefrologem. Používání zařízení bez monitorování pacienta může mít za následek
vážné zranění nebo smrt.
Někteří pacienti jsou velice náchylní k nadměrné retenci tekutin v peritoneální dutině, což
může být spojeno s dialyzační léčbou. Do této skupiny patří novorozenci, batolata, malé
děti a pacienti se závažným onemocněním srdce a plic.
 Vzhledem k malé velikosti se mohou u novorozenců, batolat a malých dětí
objevit při retenci malého množství tekutiny v peritoneální dutině závažné
příznaky.
 U pacientů se závažným onemocněním srdce nebo plic, bez ohledu na věk, se
mohou rozvinout vážné příznaky při retenci zdánlivě malého množství tekutiny
v peritoneální dutině.
Příznaky, které by měly pacienta nebo jeho ošetřovatele upozornit na riziko nahromadění
nadměrného množství tekutiny, mohou být specifické pro věk pacienta a úroveň vývoje:
 Novorozenec/batole: Obecné známky neklidu (např. podrážděnost, pláč), bledost
nebo namodralá barva pokožky, ztížené dýchání, odmítání stravy, nafouklé břicho
nebo úporné zvracení.
 Malé dítě: Stížnost na pocit plnosti, bolest v břiše, úporný pláč, ztížené dýchání,
odmítání stravy, nafouklé břicho nebo úporné zvracení.
 Pacienti s kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním: Ztížené
dýchání, bolest ramen a/nebo hrudníku, bledost nebo namodralá barva
pokožky.
Pokud máte podezření na IIPV, postupujte následovně:
1. Ihned stiskněte tlačítko STOP, poté stiskněte [šipku dolů] a zahajte ruční
vypouštění. Vypusťte zcela tekutinu z břicha.
2. Pokud potřebujete s krokem 1 pomoci, obraťte se telefonicky na svého klinického
koordinátora nebo Janu Kolářovou (tel. 725 720 594).
3. Máte-li JAKÉKOLI potíže nebo příznaky IIPV včetně výše uvedených, po provedení
kroku 1 ihned kontaktujte svého nefrologa.
4. Pokud se vám nedaří spojit se s dialyzačním centrem, nefrologem nebo svým
klinickým koordinátorem nebo Janou Kolářovou (tel. 725 720 594) a máte (nebo
váš pacient má) příznaky IIPV, ihned zavolejte linku 155 nebo 112 a nebo se
dostavte na nejbližší pohotovost.
Acsites označují hromadění tekutiny v peritoneální dutině z důvodů jiných onemocnění, která
nesouvisejí s onemocněním ledvin. Pacienti léčeni peritoneální dialýzou s ascitem mohou
mít v peritoneální dutině velký objem tekutiny, která nemá spojitost s roztokem pro
peritoneální dialýzu. Pokud trpíte ascitem, úplné vypuštění může znamenat zvýšení rizika
nízkého krevního tlaku.
Pacienti s vážným selháním ledvin a ascitem, využívající cycler HomeChoice by si měli být
vědomi toho, že cycler se pokusí kompletně vypustit tekutinu během počátečního
vypouštění. Veškeré vypouštění během následujících cyklů se bude provádět do prázdného
stavu, s výjimkou vypouštění v rámci nočního cyklu Tidal, které vychází z
naprogramovaného Tidal objemu % a z hodnoty celkové Tidal UF. Cycler HomeChoice
umožňuje pozastavit jakékoli aktivní počáteční vypouštění, ale neumožňuje obejít aktivní
počáteční vypouštění, pokud jste nedosáhli stavu pomalého toku po předem určené časové
období. Cyklická vypouštění je možné pozastavit a obejít.
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Společnost Baxter doporučuje, aby objem vypouštění u pacientů s ascitem, kteří využívají
cycler HomeChoice k léčení závažného selhání ledvin, pečlivě monitorovali kliničtí
pracovníci.
Pokud máte ascites a zjistíte následující příznaky, kontaktujte okamžitě klinického
pracovníka:
 Vaše břicho je zvětšené či napjaté vice než obvyklé, nebo
 Vypouštění objem překračuje objemem množství stanovené vaším ošetřujícím
lékařem.
Obal jednorázového setu otevírejte rukou. K otevírání nepoužívejte nůž, nůžky ani jiný ostrý
předmět, zabráníte tak případnému zranění či poškození jednorázového setu.
Při vyjímání jednorázového setu ze systému HomeChoice APD se ujistěte, že jsou všechny
tlačky na větvích i tlačky na vypouštěcím vaku zavřené, což má zabránit unikání roztoku či
dialyzátu. Jakékoli uniklé tekutiny okamžitě odstraňte, aby nedošlo ke zranění z důvodu
uklouznutí nebo pádu.
Nouzové odpojení vyžaduje použití ochranných rozpojovacích čepiček pro jednorázový set.
Pokud nemáte k dispozici ochranné rozpojovací čepičky FlexiCap nebo OptiCap, ukončete
léčbu a poté znovu začněte léčbu s využitím zcela nových pomůcek (vaky s roztokem a
jednorázový set). Pokud provedete odpojení během léčby a neprovedete nové připojení
s využitím nových pomůcek, hrozí kontaminace pacientské větve, což by mohlo vést
k peritonitidě.
Napájecí kabely, kabely modemu, prodlužovací větve (pokud se používají) a větve
s roztokem jednorázového setu mohou způsobit uškrcení. Pokud přístroj používají děti a
pacienti neschopní se o sebe postarat nebo se používá v jejich blízkosti, je nutné postupovat
zvláště opatrně a situaci pečlivě kontrolovat.
Pokud je lithiová baterie umístěná uvnitř systému cycleru nesprávně vyměněna, hrozí požár.

Ochranné kryty jednorázových setů mohou způsobit udušení. Ochranné kryty je nutné
odpovídajícím způsobem připevnit a ihned po použití zlikvidovat.
Pokud byl během přípravy na léčbu APD podkožně podán inzulín, je nutné postupovat velmi
opatrně. Následné zdržení či přerušení léčby by mohlo vést k nízké hladině glukózy (cukru)
v krvi. Upravte léčbu inzulínem dle pokynů ošetřujícího lékaře.
Změna koncentrací glukózy či dextrózy v roztoku PD u pacientů, kteří dostávají inzulín, může
být spojena s příliš vysokou či příliš nízkou hladinou glukózy (cukru) v krvi. Upravte léčbu
inzulínem dle pokynů ošetřujícího lékaře.
Pokud se cycler používá u dětí nebo v jejich blízkosti, zajistěte pečlivý dohled, aby nedošlo
ke kontaminaci tekutiny v případě, že by náhodou kously do vaku s roztokem nebo
jednorázových setů. Kontaminace jakékoli části roztoku nebo dráhy tekutiny může způsobit
peritonitidu.
Může dojít k zakopnutí o větve s roztokem nebo elektrické kabely a následnému poranění.
V blízkosti nebo kolem elektrických kabelů či větví s roztokem je nutné se pohybovat
opatrně.
Při zvedání cycleru může dojít k poranění, resp. při pokusu o přesun cycleru může dojít
k pádu. V takových situacích postupujte opatrně.
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Pokud se používá jedna karta Pro Card s více cyclery HomeChoice PRO, postupujte
opatrně. Ručně zadané změny předpisů na jednom cycleru HomeChoice PRO se
nepřenesou zpět do cycleru, který předtím používal stejnou kartu Pro Card. Permanentní
změny předpisu je nutné provést pomocí klinické softwarové aplikace, kterou má k dispozici
váš ošetřující lékař. Toto upozornění neplatí v situaci, kdy dostanete nový cycler jako
součást výměny. Nový cycler se totiž předtím nepoužíval s vaší kartou Pro Card. Toto
upozornění se týká pouze cyclerů HomeChoice Pro popsaných v návodu pro pacienty
k domácímu použití systému HomeChoice a HomeChoice PRO APD (07-19-64-016).
Použití bezdrátového komunikačního vybavení jako zařízení bezdrátové domácí sítě,
mobilních telefonů, bezdrátových telefonů a jejich základních stanic nebo příručních
krátkovlnných vysílaček může přístroj HomeChoice ovlivnit. Z tohoto důvodu je nutné
udržovat je ve vzdálenosti alespoň 3,3 m od přístroje HomeChoice. Pokud tato zařízení
použijete ve vzdálenosti menší než 3,3 m od vašeho cycleru, může se spustit systémový
alarm.
Nepokoušejte se na cycleru sami provádět opravy nebo jej upravovat. V takovém případě by
mohlo dojít k poranění osob nebo smrti. Pokud dojde k poškození, produkt nechte
prohlédnout a opravit společností Baxter. Obraťte se na oddělení technické podpory
společnosti Baxter na čísle uvedeném ve vašem návodu pro pacienty k domácímu použití.

Poznámka– použité zkratky: IIPV – zvýšený intraperitoneální objem (známý také jako
přeplnění)
UF – ultrafiltrace
PD – peritoneální dialýza
APD – automatizovaná peritoneální dialýza
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