Pozvánka na sympozium
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Společnost Swixx Biopharma s.r.o.
si Vás dovoluje pozvat
na odborné sympozium, které se koná
7. 10. 2021 od 12:40-13:40,
v rámci Brodových dnů 2021
v Českých Budějovicích, hotel Clarion

PROGRAM
12:40-12:55

Diferenciální diagnostika
trombotických mikroangiopatií
se zaměřením na aHUS
prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.,
II. interní klinika, oddělení klinické hematologie
LF UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

12:55-13:10

Ravulizumab a jeho místo v léčbě aHUS
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.,
Klinika nefrologie
1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

13:10-13:25

Zkušenosti s léčbou tolvaptanem
u pacientů s ADPKD
doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.,
Klinika nefrologie
1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

13:25-13:40
diskuze
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Zkrácená informace o léčivém přípravku Ultomiris®
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.
Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným Souhrnem údajů o přípravku.
Ultomiris (ravulizumabum) 300 mg/3 ml, 1 100 mg/11 ml a 300 mg/30 ml koncentráty pro infuzní roztok. Prezentace přípravku: Jedna injekční lahvička o objemu
3 ml obsahuje ravulizumabum 300 mg (100 mg/ml). Jedna injekční lahvička o objemu 11 ml obsahuje ravulizumabum 1 100 mg (100 mg/ml). Jedna injekční lahvička
o objemu 30 ml obsahuje ravulizumabum 300 mg (10 mg/ml). Indikace: Přípravek Ultomiris je indikován k léčbě dospělých pacientů a pediatrických pacientů s tělesnou
hmotností 10 kg nebo vyšší s paroxysmální noční hemoglobinurií (PNH): u pacientů s hemolýzou s klinickým příznakem (klinickými příznaky) svědčícím (svědčícími)
o vysoké aktivitě onemocnění; u pacientů, kteří jsou klinicky stabilní nejméně po dobu posledních 6 měsíců léčby ekulizumabem. Přípravek Ultomiris je indikován k léčbě
pacientů s tělesnou hmotností 10 kg nebo vyšší s atypickým hemolyticko-uremickým syndromem (aHUS), kteří doposud nebyli léčeni inhibitory komplementu nebo jim byl
podáván ekulizumab nejméně po dobu 3 měsíců a byla u nich prokázaná odpověď na ekulizumab. Dávkování a způsob podávání: Dávkování: Dospělí pacienti s PNH a aHUS:
Nasycovací dávka a následné udržovací dávky, podávané intravenózní infuzí, jejichž velikost vychází z tělesné hmotnosti pacienta. Udržovací dávky podávané jednou za
8 týdnů, počínaje 2 týdny po podání nasycovací dávky. Toleruje se příležitostná změna schématu dávkování o ± 7 dní od plánovaného dne infuze (s výjimkou první udržovací
dávky ravulizumabu), ale následná dávka se má podat podle původního schématu. U pacientů přecházejících z ekulizumabu na ravulizumab se má nasycovací dávka
ravulizumabu podat za 2 týdny po poslední infuzi ekulizumabu a udržovací dávky se poté podávají jednou za 8 týdnů, počínaje 2 týdny po podání nasycovací dávky. Informace o dávkovacím režimu ravulizumabu založeném na tělesné hmotnosti jsou uvedeny v SPC. Se souběžným používáním PE/PI (plazmaferézy nebo výměny plazmy nebo
infuze čerstvé zmrazené plazmy) a ravulizumabu nejsou zkušenosti. Podávání PE/PI může snížit sérové hladiny ravulizumabu. Zvláštní populace: Pediatričtí pacienti: Pediatričtí pacienti s PNH a aHUS a s tělesnou hmotností ≥ 40 kg jsou léčení dle doporučeného dávkování pro dospělé. U pacientů přecházejících z ekulizumabu na ravulizumab
má být nasycovací dávka ravulizumabu podána 2 týdny po poslední infuzi ekulizumabu a poté se podávají udržovací dávky podle dávkovacího režimu založeného na tělesné
hmotnosti uvedeného v SmPC. Dávkování založené na tělesné hmotnosti a intervaly dávkování u pediatrických pacientů s tělesnou hmotností ≥ 10 kg až 20 kg je jednou za
4 týdny, u pediatrických pacientů s tělesnou hmotností ≥ 20 kg až 40 kg je jednou za 8 týdnů, počínaje 2 týdny po podání nasycovací dávky. Údaje potvrzující bezpečnost
a účinnost ravulizumabu u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 10 kg jsou omezené a u těchto pacientů nelze ohledně dávkování poskytnout žádné doporučení. Ravulizumab nebyl studován u pediatrických pacientů s PNH s tělesnou hmotností nižší než 30 kg. Dávkování ravulizumabu u pediatrických pacientů s tělesnou hmotností nižší
než 30 kg je založeno na dávkování použitém u pediatrických pacientů s aHUS na základě farmakokinetických/ farmakodynamických (PK/PD) údajů dostupných u pacientů
s aHUS a PNH léčených ravulizumabem. Starší osoby: U pacientů s PNH a aHUS ve věku 65 let a starších není nutná úprava dávky. Neexistují žádné důkazy, které by
naznačovaly, že jsou pro léčbu geriatrické populace nutná jakákoli zvláštní opatření, ačkoli jsou u starších pacientů zkušenosti s ravulizumabem omezené. Porucha funkce
ledvin: Není nutná úprava dávky. Porucha funkce jater: Bezpečnost a účinnost ravulizumabu nebyly u pacientů s poruchou funkce jater studovány; nicméně farmakokinetické údaje naznačují, že u pacientů s poruchou funkce jater není nutná úprava dávky. Způsob podání: Pouze intravenózní infuze, podávat přes 0,2μm filtr (ne formou
intravenózní tlakové infuze (push) nebo bolusové injekce). Přípravek Ultomiris o koncentraci 100 mg/ml (3ml a 11ml injekční lahvičky) musí být před podáním naředěn na
výslednou koncentraci 50 mg/ml a podáván pomocí injekční nebo infuzní pumpy po minimální dobu 0,4 až 1,3 hodiny (25 až 75 min) v závislosti na tělesné hmotnosti (viz
SPC). Přípravek Ultomiris o koncentraci 10 mg/ml (30ml injekční lahvička) musí být před podáním naředěn na výslednou koncentraci 5 mg/ml a podáván pomocí injekční
nebo infuzní pumpy po minimální dobu 1,3 až 3,3 hodiny (77 až 194 min) v závislosti na tělesné hmotnosti (viz SPC). Přípravek Ultomiris 300 mg/30 ml koncentrát pro infuzní roztok nesmí být mísen s přípravky Ultomiris 300 mg/3 ml ani 1 100 mg/11 ml koncentrát pro infuzní roztok. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo
na kteroukoli pomocnou látku; pacienti s nevyléčenou infekcí Neisseria meningitidis v době zahájení léčby; pacienti, kteří nemají platné očkování proti Neisseria meningitidis, pokud nepodstoupí profylaktickou léčbu vhodnými antibiotiky po dobu 2 týdnů po očkování. Zvláštní upozornění a opatření: Sledovatelnost: K zlepšení sledovatelnosti se má zaznamenat název a číslo šarže přípravku Ultomiris. Závažná meningokoková infekce: Na základě mechanismu účinku ravulizumabu zvyšuje jeho použití náchylnost
pacienta k meningokokové infekci/sepsi (N. meningitidis). Může se objevit meningokokové onemocnění vyvolané jakoukoli séroskupinou. Aby se snížilo riziko infekce, musí
být všichni pacienti očkováni proti meningokokovým infekcím nejméně 2 týdny před zahájením léčby ravulizumabem, pokud riziko oddálení léčby ravulizumabem nepřevyšuje riziko rozvoje meningokokové infekce. Pacienti, kteří zahájí léčbu ravulizumabem dříve než za 2 týdny po podání meningokokové vakcíny, musí být léčeni vhodnými
profylaktickými antibiotiky po dobu 2 týdnů po očkování. Pro účely ochrany proti běžným patogenním meningokokovým séroskupinám se doporučují vakcíny proti
séroskupinám A, C, Y, W135 a B, pokud jsou k dispozici. Pacienti musí být očkováni nebo přeočkováni podle platných národních pokynů pro použití vakcíny. Pokud je pacient převeden z léčby ekulizumabem, musí lékaři ověřit, zda je očkování proti meningokokům aktuální podle platných národních pokynů pro vakcinaci. Očkování nemusí
dostatečně chránit před meningokokovou infekcí. Je nutné vzít v úvahu oficiální pokyny pro náležité použití antibakteriálních látek. U pacientů léčených ravulizumabem
byly hlášeny případy závažných meningokokových infekcí/sepsí. U pacientů léčených jinými inhibitory terminálního komplexu komplementu byly hlášeny případy
závažných nebo fatálních meningokokových infekcí/sepsí. Všichni pacienti musí být sledováni s ohledem na časné známky meningokokové infekce a sepse. Pokud je podezření na infekci, musí být pacienti okamžitě vyšetřeni a léčeni vhodnými antibiotiky. Pacienti musí být na tyto známky a příznaky upozorněni a je nezbytné přijmout
opatření vedoucí k zajištění okamžité lékařské péče. Lékaři musí pacientům poskytnout informační brožuru pro pacienty a bezpečnostní kartu pacienta. Imunizace:
Očkování může dále aktivovat komplement. V důsledku toho se mohou u pacientů s onemocněními zprostředkovanými komplementem vyskytovat ve zvýšené míře známky
a příznaky základního onemocnění, např. hemolýza. Proto se u pacientů musí po doporučeném očkování pečlivě sledovat příznaky onemocnění. Pacienti mladší 18 let musí
být očkováni proti Haemophilus influenzae a pneumokokovým infekcím. Další systémové infekce: U pacientů s aktivními systémovými infekcemi je nutné ravulizumab
podávat s opatrností. Ravulizumab blokuje aktivaci terminálního komplexu komplementu, proto mohou být pacienti citlivější na infekce způsobené bakteriemi rodu Neisseria a opouzdřenými bakteriemi. Byly hlášeny případy závažných infekcí způsobených bakteriemi rodu Neisseria (jinými než N. meningitidis), včetně diseminované gonokokové infekce. Lékaři mají pacientům poskytnout poradenství týkající se prevence gonorey. Reakce na infuzi: Podávání ravulizumabu může vyvolat reakce na infuzi.
V klinických hodnoceních PNH a aHUS se u pacientů s PNH (u 2 z 222 dospělých pacientů, žádného z 13 pediatrických pacientů) a s aHUS (u 4 z 89 pacientů) vyskytly
reakce na infuzi, které byly mírně závažné a přechodné (např. bolest dolní části zad a pokles krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku, diskomfort končetin, hypersenzitivita
na léčivo (alergická reakce) a dysgeuzie (porucha chuti). V případě reakce na infuzi se má infuze ravulizumabu přerušit a pokud se vyskytnou známky kardiovaskulární
nestability nebo respiračního omezení, mají se učinit vhodná podpůrná opatření. Ukončení léčby PNH: Pokud pacienti s PNH ukončí léčbu ravulizumabem, musí být pečlivě
sledováni s ohledem na známky a příznaky závažné intravaskulární hemolýzy (více informací viz SmPC) nejméně po dobu 16 týdnů. Ukončení léčby aHUS: O ukončení
podávání ravulizumabu neexistují žádné konkrétní údaje. Pokud musí pacienti přerušit léčbu ravulizumabem, mají být průběžně pečlivě sledováni ohledně známek
a příznaků TMA. Sledování však nemusí být dostatečné s ohledem na předpovídání nebo prevenci závažných komplikací TMA. Více informací viz SmPC. Pokud se po
ukončení léčby ravulizumabem vyskytnou komplikace TMA, zvažte opětovné zahájení léčby ravulizumabem počínaje nasycovací a udržovací dávkou. Pomocné látky: Po
naředění injekčním roztokem chloridu sodného (0,9 %) Ultomiris obsahuje 2,65 g sodíku na 720 ml v maximální dávce, což odpovídá 133 % doporučeného maximálního
denního příjmu 2 g sodíku podle WHO pro dospělého. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Chronická
léčba intravenózním lidským imunoglobulinem (i.v. Ig) může interferovat s endozomálním recyklačním mechanismem neonatálního Fc receptoru (FcRn) monoklonálních
protilátek, jako je ravulizumab, a tím snižovat koncentrace ravulizumabu v séru. Fertilita, těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku: Ženy ve fertilním věku musí během
léčby a ještě 8 měsíců po ukončení terapie používat účinné metody antikoncepce. Těhotenství: Klinické údaje o podávání ravulizumabu těhotným ženám nejsou k dispozici.
Neklinické studie reprodukční toxicity s ravulizumabem nebyly provedeny. O lidském IgG je známo, že u člověka prostupuje placentální bariérou, a tak může ravulizumab
potenciálně způsobit inhibici terminálního komplexu komplementu ve fetálním oběhu. U těhotných žen je možné zvážit použití ravulizumabu po zhodnocení rizik a přínosů.
Kojení: Není známo, zda se ravulizumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že mnoho léčivých přípravků a imunoglobulinů je vylučováno do lidského
mateřského mléka, a vzhledem k možnému výskytu závažných nežádoucích účinků u kojených dětí se doporučuje během léčby a na dobu 8 měsíců po terapii ravulizumabem přerušit kojení. Fertilita: specifické neklinické studie fertility s ravulizumabem nebyly provedeny. Nežádoucí účinky: Nejčastějšími nežádoucími účinky (frekvence
výskytu velmi časté) jsou průjem, nausea, zvracení, nazofaryngitida a bolest hlavy. Závažné nežádoucí účinky: Nejzávažnějšími nežádoucími účinky u pacientů v klinických
hodnoceních jsou meningokoková infekce a meningokoková sepse. Více informací viz SmPC. Velmi časté nežádoucí účinky (≥ 1/10): infekce horních cest dýchacích, nazofaryngitida, bolest hlavy, průjem, nausea, pyrexie, únava; časté nežádoucí účinky (≥ 1/100 až < 1/10): závrať, bolest břicha, zvracení, dyspepsie, vyrážka, pruritus, bolest
zad, artralgie, myalgie, svalové spazmy, onemocnění podobné chřipce, astenie; méně časté nežádoucí účinky (≥ 1/1 000 až < 1/100:) meningokokové infekce, zimnice.
Pediatrická populace: U pediatrických pacientů s PNH (ve věku 9 až 17 let) zařazených do pediatrické studie s PNH se bezpečnostní profil jevil podobný bezpečnostnímu
profilu pozorovanému u dospělých pacientů s PNH. Nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými u pediatrických pacientů s PNH byly bolest břicha a nazofaryngitida.
U pediatrických pacientů s prokázaným aHUS (ve věku od 10 měsíců do méně než 18 let) zahrnutých do klinické studie se bezpečnostní profil ravulizumabu jevil podobný
profilu pozorovanému u dospělých pacientů s prokázaným aHUS. Bezpečnostní profily u dětí v různých podskupinách rozdělených podle věku se zdají podobné. Údaje
o bezpečnosti u pacientů ve věku do 2 let byly získány pouze od čtyř pacientů. Nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným u pediatrických pacientů byla pyrexie. Více
informací viz SmPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce,
aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: Alexion Europe SAS, 103-105 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, Francie. Registrační
čísla: EU/1/19/1371/001, 002, 003. Datum první registrace: 2. července 2019. Datum revize: 09/2021.
URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úplnou informaci o přípravku obdržíte na adrese: Swixx Biopharma s.r.o., Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 242 434 222.
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http: //www.ema.europa.eu/.
Nežádoucí účinky musí být hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
nebo firmě Swixx Biopharma s.r.o. prostřednictvím e-mailu: medinfo.czech@swixxbiopharma.com
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Zkrácená informace o léčivém přípravku Jinarc® (tolvaptan)
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.
Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným Souhrnem údajů o přípravku.
Název přípravku: Jinarc 15 mg tablety, Jinarc 30 mg tablety, Jinarc 45 mg tablety, Jinarc 60 mg tablety, Jinarc 90 mg tablety.
Kvantitativní a kvalitativní složení: Jinarc 15 mg tablety. Jedna tableta obsahuje tolvaptanum 15 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta 15 mg obsahuje přibližně
35 mg laktózy (jako monohydrát). Jinarc 30 mg tablety. Jedna tableta obsahuje tolvaptanum 30 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta 30 mg obsahuje přibližně
70 mg laktózy (jako monohydrát). Jinarc 45 mg tablety. Jedna tableta obsahuje tolvaptanum 45 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta 45 mg obsahuje přibližně
12 mg laktózy (jako monohydrát). Jinarc 60 mg tablety. Jedna tableta obsahuje tolvaptanum 60 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta 60 mg obsahuje přibližně
16 mg laktózy (jako monohydrát Jinarc 90 mg tablety. Jedna tableta obsahuje tolvaptanum 90 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta 90 mg obsahuje přibližně
24 mg laktózy (jako monohydrát). Terapeutické indikace: Přípravek Jinarc je indikován ke zpomalení progrese vzniku cyst a renální insuficience při polycystické chorobě ledvin
autozomálně dominantního typu (PCHLAD) u dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin (Chronic Kidney Disease - CKD) 1. až 4. stádia při zahájení léčby, kdy je prokázána rychlá progrese onemocnění. Dávkování a způsob podání: Léčbu tolvaptanem musí zahájit a její průběh dozorovat lékaři se zkušenostmi s léčbou PCHLAD, kteří plně
chápou rizika léčby tolvaptanem včetně jaterní toxicity a požadavků na sledování. Tablety se musí polykat bez žvýkání a se sklenicí vody. Přípravek Jinarc podávejte dvakrát denně
v režimech rozděleného dávkování 45 mg + 15 mg, 60 mg + 30 mg nebo 90 mg + 30 mg (celková denní dávka 60 mg, 90 mg, resp. 120 mg). Pacienti musí být poučeni, aby pili
dostatečné množství vody nebo jiných vodných tekutin (viz SmPC). Léčba se musí přerušit, pokud bude omezena schopnost pít nebo přístup k vodě. Ranní dávka: užít po probuzení a nejméně 30 minut před snídaní. Druhá dávka: po 8 hodinách od ranní dávky, může se užít s jídlem nebo bez jídla. Jinarc se nesmí užívat s grapefruitovou šťávou. Titrace dávky:
Výchozí dávka je 60 mg tolvaptanu za den (rozdělená dávka 45 mg + 15 mg). Výchozí dávku titrujte opatrně směrem nahoru do 90 mg tolvaptanu (rozdělená dávka 60 mg + 30 mg)
denně a pak do cílové dávky 120 mg tolvaptanu (rozdělená dávka 90 mg + 30 mg) denně, pokud bude snášena, nejméně s týdenními intervaly mezi titracemi. Dávka může být titrována směrem dolů na základě snášenlivosti. Pacienti se musí udržovat na nejvyšší snesitelné dávce tolvaptanu. Monitoring: Měření osmolality moči se doporučuje pro sledování
adekvátnosti inhibice vazopresinu. Periodické sledování osmolality plazmy nebo sérového sodíku (pro výpočet osmolality plazmy) a/nebo tělesné hmotnosti je nutné vzít v úvahu
pro sledování rizika dehydratace po akvaretických účincích tolvaptanu v případě nedostatečného příjmu vody pacientem. Starší pacienti: Vyšší věk nemá žádný účinek na koncentrace tolvaptanu v plazmě. K dispozici jsou omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti tolvaptanu u pacientů s PCHLAD starších 55 let. Porucha funkce ledvin: Přípravek je kontraindikován u anurických pacientů. Úprava dávky se nevyžaduje. U subjektů s ukazateli glomerulární filtrace < 10 ml/min nebo u pacientů podstupujících dialýzu nebyla prováděna
žádná klinická hodnocení. Riziko poškození jater u pacientů se závažně sníženou funkcí ledvin (tj. odhadovanou mírou glomerulární filtrace (eGFR) < 20 ml/min/1,73 m2) může být
zvýšené, proto je nutné tyto pacienty pečlivě sledovat z hlediska jaterní toxicity. Jsou k dispozici omezené údaje o pacientech s CKD pozdního stadia 4 (eGFR < 25 ml/min/1,73
m2). Nejsou k dispozici žádné údaje o pacientech s CKD stadia 5. Jinarc je třeba vysadit, pokud renální nedostatečnost progreduje do stadia 5. Porucha funkce jater: U pacientů
s lehkou či středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třídy A a B) není úpravy dávky zapotřebí. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se musí pečlivě zvážit přínosy
a rizika léčby přípravkem Jinarc. Pacienty je nutno pečlivě léčit a pravidelně se musí sledovat hladiny jaterních enzymů. Přípravek Jinarc je kontraindikován u pacientů se zvýšenými hodnotami jaterních enzymů a/nebo známkami či příznaky poruchy jater před zahájením léčby, kteří splňují požadavky na trvalé vysazení tolvaptanu (viz SmPC). Pediatrická
populace: Jinarc se v pediatrické věkové skupině nedoporučuje. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Souběžné používání léčivých přípravků, které jsou
silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A, zvyšuje expozici účinkům přípravku Jinarc, proto je nutné dávku přípravku Jinarc snížit (viz SmPC). Souběžné používání léčivých
přípravků, které jsou silnými induktory CYP3A, sníží expozici účinkům přípravku Jinarc a jeho účinnost, proto je třeba se souběžnému podávání vyhnout. Pacienti užívající digoxin
nebo jiné substráty P-gp s úzkou terapeutickou šíří (např. dabigatran) musí být léčeni s opatrností a vyšetřeni ohledně nadměrných účinků. Současné podávání přípravku Jinarc
s léčivými přípravky, které zvyšují sérovou hladinu sodíku může vést k vyššímu riziku rozvoje hypernatrémie a nedoporučuje se. U PCHLAD v kombinaci s diuretiky nebyl přípravek
Jinarc rozsáhle studován. Pokud je zjištěna dehydratace nebo renální dysfunkce, je třeba snížit nebo přerušit podávání přípravku Jinarc a/nebo diuretik a zvýšit příjem tekutin.
Účinek analogů vasopresinu (např. desmopressinu) při prevenci nebo kontrole krvácení může být při současném podávání s přípravkem Jinarc oslaben. Podávání přípravku Jinarc
s analogy vazopresinu se proto nedoporučuje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo benzazepin, případně deriváty benzazepinu, zvýšené hodnoty jaterních enzymů a/nebo známky či příznaky poruchy jater před zahájením léčby, které splňují požadavky na trvalé vysazení přípravku Jinarc (viz SmPC),
anurie, hypovolémie, Hypernatrémie, pacienti, kteří nedokáží vnímat či reagovat na žízeň, těhotenství, kojení. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Podrobná upozornění
jsou uvedena v SmPC. Jaterní toxicita: Přípravek Jinarc byl spojován s idiosynkratickými zvýšeními alaninaminotransferázy a aspartátaminotransferázy (ALT a AST) v krvi s málo
častými případy souběžného zvýšení celkového bilirubinu (BT). Po uvedení přípravku Jinarc na trh bylo při léčbě PCHLAD hlášeno akutní jaterní selhání vyžadující transplantaci
jater. Předepisující lékaři musí plně dodržovat dále vyžadovaná bezpečnostní opatření (viz SmPC). V zájmu zmírnění rizika významného a/nebo nezvratného poškození jater se
vyžaduje před zahájením podávání přípravku Jinarc provedení krevních testů jaterních transamináz a bilirubinu, které se průběžně provádí měsíčně po 18 měsíců a poté v pravidelných 3měsíčních intervalech. Doporučuje se souběžné sledování kvůli příznakům, které mohou indikovat poruchu funkce jater. Pokud pacient vykazuje abnormální hladiny ALT,
AST nebo BT před zahájením léčby, které splňují kritéria pro permanentní vysazení (viz níže), podávání přípravku Jinarc je kontraindikováno. Během prvních 18 měsíců léčby lze
přípravek Jinarc poskytnout pouze pacientům, jejichž lékař stanovil, že funkce jater podporuje pokračující léčbu. Při nástupu příznaků nebo známek odpovídajících poruše funkce
jater nebo při detekci abnormálního a klinicky významného zvýšení ALT nebo AST během léčby se musí podávání přípravku Jinarc neprodleně přerušit a musí se zopakovat stanovení ALT, AST, BT a alkalické fosfatázy (AP), během 48 hodin až 72 hodin. Testování musí pokračovat se zvýšenou frekvencí, dokud se příznaky/známky/laboratorní abnormality
nestabilizují nebo nevyřeší; pak lze podávání přípravku Jinarc znovu zahájit. Po potvrzení setrvalé nebo narůstající hladiny transamináz se má terapie přípravkem Jinarc přerušit a
trvale vysadit, pokud přetrvávají významné nárůsty a/nebo klinické příznaky poruchy jater. Trvale ukončete léčbu přípravkem Jinarc pokud: 1) ALT nebo AST > 8x ULN, 2) ALT nebo
AST > 5x ULN po dobu déle než 2 týdny, 3) ALT nebo AST > 3x ULN a (BT > 2x ULN nebo mezinárodní normalizovaný poměr [INR] > 1,5), nebo 4) ALT nebo AST > 3x ULN s přetrvávajícími příznaky poruchy jater. Pokud hladiny ALT a AST zůstanou pod 3násobkem ULN, lze léčbu přípravkem Jinarc opatrně znovu zahájit za častého sledování při stejných nebo
nižších dávkách, protože u některých pacientů se hladiny transamináz během pokračující terapie stabilizují. Další upozornění: Jinarc může způsobit nežádoucí účinky související
se ztrátou vody. Proto musí mít pacienti přístup k vodě (nebo jiným vodným tekutinám) a mít možnost vypít dostatečná množství těchto tekutin (viz SmPC). Objemový stav se musí
u pacientů užívajících přípravek Jinarc sledovat, protože léčba může vést k závažné dehydrataci. Pokud bude dehydratace patrná, může být nezbytné přerušení nebo snížení dávky
přípravku Jinarc a zvýšení příjmu tekutin. Zvláštní pozornost je nutné věnovat pacientům s onemocněními, která zhoršují vhodný příjem tekutin nebo kteří jsou ve zvýšené míře
ohrožení ztrátou vody. Při dlouhodobé léčbě se musí u všech pacientů nejméně jednou za 3 měsíce sledovat stav tekutin a elektrolytů. Přípravek Jinarc může způsobit dehydrataci
a zvyšuje sérový obsah sodíku, proto kontraindikován u pacientů s hypernatrémií. Před zahájením léčby přípravek Jinarc se musí korigovat již dříve existující sodíkové abnormality
(hyponatrémie nebo hypernatrémie). Odtok moči musí být zajištěn. Pacienti s částečkou obstrukcí v odtoku moči, mají zvýšené riziko vzniku akutní retence. Po uvedení přípravku
na trh byla po prvním podání přípravku Jinarc velmi vzácně hlášena anafylaxe. Pokud se vyskytne anafylaktická reakce nebo jiné závažné alergické reakce, podávání přípravku
Jinarc se musí okamžitě zastavit a musí se zahájit příslušná terapie. Léčba přípravkem Jinarc se po anafylaktické reakci nebo jiných závažných alergických reakcích nesmí nikdy
znovu zahájit. Pacienti s diabetes mellitus se zvýšenou koncentrací glukózy mohou trpět i pseudohyponatrémií. Tento stav se musí vyloučit před léčbou a během léčby přípravkem
Jinarc. Jinarc může způsobit hyperglykémii, proto se musí diabetici léčit opatrně. Přípravek Jinarc obsahuje laktózu jako pomocnou látku. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy
s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat. Známým účinkem přípravku Jinarc je snížená clearance
kyseliny močové. Před zahájením léčby a během léčby přípravkem Jinarc je nutné vyhodnotit koncentrace kyseliny močové na základě symptomů. V klinických studiích PCHLAD
byla pozorována reverzibilní redukce GFR při zahájení léčby tolvaptanem. Při řízení nebo používání strojů je nutné vzít v úvahu, že se mohou příležitostně vyskytnout závratě, astenie
nebo únava. Předávkování: Specifické antidotum intoxikace tolvaptanem není známo. Lze očekávat zvýšení sérové koncentrace sodíku, polyurii, žízeň a dehydrataci/hypovolémii.
Doporučuje se vyšetření vitálních funkcí, koncentrací elektrolytů, EKG a stavu tekutin. Vhodná náhrada vody a/nebo elektrolytů musí pokračovat, dokud akvaréza neodezní. Dialýza možná nebude při odstraňování tolvaptanu efektivní. Těhotenství a kojení: Přípravek Jinarc je kontraindikován v těhotenství a při kojení. Nežádoucí účinky: Velmi časté (≥ 1/10):
polydipsia, bolest hlavy, závrať, průjem, sucho v ústech, nykturie, polakisurie, polyurie, únava, žízeň. Časté (≥ 1/100 až < 1/10): dehydratace, hypernatrémie, snížená chuť k jídlu,
hyperurikémie, hyperglykémie, dna, insomnie, dysgeuzie, synkopa, palpitace, dyspnoe, bolest břicha, břišní distenze, zácpa, dyspepsie, refluxní choroba jícnu, abnormální jaterní
funkce, suchá kůže, vyrážka, pruritus, kopřivka, artralgie, svalové spasmy, myalgie, astenie, zvýšená hladina ALT, zvýšená hladina AST, snížená tělesná hmotnost, zvýšená tělesná
hmotnost. Méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100): zvýšená hladina bilirubinu. Není známo: anafylaktický šok, generalizovaná vyrážka, akutní selhání jater. Další informace o nežádoucích účincích jsou uvedeny v SmPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Držitel
rozhodnutí o registraci: Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., Herikerbergweg 292, 1101 CT, Amsterdam, Nizozemsko. Registrační čísla: tablety 15 mg (EU/1/15/1000/001–
002 blistr); tablety 30 mg (EU/1/15/1000/003–004 blistr); tablety 15 mg + 45 mg (EU/1/15/1000/005–007 blistr) (EU/1/15/1000/014–016 blistr v pouzdře); tablety 30 mg +
60 mg (EU/1/15/1000/008–010 blistr), (EU/1/15/1000/017–019 blistr v pouzdře); tablety 30 mg + 90 mg (EU/1/15/1000/011–013 blistr), (EU/1/15/1000/020–022 blistr
v pouzdře). Datum revize: duben 2021.
URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením.
Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální výši a podmínky úhrady naleznete na www.sukl.cz.
Úplnou informaci o přípravku obdržíte na adrese: Swixx Biopharma s.r.o., Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 242 434 222.
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http: //www.ema.europa.eu/.
Nežádoucí účinky musí být hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek nebo firmě Swixx Biopharma
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