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KREDITNÍ HODNOCENÍ SYMPOZIA
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v  rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle 
Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce 
s uvedeným počtem kreditů.
SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických 
asistentů a jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno 
potvrzení o účasti. 

GENERÁLNÍ PARTNER SYMPOZIA PARTNER SYMPOZIA

                                                                
  

ODBORNÝ PROGRAM 22. 3. 2019 (pátek)
Konferenční sál, Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
08.30–16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem 
09.30–11.20 hodin Odborný program
Úvodní slovo – zahájení 5 min.
Procházka J. – Centrum léčby chronické bolesti při KAPIM, KZ, a.s. MNUL. o.z.

BLOK I. – Nádorová bolest
Předsedající: Rokyta R.

1. Nádorová bolest a její patofyziologie 20 min.
 Rokyta R., Fricová J. – Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK v Praze, 1. LF UK a VFN

2. Specifika nádorové bolesti 20 min. 
 Dušánková J. – Onkologické oddělení MNUL, o. z. a KZ, a.s.

3. Intratékální analgezie u nádorové bolesti 20 min.
 Lejčko J., Machart S., Ircingová L., Novák P., Štengl M. – CLB, KARIM, FN Plzeň

4. Oxycodon IR v léčbě průlomové bolesti 30 min.
 Fricová J.  – 1. LF UK a VFN

11.20–11.40 hodin Přestávka 
11.40–13.15 hodin Odborný program
BLOK II. – Invazivní přístupy
Předsedající: Nalos D.

5. Fasciální prostory pro léčbu bolesti 20 min.
  Nalos D. – KAPIM Univerzita JEP v Ústí nad Labem a KZ a. s. – MNUL, o. z.

6. Arachnoidální cysty a bolest hlavy 20 min.
 Masopust V. – Ústav klinických neurooborů, ÚVN, Praha

7. Možnosti využití miniinvazivních technik při operacích degenerativního  
 postižení páteře u nemocných vyššího věku 20 min.
 Steindler J., Leško R. – Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, FN Motol, Praha
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8. Praktické zkušenosti s léčebným konopím 20 min.
 Trnka J. – NOJIP+LB, Nemocnice Sokolov

13.15–14.15 hodin Oběd 
14.15–15.50 hodin Odborný program
BLOK III. – Nádorová bolest II. – Pohled z jiných oborů
Předsedající: Schraml J.

9. Gynekologické nádory 20 min.
 Krousová Z., Vančo M., Blšťák I. – Gynekologicko-porodnická klinika, KZ, a. s. – MNUL, o. z.

10. Nádorová bolest v ORL 20 min.
  Sláma K. – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s. – MNUL

11. Léčba nádorové bolesti v urologii a její specificita z pohledu urologa 20 min.
 Schraml J. – Klinika urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – MNUL, o. z.

12. Využití kyfoplastiky u vertebrogenní bolesti 20 min.
 Lodin J., Vachata P. – Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a. s. – MNUL, o. z.

15.50 hodin Závěr jednacího dne

ODBORNÝ PROGRAM 23. 3. 2019 (sobota)
Konferenční sál, Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
08.30–13.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem 
09.00–10.55 hodin Odborný program
BLOK IV. – Varia, komplikace léčby
Předsedající: Málek J.

1. Chronická pooperační bolest – kam jsme došli za 20 let? 20 min.
  Málek J., Kurzová A. – 3. LF UK a FNKV, Klinika anesteziologie a resuscitace, Praha

2. KETAMIN – po více než půl století stále aktuální 20 min.
 Kurzová A., Málek J. – KAR 3. LF UK a FNKV

3. Neuropatická bolest jako limitace chemoterapie 20 min.
 Brychta M. – Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV Praha

4.  Opioidy indukovaná hyperalgezie u pacientky s nádorovou bolestí 20 min.
 Ehrlichová B. – KNTB as Zlín

5. Diagnostika a léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů 20 min.
 Holubec L. – Oddělení klinické onkologie Nemocnice Na Homolce

10.55–11.15 hodin Přestávka 
11.15–12.50 hodin Odborný program
Nádorová bolest III. – Paliativní péče
Předsedající: Procházka J.

6. Zkušenosti s léčbou nádorové bolesti v mobilním hospici 20 min.
 Hegmonová E. – Mobilní hospic Most k domovu, Zlín

7. Systém paliativní péče v MN 20 min.
 Dušánková J. – Onkologické oddělení MNUL, o. z. a KZ, a.s.

8.  Přínos kaplana k péči o pacienty v terminálním stádiu nemoci 20 min.
  Jonczy R. – Emergency KZ, a.s. a MNUL, o. z. 

9. Přechod na paliativní péči v prostředí JIP 20 min.
  Procházka J. – Centrum léčby chronické bolesti při KAPIM, KZ, a.s. MNUL. o.z.

12.50 hodin Závěr sympozia
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Formou infuze

1×—2× denně

Výrazně lehčí  
 léčba bolesti

• Silný účinek na všechny druhy bolesti1  
— možnost rychlejší mobilizace pacienta2, 3

• Úspora času sestrám5  
— účinek až 24 hodin: až 4× méně aplikací5, 6, 7

• Schválená směs připravená k použití 
— méně možných nežádoucích účinků a chyb5, 7 

 

www.fresenius-kabi.cz

Diklofenak & Orfenadrin 
Fixní kombinace úcinných látek:
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Zkrácený souhrn údajů o přípravku: Název přípravku: Neodolpasse, infuzní roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Jedna lahev 
o objemu 250 ml obsahuje: Diclofenacum natricum 75 mg, Orphenadrini citras 30 mg. Elektrolyty v mmol / 250 ml: Na+ přibližně 47,5. 
Pomocné látky: acetylcystein, kyselina jablečná, L-forma, dihydrát dinatrium-edetátu, hydroxid sodný, voda na injekci. Terapeutické 
indikace: Neodolpasse je indikován k terapii akutní bolesti a zánětu u následujících stavů: vertebrogenní bolest včetně radikulární bolesti, 
bolest při revmatických onemocněních, postoperační bolest po neurochirurgických zákrocích. Horečka sama není indikací k podání pří-
pravku Neodolpasse. Přípravek Neodolpasse je indikován k léčbě dospělých (od 18 let). Dávkování a způsob podání: Dospělí (od 18 let): 
obvyklá denní dávka je 250 ml infuzního roztoku, ve výjimečných případech je možné podat v jednom dni dvě 250ml dávky, jestliže je 
interval mezi jednotlivými dávkami alespoň 8 hodin. Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po 
nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků. Pacienti s poruchou funkce ledvin: Těmto pacientům má být podána nejnižší možná účinná 
dávka a renální funkce je třeba monitorovat. Pacienti s poruchou funkce jater: Těmto pacientům má být podána nejnižší možná účinná 
dávka a aktivitu jaterních enzymů je třeba monitorovat. Starší pacienti (ve věku 65 let nebo starší): Jestliže je nutné podání NSAID, 
musí být podána nejnižší účinná dávka, a to zejména u starších oslabených pacientů a u pacientů s nízkou hmotností. Způsob podání: 
Intravenózní podání. Přípravek Neodolpasse může být podán do periferní žíly vzhledem k jeho nízké osmolaritě přibližně 303 mosmol/l. 
Infuze 250 ml má být podávána po dobu 1,5 až 2 hodin. Doba trvání léčby má být minimalizována použitím nejnižší účinné dávky po co 
nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků onemocnění. Doba trvání léčby nemá překročit 7 dní. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivé 
látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku; pacienti, u kterých kyselina acetylsalicylová nebo jiná NSAID vyvolávají astmatický záchvat, 
kopřivku nebo akutní rinitidu; aktivní gastrický nebo intestinální vřed, krvácení nebo perforace; anamnesticky rekurentní peptický vřed / 
hemoragie; gastrointestinální krvácení nebo perforace v souvislosti s předchozí léčbou NSAID v anamnéze; hematologická onemocnění; 
cerebrovaskulární krvácení; akutní těžká krvácení; stávající městnavé srdeční selhání (NYHA II-IV), ischemická choroba srdeční, periferní 
arteriální onemocnění a/nebo cerebrovaskulární onemocnění; těžká porucha funkce jater nebo ledvin; tachyarytmie; poslední trimestr 
těhotenství; děti a dospívající do 18 let; myasthenia gravis, bulbární paralýza; akutní kongestivní glaukom; stenózy gastrointestinálního 
traktu; megakolon, paralytický ileus; retence moči (adenom prostaty, hypertrofie prostaty, obstrukce hrdla močového měchýře); obecné 
kontraindikace infuzní terapie (např. hyperhydratace, městnavé srdeční selhání, porucha funkce ledvin, plicní edém, cerebrální edém). 
Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Upozornění týkající se diklofenaku: Přečtěte si úplné znění Souhrnu údajů o přípravku pro 
informace o těchto upozorněních, která pojednávají o následujícím: o použití diklofenaku u těhotných a kojících žen; o současném podávání 
diklofenaku a systémových NSAID; o gastrointestinálních účincích; o použití u starších pacientů; o kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních 
účincích; o účincích na kůži; o účincích na játra; o použití u pacientů s poruchou kardiovaskulárního systému, ledvin, elektrolytové rovnováhy, 
bilance tekutin; o hematologických účincích; o použití u pacientů s poruchou CNS; o použití u pacientů s astmatem, hypersenzitivitou, 
poruchou imunitního systému; o možném maskování infekce diklofenakem; o dlouhodobém užívání vysokých dávek; o riziku poškození 
funkce ledvin; o nutnosti provádění laboratorních testů; současném užívání antidiabetik, diuretik a antikoagulancií. Upozornění týkající se 
orfenadrinu: Dlouhodobé podávání orfenadrinu může způsobit rezistenci vůči léčbě. Přípravek Neodolpasse není indikován k dlouhodobé 

léčbě, a proto se tento účinek neočekává. Po intravenózním podání a rovněž předtím, než pacient opustí ordinaci, musí být u hypotonic-
kých pacientů kontrolován krevní tlak. Tento léčivý přípravek obsahuje sodík. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem 
sodíku. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Diklofenak interaguje s následujícími látkami: jiná NSAID, kyselina 
acetylsalicylová, antiagregancia, antikoagulancia, srdeční glykosidy, ACE inhibitory, antagonisté angiotensinu II, furosemid a jiná kličková 
diuretika, antihypertenziva, diuretika, draslík šetřící diuretika, kortikosteroidy, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, 
bisfosfonáty, pentoxifylin, alkohol, cyklosporin, triamteren, takrolimus, silné inhibitory CYP2C9, vorikonazol, moklobemid, kolestyramin, 
kolestipol, methotrexát, lithium, phenytoin, perorální antidiabetika, chinolony, analoga prostaglandinů, zidovudin. Orfenadrin interaguje 
s následujícími látkami: amantadin, inhibitory MAO, chinidin, tricyklická antidepresiva, levodopa, trankvilizéry, dextropropoxyfen, thyroxin, 
chlorpromazin. Pro více informací o možných reakcích čtěte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku. Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky 
v souvislosti s diklofenakem: Nejčastějšími nežádoucími účinky byly gastrointestinální účinky. Zejména u starších pacientů se vyskytla 
peptická ulcerace, perforace nebo gastrointestinální krvácení, přičemž tyto nežádoucí účinky byly v některých případech fatální. Nauzea, 
zvracení, průjem, meteorismus, zácpa, dyspepsie, abdominální bolest, meléna, hematemeze, aftózní stomatitida, zhoršení preexistující 
ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy nemoci byly popsány po podání NSAID. Gastritida byla hlášena méně často. V souvislosti s léčbou NSAID 
byly hlášeny edém, vysoký krevní tlak a kardiální insuficience. Data konzistentně poukazují na zvýšené riziko arteriálních trombotických 
příhod spojené s užíváním diklofenaku, zejména ve vysokých dávkách (150 mg denně) a při dlouhodobé léčbě. Pacienti mají být poučeni, 
že je třeba přerušit léčbu diklofenakem a informovat okamžitě lékaře, jestliže se objeví uvedené příznaky potenciálně nebezpečných 
nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky v souvislosti s orfenadrinem: Nastávají převážně v souvislosti s parasympatolytickým účinkem 
orfenadrinu. Častými nežádoucími účinky jsou únava, vertigo, poruchy vidění, nevolnost, nauzea. Zvláštní opatření pro uchovávání: 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahev ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí 
o registraci: Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 — Nusle. Česká republika. Datum revize textu: 23. 5. 2018. Způsob 
výdeje léčivého přípravku: Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění: Není hrazeno ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče. Předtím, než přípravek předepíšete, přečtěte 
si prosím úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, který naleznete na stránkách: www.sukl.cz. Reg. číslo: 29/423/99-C
Literatura: 1. Hunskaar S., Donnell D., Clinical and pharmacological review of the efficacy of orphenadrine and its combination with 
paracetamol in painful conditions. J Int Med Res. 1991; 19(2):71–87. 2. Tervo T., Petaja L., Lepisto P., A controlled clinical trial of a muscle 
relaxant analgesic combination in the treatment of acute lumbago. Br J Clin Pract. 1976 Mar; 30(3):62–4. 3. Grecu I., Muresan A., Nicolau 
M., Grintescu I., Diclofenac/orphenadrine versus paracetamol for analgesia after total hip arthroplasty: A-917. European Journal of Ana-
esthesiology: June 2006 - Volume 23 - Issue - p 236–237. 4. SmPC přípravku Neodolpasse®, 23. 7. 2018. 5. Hakl M., Léčba bolestí dolních 
zad, on-line 23. 7. 2018: https://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/lecba-bolesti-dolnich-zad-181/lecba-bolesti-dolnich-zad. 6. Kokavec 
M., Neodolpasse v liečbe pooperačnej bolesti, Červeňanského dni 15. 3. 2018, Bratislava. 7. Vymazal T., Urbánek K., Klinická farmakologie, 
in press. 8. SmPC přípravku Guajacuran 5%, 23. 7. 2018.
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRACE
22. 3. 2019 – pátek 08.30–16.00 hodin Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem 
23. 3. 2019 – sobota 08.30–13.00 hodin Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

REGISTRAČNÍ POPLATKY Úhrada od 2. 2. 2019
Lékař  750 Kč
Sestra  450 Kč
Přednášející  bez poplatku
V ceně registračního poplatku jsou: vstup na sympozium, výstavu firem, materiály 
sympozia, občerstvení o přestávkách.

STRAVOVÁNÍ
Oběd dne 22. 3. 2019  155 Kč
Oběd dne 23. 3. 2019  155 Kč
Polední menu – polévka, hlavní chod, nápoj bude podáváno v restauraci  
Clarion Congress Hotelu.
O přestávkách odborného programu bude podávána káva a malé občerstvení.

SPOLEČENSKÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Termín konání – 22. 3. 2019, 19.00–24.00 hodin
Místo konání –  Comfort Hotel Ústí nad Labem (dříve Hotel Vladimír) 

Občerstvení, hudba k poslechu i tanci.
Cena společenského večera  600 Kč



UBYTOVÁNÍ
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem
Poloha: GPS souřadnice: 14°2’1.019”N50°39’47.162”E
Standard jednolůžkový pokoj / 1 noc 1 750 Kč
Standard dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc  950 Kč
Snídaně je podávána formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny klimatizací, telefonem, koupelnou, SAT TV, 
žehlícím setem, tea setem, minibarem, bezpečnostní zámkovým kartovým systém, trezorem, WI-FI.

DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ 
Žádáme Vás o  provedení úhrady ubytování nejpozději do  7 dnů po  provedení Vaší 
rezervace ubytování.  Vaši rezervaci po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou. 
Zaplacené ubytování bude na Vaše jméno rezervováno v hotelové recepci. Volné kapacity 
ubytování jsou k dispozici na www.bos-congress.cz/sad2019
Informace – sekretariát sympozia tel: +420 475 531 098, e-mail: sekretariat@bos-congress.cz
Ceny ubytování a oběda jsou uvedeny včetně 15 % DPH, ostatní poplatky jsou včetně 21 % DPH.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace on-line
t z přihlašovacího formuláře na internetových stránkách www.bos-congress.cz/sad2019
Menu vlevo:  REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line 

 Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi 
požadované služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout.

Po  obdržení Vaší registrace on-line Vám bude e-mailem zaslána potvrzená rezervace 
s předpisem a  informacemi k platbě. Věnujte pozornost správnému vyplnění e-mailové 
adresy. Potvrzujeme pouze přihlášky on-line. V ostatních případech Vás budeme informo-
vat pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

ÚHRADA POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, SPOLEČENSKÉHO
DOPROVODNÉHO PROGRAMU A STRAVOVÁNÍ
Úhradu plateb proveďte, prosím, na účet firmy BOS. org s. r. o. 
u UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 1002040764/2700 variabilní symbol: 201912
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 
BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876.

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení.
Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.
Storno objednávky a storno poplatky:
•  Registrační poplatky, stravování, společenský doprovodný program 

do 4. 3. 2019 – bez storno poplatku 
od  5. 3. 2019 – storno poplatek 100 % z objednané služby

•  Ubytování 
do 28. 2. 2019 – bez storno poplatku 
od 1. 3. 2019 do 16 3. 2019 – storno poplatek 50 % z objednaného ubytování 
od 7. 3. 2019 – storno poplatek 100 % z objednaného ubytování

•  Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč 
Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet. 

•  Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba 
vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

9. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 22.–23. 3. 2019, Ústí nad Labem
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Zkrácená informace o přípravku  
Oxykodon Stada 5 mg, Oxykodon Stada 10 mg, Oxykodon Stada 20 mg, tvrdé tobolky

Indikační skupina: Analgetika; Opioidní analgetika (anodyna); Přírodní opiové alkaloidy. Složení: Jedna tvrdá tobolka 
obsahuje oxycodoni hydrochloridum 5 mg, 10 mg nebo 20 mg, což odpovídá oxycodonum 4,5 mg, 9 mg nebo 18 mg. 
Indikace: Silná bolest, kterou lze odpovídajícím způsobem zvládnout pouze pomocí opioidních analgetik. Pro dospě-
lé a dospívající od 12 let. Dávkování a způsob podání: Dávka závisí na intenzitě bolesti a na individuální vnímavosti 
pacienta k léčbě. Obecně platí, že má být zvolena nejnižší analgeticky účinná dávka. Počáteční dávka u pacientů, 
kterým nikdy nebyly podávány opioidy, je 5 mg oxykodon-hydrochloridu podávaných v  6hodinových intervalech. 
Pacienti, kteří již opioidy užívali, mohou zahájit léčbu vyššími dávkami s ohledem na jejich zkušenosti s dřívější léčbou 
opioidy. Oxykodon Stada se nemá používat déle, než je nezbytné. Jestliže je nutná dlouhodobá léčba, je potřeba 
provádět důkladné a pravidelné sledování, aby bylo možné určit, zda a do jaké míry má léčba pokračovat. Jestliže 
léčba opioidem není nadále indikována, doporučuje se snižovat dávku postupně, aby se předešlo vzniku abstinenč-
ních příznaků. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, závažná respi-
rační deprese s hypoxií a/nebo s hyperkapnií, závažná chronická obstrukční plicní nemoc, cor pulmonale, závažné 
bronchiální astma, paralytický ileus. Nesmí se užívat v žádné situaci, kde jsou opioidy kontraindikovány.Významné 
interakce: Depresivní účinek na centrální nervovou soustavu (CNS) může být umocněn při souběžné terapii s léčivými 
přípravky, které ovlivňují CNS jako např. jiné opioidy, sedativa, hypnotika, antidepresiva, fenothiaziny a neuroleptika. 
Inhibitory MAO jsou známy svou interakcí s opioidními analgetiky. Inhibitory MAO způsobují excitaci nebo depresi 
CNS spojenou s hypertenzní nebo hypotenzní krizí. Alkohol může zvýraznit farmakodynamické účinky oxykodonu, 
souběžnému podání je nutné se vyhnout. Anticholinergika (např. neuroleptika, antihistaminika, antiemetika, antipar-
kinsonika) mohou zvýšit anticholinergní nežádoucí účinky oxykodonu (např. zácpu, sucho v ústech nebo poruchy 
močení). Oxykodon je metabolizován převážně pomocí CYP3A4 a částečně pomocí CYP2D6. Aktivity těchto meta-
bolických cest mohou být inhibovány nebo indukovány společným podáváním s různými léčivými látkami (léčivými 
přípravky) nebo doplňky stravy. Inhibitory CYP3A4, jako např. makrolidová antibiotika (např. klarithromycin, erythro-
mycin a telithromycin), azolová antimykotika (např. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol a posakonazol), inhibitory 
proteáz (např. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir a sachinavir), cimetidin a grapefruitová šťáva mohou způsobit 
snížení clearance oxykodonu, což může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací oxykodonu. Proto může být nutné 
dávku oxykodonu odpovídajícím způsobem upravit. Další možné interakce viz SPC. Hlavní nežádoucí účinky: Sní-
žená chuť k jídlu, ztráta chuti k jídlu, různé psychické nežádoucí účinky včetně změn nálady (např. úzkost, deprese), 
změn v aktivitě (většinou suprese, někdy spojená s  letargií, příležitostně zvýšení s nervozitou a  insomnií) a změny 
v kognitivních schopnostech (abnormální myšlení, stav zmatenosti). Třes, bronchospazmus, dyspnoe, škytavka, su-
cho v ústech, bolest břicha, průjem, dyspepsie, kožní erupce včetně vyrážky, hyperhidróza, zvýšené (častější) nucení 
na močení, astenické stavy. Těhotenství a kojení: U pacientek, které jsou těhotné nebo kojí, je zapotřebí se použití 
tohoto léčivého přípravku v maximální možné míře vyhnout. Děti narozené matkám, kterým byly podávány opioidy 
během posledních 3 až 4 týdnů před porodem, je třeba sledovat vzhledem k riziku respirační deprese. U novorozenců 
matek léčených oxykodonem je možné pozorovat abstinenční příznaky. Upozornění: Nejvýznamějším rizikem při 
předávkování opioidů je respirační deprese a s největší pravděpodobností se vyskytuje u starších nebo oslabených 
pacientů. Respirační deprese může vést ke zvýšené koncentraci oxidu uhličitého v krvi a tím i v mozkomíšním moku. 
U predisponovaných pacientů mohou opioidy způsobit závažné snížení krevního tlaku. Oxykodon se musí používat 
s opatrností po břišních operacích, protože je známo, že opioidy narušují střevní motilitu, a nemají se používat, dokud 
se lékař neujistí, že funkce střeva je normální. Při dlouhodobém užívání se u pacienta může rozvinout tolerance k léči-
vé látce a je nutné postupně zvyšovat dávky, aby byla zajištěna kontrola bolesti. Dlouhodobé užívání tohoto léčivého 
přípravku může vést k fyzické závislosti a při náhlém ukončení léčby se může objevit syndrom z vysazení. Existuje 
možnost vzniku psychické závislosti. Balení na trhu: Oxykodon Stada 5, 10, 20 mg: 30 tobolek. Podmínky ucho-
vávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Datum poslední revize textu: 25. 10. 2017 Registrační čísla: Oxykodon 
Stada 5 mg tvrdé tobolky: 65/775/16-C, Oxykodon Stada 10 mg tvrdé tobolky: 65/776/16-C, Oxykodon Stada 20 mg 
tvrdé tobolky: 65/777/16-C Držitel rozhodnutí o registraci: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad 
Vilbel, Německo

Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným souhrnem údajů o přípravku. Přípravek je vydáván pouze 
na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Více informací na: www.sukl.cz/modules/medication/search.php 

Literatura
1. Souhrn údajů o přípravku Oxykodon Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg tvrdé tobolky, datum revize textu 25. 10. 2017

Zastoupení v ČR: 
STADA PHARMA CZ s.r.o.
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel: +420 257 888 111, www.stada-pharma.cz
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