Sp.zn. sukls302280/2016
Příbalová informace: informace pro pacienta
DOBUJECT 50 mg/ml
koncentrát pro infuzní roztok
Dobutaminum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože
obsahuje pro vás důležité údaje
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci
1.
Co je přípravek Dobuject a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Dobuject podán
3.
Jak se přípravek Dobuject používá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak přípravek Dobuject uchovávat
6.
Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Dobuject a k čemu se používá
Dospělí
Přípravek Dobuject je koncentrát pro infuzní roztok. Používá se na podporu srdeční funkce v případě náhlého
srdečního selhání, operačního zákroku na otevřeném srdci nebo nebezpečného poklesu krevního tlaku
(kardiogenní či septický šok).
Dále se používá ke zvýšení či udržení srdeční funkce během umělé plicní ventilace nebo zátěžových testů srdce,
pokud zátěžový test formou tělesné zátěže není možný.
Děti a dospívající
Dobutamin je u dětí indikován ve všech věkových skupinách (od novorozenců až po 18 let) jako inotropní podpora
v případě nízkého srdečního výdeje z důvodu dekompanzace srdečního selhání, po chirurgických srdečních
zákrocích, při kardiomypatii a při kardiogenním nebo septickém šoku.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Dobuject podán
Přípravek Dobuject nepoužívejte, jestliže:
- jste alergický(á) na dobutamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- máte obstrukční kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu),
- máte mechanickou překážku plnění a/nebo vyprazdňování komor (tamponáda perikardu, těžká stenóza
aortální chlopně),
- máte těžkou hypovolémii (snížení objemu krve),
- jste současně léčen(a) MAO inhibitory (léky k léčbě deprese).
Upozornění a opatření
Před podáním přípravku Dobuject se poraďte 1/6
se svým lékařem, jestliže:
- máte nedostatečné prokrvení srdce (angina pectoris)

-

máte srdeční záchvat,
máte nepravidelnou činnost srdce,
máte vysoký krevní tlak,
máte cukrovku (v takovém případě může být nutná úprava dávky přípravku Dobuject).

V takovém případě lékař zváží, jestli Vám infuzi podá či nikoli.
Děti
Zdá se že srdeční frekvence i krevní tlak stoupají u dětí častěji a výrazněji ve srovnání s dospělými. Uvádí se že
kardiovaskulární systém novorozence je k dobutaminu méně citlivý a hypotenzní efekt (snížení krevního tlaku) se
objevuje častěji u dospělých než u dětí. Proto by podání dobutaminu u dětí mělo být velmi pečlivě sledováno.
Další léčivé přípravky a přípravek Dobuject
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo
které možná budete užívat.
Zejména informujte lékaře, jestliže užíváte:
- moklobemid (lék k léčbě deprese či úzkosti)
- beta-blokátory (lék na vysoký krevní tlak či nepravidelný srdeční tep)
- vazodilatancia (léky rozšiřující cévy – např. k léčbě poruch průtoku krve)
- nitroprussid (lék na snížení krevního tlaku) či dopamin (lék používaný při srdečním záchvatu)
- ACE inhibitory (léky k léčbě vysokého krevního tlaku a městnavého srdeční selhání)
- Inzulin.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Jestliže jste těhotná, lékař musí posoudit poměr přínosů a rizik přípravku Dobuject přímo ve vašem případě.
Jestliže kojíte nebo máte v úmyslu kojit, informujte lékaře, protože při kojení se léčba přípravkem Dobuject
nedoporučuje. Při kojení je nutno léčbu přípravkem Dobuject přerušit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U přípravku Dobuject nejsou známy negativní účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
3. Jak se přípravek Dobuject používá
Přípravek Dobuject je podáván lékařem, který proto zodpovídá za volbu nejvhodnější dávky a způsob podání v
jednotlivých případech. Před použitím se musí obsah ampulí přípravku Dobuject naředit (pokyny pro lékaře jsou
uvedeny na konci této příbalové informace).
Přípravek Dobuject se podává pomocí infuzní pumpy připojené přímo do některé žíly na vaší paži. Přípravek
Dobuject může být podáván po dobu několika dnů.
Během léčby bude pravidelně kontrolován váš srdeční tep a rytmus, EKG, krevní tlak a výdej moči.
Po infuzi budete ještě po nějakou dobu sledován(a), zejména po zátěžovém testu srdce.
Dávkování u dospělých
Lékař upraví rychlost infuze podle toho, jak ji snášíte, a to v rozmezí od 2,5 až 40 mikrogramů na kg tělesné
hmotnosti za minutu, nejčastěji 2,5 až 10 mikrogramů/kg/min.
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Lékař léčbu zahájí nízkou dávkou: 2,5 mikrogramů na kg tělesné hmotnosti za minutu, a bude dávku zvyšovat
v intervalech po 10 – 30 minutách až do dosažení požadovaného účinku.
Děti
Pro všechny věkové skupiny (novorozenci až věk 18 let) je doporučená úvodní dávka 5 µg/kg t.hm./min., upravená
podle klinické odpovědi na 2-20 µg/kg t.hm./min. Občas i nízká dávka jako 0,5- 1 µg/kg t.hm./min vyvolá klinickou
odpověď. Dávka pro děti je třeba pečlivě titrovat, protože u dětí je pravděpodobně užší terapeutické rozpětí.
Ihned informujte lékaře, pokud zaznamenáte nežádoucí účinky jako bolest hlavy, třes či rychlý nebo
nepravidelný srdeční tep. Rychlost infuze bude v takovém případě snížena, dokud nebude nalezena snášená dávka.
Podrobnější údaje pro lékaře týkající se podávání a nakládání s přípravkem Dobuject jsou uvedeny na konci této
příbalové informace.
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Dobuject, než jste měl(a) dostat
Předávkování přípravkem Dobuject se vyskytuje pouze vzácně.
Ihned informujte lékaře, pokud zaznamenáte ztrátu chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, třes, úzkost,
zrychlený či nepravidelný srdeční tep, bolest hlavy, dýchací obtíže nebo bolest na hrudi. Infuze bude zastavena,
dokud se nebudete cítit lépe a lékař bude léčit příznaky, bude-li to nutné.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Nejběžnějšími popsanými nežádoucími účinky jsou pocit na zvracení, bolest hlavy, palpitace (bušení srdce),
dušnost, bolest na hrudi a zvýšení krevního tlaku.
Mohou se také objevit alergické reakce.
Nežádoucí účinky zaznamenané při léčbě dobutaminu jsou řazeny dle četnosti výskytu:
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí)
Bolest hlavy, zvýšený krevní tlak, dušnost, pocit na zvracení, bolest na hrudi.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Zmatenost v důsledku souběžného předávkování atropinem při zátěžovém testu, zátěžová kardiomyopatie
(onemocnění srdečního svalu), reakce z přecitlivělosti, zánět žil v místě infuze, zánět v místě vpichu injekce, bolest
v místě vpichu injekce, nekróza (odumření tkáně) v místě vpichu injekce.
V ojedinělých případech byly hlášeny ruptury (protržení) myokardu, některé se smrtelnými následky, ve spojitosti
se zátěžovými testy za použití dobutaminu.
Výskyt nežádoucích účinků závisí na dávce a může být proto kontrolován snížením infuzní rychlosti. Protože se
dobutamin téměř úplně odstraní z těla do 10 minut, jakékoliv nežádoucí účinky rychle ustoupí, jakmile je dávka
snížena nebo infuze přerušena.
V některých případech se nežádoucí účinky objevily za několik minut (až 20 minut) po ukončení infuze přípravku
Dobuject.
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Nežádoucí účinky zahrnují zvýšení systolického krevního tlaku, systémovou hypertenzi (vysoký krevní tlak) nebo
hypotenzi (nízký krevní tlak), tachykardii (zrychlená činnost srdce), bolest hlavy, zvýšení tlaku v zaklínění a
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následně plicní kongesci (městnání) a otok, symptomatické
obtíže.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Dobuject uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za zkratkou EXP.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampuli v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Dobuject obsahuje
•

Léčivou látkou je dobutaminum. Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje dobutaminum 50 mg ve
formě dobutamini hydrochloridum 56,05 mg/ml.
Jedna ampule o obsahu 5 ml obsahuje dobutaminum 250 mg.
• Pomocnými látkami jsou: kyselina askorbová, voda na injekci.
Jak Dobuject vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Dobuject je čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok.

Přípravek Dobuject se dodává v baleních obsahujících 5 ampulí s 5 ml roztoku
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Primex Pharmaceuticals Oy
00170 Helsinki
Finsko
Výrobce
BerliMed S.A.,
Polino Industrial Santa Rosa,
28806 Alcalá de Henares (Madrid),
Španělsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 5. 2018.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:
Diluce a dávkování
Diluce u dospělých:
Před podáním musí být infuzní roztok asepticky naředěn alespoň na 50 ml sterilním 0,9% roztokem chloridu
sodného, 5% roztokem glukózy nebo roztokem Ringer laktátu.
K infuzi se obvykle používají konečné koncentrace 250 µg/ml, 500 µg/ml a 1000 µg/ml. Podmínky uchovávání po
naředění.
Diluce u pediatrické populace:
Pro podání kontinuální intravenózní infuze za použití infuzní pumpy nařeďte na koncentraci 0,5 až 1 mg/ml
(maximálně 5mg/ml pokud jsou tekutiny omezeny) 5% roztokem glukózy nebo 0,9% roztokem chloridu sodného.
Roztoky o vyšší koncentraci podávejte pouze pomocí centrálního venózního katetru. Infuze dobutaminu je
inkompatibilní s bikarbonátem a jinými silně alkalickými roztoky.
Novorozenci-intenzivní péče:
Nařeďte dávku 30 mg/kg tělesné hmotnosti na konečný objem 50 ml infuzního roztoku. Rychlost infuze 0,5 ml/hod.
pak umožňuje dávkování 5μg/ kg t.hm./min.
Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla doložena na 48 hodin při teplotě 8 °C a 25 °C.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po otevření. Není-li použit okamžitě, doba a
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a doba by neměla být
delší než 24 hodin při 2 – 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických
podmínek.
Přípravek nesmí být mísen s jinými látkami s výjimkou roztoků k ředění uvedenými výše.
Intravenózní infuze dobutaminu není kompatibilní s bikarbonátem a jinými silně alkalickými roztoky.
Dobuject se podává v nepřetržité nitrožilní infuzi v dávce 2,5 - 40 µg/kg/min, nejčastěji 2,5 - 10 µg/kg/min.
Dostatečné odpovědi bylo v některých případech dosaženo dávkou 0,5 µg/kg/min. Infuzní koncentrát musí být
zředěn před podáním na nejméně 50 ml nitrožilní infuze 0,9% roztokem chloridu sodného, 5% roztokem glukózy
nebo Ringerovým roztokem s laktátem. K infuzi se obvykle používají konečné koncentrace 250 µg/ml, 500 µg/ml
a 1000 µg/ml. Koncentrace se stanoví podle potřeby tekutin u nemocného. Koncentrace ve výši až 5000 µg/ml se
používají u nemocných, u nichž je třeba snížit příjem tekutin. Je důležité použít vhodné dávkovací zařízení ke
kontrole rychlosti infuze (kapky či ml za minutu). Přípravek musí být podáván infuzní pumpou.
Infuze se zahájí rychlostí 2,5 µg/kg/min a dávka se zvyšuje v intervalech 10 - 30 min, dokud není dosaženo
požadované hemodynamické odpovědi nebo pokud nepříznivé účinky, jako nadměrná tachykardie, arytmie, bolest
hlavy nebo třes, nezabrání dalšímu zvyšování dávek.
Dávkování se upravuje individuálně podle srdeční frekvence a rytmu, krevního tlaku a průtoku moči. Částečná
tolerance se může vytvořit při nepřetržité infuzi dobutaminu trvající 72 hodin nebo déle. Pak mohou být nutné vyšší
dávky.
Dávkování u dospělých
Inotropní podpora myokardu
Dávkování lze určit podle následující tabulky. Rychlost infuze v ml/min se získá násobením infuzních rychlostí
(daných pro každou koncentraci) hmotností nemocného.
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jedna ampulka

dvě ampulky

čtyři ampulky

250 mg dobutaminu
v 1 000 ml infuz.
roztoku

500 mg dobutaminu
v 1 000 ml infuz.
roztoku

1 000 mg dobutaminu
v 1 000 ml infuz.
roztoku

Dávka
µg/kg/min

infuzní rychlost
ml/kg/min

infuzní rychlost
ml/kg/min

infuzní rychlost
ml/kg/min

2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03

0,0025
0,005
0,0075
0,01
0,0125
0,015

Dávkování při provádění zátěžového testu
Koncentrace 1 mg/ml se používá pro provedení srdečního zátěžového testu. Začíná se infuzí roztoku Dobujectu v
dávce 5 µg/kg/min, který je podáván infuzní pumpou v průběhu 5 - 8 minut, pak se dávka postupně zvyšuje každých
5 – 8 minut na maximálně 20 µg/kg/min. Je nezbytné nepřetržité monitorování EKG. Infuzi je třeba ukončit, dojdeli k více než 2 mm depresi ST segmentu nebo v případě vzniku jakékoliv síňové arytmie. Infuze se rovněž musí
ukončit, zvýší-li se srdeční frekvence na úroveň nepřiměřeně vysokou vzhledem k věku nemocného, pokud
systolický tlak vystoupí nad 200 mm Hg, diastolický tlak nad 120 mm Hg, pokud systolický krevní tlak klesne o
více než 20 mm Hg, nebo vyskytnou-li se jakékoliv nežádoucí účinky. Srdeční zátěžový test lze provádět pouze ve
zdravotnickém zařízení, které má k dispozici jednotku intenzivní péče, a to pouze v místnosti s vybavením pro
intenzivní péči, především defibrilátorem.
Pokud se neobjeví nic, co by vyžadovalo přerušení testu během infuze dobutaminu a srdeční frekvence nepřesáhne
85 % maximálního výkonu vzhledem k věku nemocného, test může pokračovat dosaženou infuzní rychlostí a mohou
být současně podávány opakované nitrožilní injekce atropinu v dávce 0,25 - 0,4 mg. Celková dávka atropinu nesmí
přesáhnout 1 mg.
Dávkování u pediatrické populace
Pro všechny věkové skupiny (novorozenci až věk 18 let) je doporučená úvodní dávka 5 μg/kg t.hm./min.,
upravená podle klinické odpovědi na 2-20 μg/kg t.hm./min. Občas i nízká dávka jako 0,5-1 μg/kg t.hm./min
vyvolá klinickou odpověď.
Jsou důvody se domnívat, že u dětí je minimální účinná dávka vyšší než u dospělých. Při vyšším dávkování se
doporučuje zvýšená pozornost, protože jsou take důvody se domnívat že maximálně tolerované dávky jsou u dětí
nižší než u dospělých. Většina nežádoucích účinků (zvláště tachykardie) byla pozorována při dávkách 7,5 μg/kg
t.hm./min nebo vyšších, ale prosté zpomalení rychlosti nebo ukončení infuze dobutaminu vede k rychlému ústupu
těchto nežádoucích účinků.
U pediatrických pacientů byla pozorována vysoká variabilita jak v plasmatických koncentracích nutných k zahájení
hemodynamické odpovědi (prahová hodnota), tak v rychlosti hemodynamické odpovědi na zvyšující se plasmatické
koncentrace, což ukazuje že potřebná dávka u dětí nemůže být stanovena předem ale je třeba pečlivě titrovat, protože
u dětí je pravděpodobně užší terapeutické rozpětí.
Veškerý nepoužitý koncentrát pro přípravu infuzního roztoku musí být zlikvidován.
Nažloutlé zabarvení roztoku je způsobeno mírným rozkladem kyseliny askorbové během skladování. Neovlivňuje
účinnost ani bezpečnost přípravku.
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