Sp. zn. sukls29955/2021
Příbalová informace: informace pro uživatele
Amiodarone Accord 30 mg/ml koncentrát pro injekční/infuzní roztok
amiodaroni hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
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, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Co je přípravek Amiodarone Accord a k čemu se používá
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amiodarone Accord používat
Jak se přípravek Amiodarone Accord používá
Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Amiodarone Accord uchovávat
Obsah balení a další informace
Co je přípravek Amiodarone Accord a k čemu se používá

Přípravek Amiodarone Accord obsahuje léčivou látku amiodaron-hydrochlorid, který patří do skupiny
léků zvaných antiarytmika. Působí tak, že reguluje nepravidelný tep srdce (tzv. arytmie).
Přípravek Amiodarone Accord se používá k léčbě u dospělých pacientů:
•
těžké, symptomatické, tachykardické komorové arytmie.
•
symptomatické srdeční arytmie vyžadují zvýšení srdečního tepu a původem v síni (tachykardie
supraventrikulární srdeční arytmie), jako jsou:
•
AV junkční tachykardie, supraventrikulární tachykardie u WPW syndromu, kdy vaše srdce bije
neobvykle rychle nebo
•
paroxysmální fibrilace síní (rychlý nebo nepravidelný srdeční tep).
Tato indikace se týká pacientů, kteří nereagují na léčbu jinými antiarytmiky nebo u kterých nejsou
indikována jiná antiarytmika.
Přípravek Amiodarone Accord se podává v případě, že je nutná rychlá odpověď nebo pokud nemůžete
užívat tablety. Lékař Vám tento lék podá a budete sledován(a) pod dohledem v nemocnici nebo u
specialisty.
2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amiodarone Accord používat

Nepoužívejte přípravek Amiodarone Accord
jestliže jste alergický(á) na amiodaron-hydrochlorid, jód nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
jestliže máte srdečními problémy, který může způsobit pomalý srdeční tep (jako je sinoatriální
srdeční blok nebo sinusová bradykardie)
jestliže máte různé formy poruchy vedení (AV blokáda vysokého stupně, bifascikulární nebo
trifascikulární blokáda nebo onemocnění sinusových uzlin) a pokud nemáte kardiostimulátor
jestliže máte srdečním selháním nebo slabostí srdečního svalu (kardiomyopatie)
jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění štítné žlázy
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jestliže máte těžké dýchací potíže, cirkulační kolaps nebo těžkou hypotenzi; hypotenzi (velmi
nízký krevní tlak)
jestliže máte existujícím prodloužením QT intervalu (speciální EKG změna)
jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalémie)
jestliže máte v anamnéze angioneurotický edém (určitou formu otoku kůže a sliznic)
jestliže užíváte současně léčbu IMAO inhibitory (některé antidepresivy)
jestliže užíváte jiné léky, které mohou vyvolat zvláštní formu rychlého srdečního tepu (torsade de
pointes)
jestliže jste těhotná, domníváte se můžete být těhotná nebo kojíte (pokud lékař nepovažuje léčbu
za naprosto nezbytnou).

Všechny výše uvedené kontraindikace se nevztahují na použití amiodaronu pro kardiopulmonální
resuscitaci (situace, kdy pacient prodělal kardiorespirační zástavu) při léčbě defibrilačně rezistentní
ventrikulární fibrilace.
Přípravek Amiodarone Accord se nesmí podávat nedonošeným dětem, novorozencům nebo dětem do 3
let.
Nepoužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, a poraďte se
svým lékařem nebo zdravotní sestrou.
Upozornění a opatření
Přípravek Amiodarone Accord se má používat k léčbě pouze ve specializovaném nemocničním prostředí
a za průběžného sledování (elektrokardiogram, krevní tlak).
Specifické pro intravenózní injekci: Intravenózní injekce se podává pouze v naléhavých případech a
poté, co selhala jiná opatření.
Před použitím přípravku Amiodarone Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní
sestrou, jestliže:
•
máte mírný až středně těžký nízký krevní tlak;
•
máte slabé srdce nebo srdeční selhání;
•
máte jakékoli problémy se štítnou žlázou;
•
máte poruchu funkce jater;
•
dostáváte kyslíkovou terapii ve vysokých dávkách nebo máte jakékoli jiné problémy s plícemi
včetně astmatu;
•
máte podstoupit operaci zahrnující celkovou anestezii;
•
jste starší;
•
užíváte lék zvaný sofosbuvir, používaný k léčbě hepatitidy C (zánětu jater).
V případě arytmií postihujících komory (komorové arytmie) vyžaduje zahájení léčby amiodaronem
pečlivé monitorování srdce a může být provedeno pouze tehdy, pokud je k dispozici vybavení pro
srdeční pohotovost.
Během dlouhodobé léčby (např. po přechodu na perorální léčbu) je třeba provádět pravidelné kontroly
srdeční činnosti.
Při léčbě amiodaronem se může objevit snížená srdeční frekvence (bradykardie). Snížená srdeční
frekvence může být výraznější u pacientů starších 65 let. Léčba má být přerušena v případě závažné
bradykardie nebo srdeční blokády.
Existují případy, kdy se mohou objevit nové arytmie nebo se léčené arytmie zhorší. K tomu obvykle
dochází při kombinaci s jinými léky nebo při poruchách elektrolytů (jako jsou například změny hladin
draslíku v krvi). V těchto případech má být posouzeno ukončení léčby tímto přípravkem.
Zvláštní opatrnosti je třeba v případě hypotenze, závažného respiračního selhání, závažného srdečního
selhání nebo dekompenzované kardiomyopatie.
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Před užitím přípravku Amiodarone Accord se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud v
současné době užíváte lék obsahující sofosbuvir k léčbě hepatitidy C, protože může dojít k život
ohrožujícímu zpomalení srdečního rytmu. Váš lékař může zvážit jinou léčbu. Pokud je léčba
amiodaronem a sofosbuvirem nutná, můžete vyžadovat další monitorování srdce.
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud užíváte lék obsahující sofosbuvir k léčbě hepatitidy C a během
léčby se u Vás objeví:
• pomalý nebo nepravidelný srdeční tep nebo problémy se srdečním rytmem,
• dušnost nebo zhoršení stávající dušnosti,
• bolest na hrudi,
• točení hlavy;
• bušení srdce;
• téměř mdloby nebo mdloby.
Při léčbě amiodaronem existuje riziko rozvoje závažných zánětlivých onemocnění plic. Z tohoto důvodu
před zahájením léčby má být, pokud možno provedeno rentgenové vyšetření plic (hrudníku) a test
plicních funkcí.
Nedávno byly hlášeny případy jaterní toxicity po intravenózním podání, což může být způsobeno spíše
rozpouštědlem (polysorbát 80) než samotným léčivým přípravkem.
Během perorálního nebo intravenózního podání se mohou objevit problémy s funkcí jater (v případě
intravenózního podání již během prvních 24 hodin). Proto dávka amiodaronu má být snížena nebo léčba
přerušena, pokud nárůst transamináz (souvisejících s funkcí jater) překročí trojnásobek referenčních
hodnot.
Během léčby může lékař rozhodnout, že je třeba provést vyšetření: rentgen hrudníku (pro vyloučení
respiračních komplikací) a krevní testy na stanovení transamináz (před zahájením léčby a pravidelně v
průběhu léčby, aby se zkontrolovalo, zda játra fungují správně) a hladiny draslíku v krvi.
Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás objeví poruchy zraku: rozmazané vidění, snížené vidění, vidění
se svatozáří, pocit mlhavého vidění. Pokud se některý z těchto problémů objeví, měl(a) byste podstoupit
kompletní vyšetření zraku.
Celková anestezie:
Opatrnost se doporučuje u pacientů v celkové anestezii nebo při léčbě vysokými dávkami kyslíku. Po
spojení s celkovou anestezií byly pozorovány potenciálně závažné komplikace. Před operací je třeba
upozornit anesteziologa, že pacientovi je podáván amiodaron.
Během léčby se mohou objevit kožní poruchy (závažné bulózní reakce), jako je Stevens-Johnsonův
syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, které mohou být velmi těžké nebo dokonce fatální (viz
bod 4). Pokud se objeví známky nebo příznaky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální
nekrolýzy (progresivní kožní vyrážka často s puchýři nebo vředy na sliznicích), je nutno léčbu
amiodaronem okamžitě přerušit.
Pokud jsou hladiny draslíku nízké, je třeba je před zahájením léčby amiodaronem korigovat.
Amiodaron obsahuje jód a může narušovat příjem značeného jódu. To však nemá vliv na interpretaci
testů funkce štítné žlázy (volný T3, volný T4 a usTSH).
Štítná žláza
Vzhledem k riziku rozvoje hyperaktivní nebo málo aktivní štítné žlázy (hyper- nebo hypotyreózy)
během léčby amiodaronem, má být před zahájením léčby provedeny testy funkce štítné žlázy.
V průběhu léčby, a ještě asi rok po jejím ukončení se mají tato vyšetření pravidelně opakovat a pacienti
mají být vyšetřeni na příznaky hyperaktivní nebo nedostatečně aktivní štítné žlázy.
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Následující příznaky mohou ukazovat na dysfunkci štítné žlázy:
Pokud je štítná žláza málo aktivní (hypotyreóza):
Zvýšení tělesné hmotnosti, citlivost na chlad, únava, extrémní zpomalení srdečního tepu (bradykardie)
nad rámec účinku, který lze očekávat u přípravku Amiodarone Accord.
S hyperaktivní štítnou žlázou (hypertyreóza):
Pokles tělesné hmotnosti, rychlý srdeční tep (tachykardie), svalový třes (třes), nervozita, zvýšené pocení
a nesnášenlivost tepla, recidiva arytmií nebo anginy pectoris, srdeční selhání (srdeční selhání).
Neuromuskulární choroby:
Amiodarone může způsobit poškození periferních nervů a/nebo svalů (periferní neuropatie a/nebo
myopatie). Tyto příznaky obvykle odezní několik měsíců po vysazení. V jednotlivých případech se však
nemohou zcela vrátit zpět.
Chraňte kůži před slunečním zářením
Zdržujte se mimo přímé sluneční světlo během používání tohoto přípravku a několik měsíců poté, co
jste ho přestal(a) používat. To platí i pro aplikace UV záření a solária. Je to proto, že Vaše pokožka bude
mnohem citlivější na slunce a může Vás pálit, brnět nebo mít závažné puchýře, pokud neučiníte
následující opatření:
•
ujistěte se, že používáte opalovací krém s vysokým faktorem
•
vždy noste klobouk a oblečení, které vám zakryje ruce a nohy
Primární dysfunkce štěpu (PGD) po transplantaci srdce:
Pokud jste na čekací listině pro transplantaci srdce a užíváte amiodaron, máte zvýšené riziko život
ohrožujících komplikací (primární dysfunkce štěpu) a lékař může před transplantací změnit Vaši léčbu.
Při této komplikaci přestane transplantované srdce správně fungovat během krátké doby po transplantaci
srdce a v závažných případech může být nevratné.
Děti a dospívající
Bezpečnost a účinnost amiodaronu u dětí nebyla stanovena, proto jeho použití u dětí není doporučeno.
Další léčivé přípravky a přípravek Amiodarone Accord
Tento lék může změnit Vaši reakci na jiné léky; proto informujte svého lékaře o všech lécích, které
užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně volně prodejných
léků. Váš lékař rozhodne, které léky máte vysadit nebo zda má být dávka upravena.
Vzhledem k dlouhému poločasu amiodaronu se mohou interakce s jinými léky objevit i několik měsíců
po ukončení léčby amiodaronem.
Léky, které mohou vyvolat torsades de pointes (závažné problémy se srdečním rytmem):
Kombinovaná léčba s následujícími léky, snižují „torsades de pointes“, je kontraindikována:
•
Léky užívané k regulaci nepravidelného srdečního rytmu, jako je chinidin, prokainamid,
disopyramid, sotalol a bretylium
•
Non-antiarytmika, jako je vinkamin (používaný ke zvýšení množství kyslíku v mozku)
•
Léky na infekce (např. injekční erythromycinu, kotrimoxazolu, moxifloxacin nebo pentamidinu,
•
některá antipsychotika (léky, které mají sedativní účinek a snižují úzkost, jako je chlorpromazin,
levomepromazin, thioridazin, fluoperazin, sulpirid, tiaprid, pimozid haloperidol, amisulprid a
sertindol)
•
Léky na jiné duševní choroby (lithium, antidepresiva, jako je doxepin, maprotilin, amitriptylin)
•
Léky užívané na sennou rýmu, vyrážky nebo jiné alergie zvané antihistaminika, např. terfenadin,
astemizol, mizolastin
•
Léky na malarii jako je chinin, meflochin, chlorochin, halofantrin
•
IMAO inhibitory (některá antidipresiva)
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Podávání amiodaronu společně s léky, které prodlužují QT interval (prodlužují váš srdeční tep), má být
založeno na pečlivém zhodnocení rizik a přínosů pro každého pacienta, protože riziko vzniku torsades
de pointes (závažných problémů se srdečním rytmem) může vzrůst. Je třeba monitorovat prodloužení
QT intervalu (elektrické vyšetření srdečního rytmu).
Fluorochinolony: Během léčby amiodaronem je třeba se rovněž vyvarovat užívání určitého typu
antibiotik (fluorochinolony).
Léky, které snižují srdeční frekvenci nebo způsobují poruchy automatizace nebo vedení vzruchu:
Kombinovaná terapie s betablokátory a blokátory kalciových kanálů, které snižují srdeční frekvenci
(diltiazem a verapamil), se nedoporučuje.
Kombinovaná léčba s následujícími léčivými přípravky se nedoporučuje:
Látky, které mohou vyvolat hypokalémii:

•
•

Stimulační laxativa, která mohou vyvolat snížení hladiny draslíku v krvi, a tím zvýšit riziko
torsades de pointes. Používají se jiné druhy projímadel.
Zvláštní opatrnosti je třeba při kombinaci amiodaronu s diuretiky, která snižují hladinu draslíku
v krvi samostatně nebo v kombinaci, systémovými kortikosteroidy, tetrakosaktidem (užívaným k
diagnostice adrenálních potíží a k léčbě ulcerózní kolitidy), intravenózním amfotericinem B
(antibiotikum).

Zvláštní opatrnosti je třeba při kombinaci amiodaronu s následujícími léky. Může být nezbytné, aby Váš
lékař upravil dávku Vašich dalších léků:
• léky na ředění krve (antikoagulancia) užívané ústy, např. warfarin nebo fenprokumon. Amiodaron
může zvýšit účinek těchto léků, což zvyšuje riziko krvácení.
• digitalisové léky, jako je digoxin (užívaný k léčbě srdečního selhání)
• dabigatran (používaný k prevenci krevních sraženin)
• fenytoin (používaný při epilepsii)
• flekainid (užívaný k léčbě poruch srdečního rytmu)
• léky, které zahrnují specifický enzymatický systém (cytochrom P450 3A4)
- cyklosporin (lék užívaný k prevenci rejekčních reakcí po transplantaci)
- fentanyl (silný lék proti bolesti)
- některé léky na snížení cholesterolu (některé statiny, např. simvastatin, atorvastatin, lovastatin)
- další takové léky, např. takrolimus (užívaný k prevenci rejekce transplantátů), lidokain (lokální
anestetikum), sildenafil (užívaný k léčbě poruch erekce), midazolam a triazolam (prášky na
spaní), makrolidová antibiotika (klarithromycin), ergotamin, dihydroergotamin (užívaný při
migréně) a kolchicin (k léčbě dny).
Případně závažné komplikace (syndrom akutní dechové tísně) byly pozorované při současném podávání
s celkovou anestezií.
Současné podávání amiodaronu se sofosbuvirem se nedoporučuje, protože může vést k závažné
symptomatické bradykardii (život ohrožující zpomalená srdeční frekvence). Pokud se nelze vyhnout
současnému podávání, doporučuje se srdeční monitoring (monitorování srdeční aktivity).
Přípravek Amiodarone Accord s jídlem, pitím a alkoholem
Během používání tohoto léku nepijte grapefruitový džus, protože může zvýšit hladinu amiodaronu v
krvi.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
•
Lékař Vám předepíše přípravek Amiodarone Accord pouze za výjimečných okolností, pokud
přínos léčby převáží rizika během těhotenství. Amiodaron lze používat během těhotenství pouze
za život ohrožujících okolností.
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•
•
•

Neměla byste otěhotnět dříve než šest měsíců po ukončení léčby, aby se předešlo vystavní dítěte
amiodaronu v časném těhotenství.
Pokud kojíte, amiodaron Vám nemá být podáván. Pokud je Vám amiodaron podáván během
těhotenství nebo kojení, je třeba kojení přerušit, protože se ve významném množství přechází do
mateřského mléka a může dosáhnout účinné koncentrace u kojenců.
Po dlouhodobé léčbě se může objevit dysfunkce varlat

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Amiodaron hydrochlorid může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Léčba tímto přípravkem
vyžaduje pravidelný lékařský dohled. Tento léčivý přípravek, i když je používán podle pokynů, může
měnit reakční dobu do té míry, že je narušena schopnost aktivně se účastnit silničního provozu,
obsluhovat stroje nebo pracovat bez bezpečné přilnavosti. To platí zejména při zahájení léčby, zvýšení
dávky a změně léčivého přípravku, stejně jako v kombinaci s alkoholem.
Přípravek Amiodarone Accord obsahuje benzylalkohol
Tento léčivý přípravek obsahuje 200 mg benzylalkoholu v jedné 10ml injekční stříkačce, což odpovídá
20 mg/ml. Benzylalkohol může způsobit alergické reakce. Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka,
pokud máte onemocnění ledvin nebo jater nebo jste těhotná či kojíte, protože po podání většího množství
benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv.
„metabolická acidóza“). Benzylalkohol je spojován s rizikem závažných nežádoucích účinků včetně
problémů s dýcháním (tzv. syndrom lapání po dechu) u malých dětí.
3.

Jak se přípravek Amiodarone Accord používá

Tento přípravek musí být před podáním naředěn.
Léčba bude zahájena pouze pod dohledem odborného lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se znovu
se svým lékařem.
Přímá intravenózní bolusová injekce se vzhledem k těžké hypotenzi, kardiovaskulárnímu kolapsu
obecně nedoporučuje; proto je pokud možno vhodnější podání intravenózní infuzí. Přímé intravenózní
podání by mělo být omezeno na naléhavé situace.
Lékaři nebo zdravotničtí pracovníci se musí seznámit s bodem „INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ
ODBORNÍKY“ na konci této příbalové informace.
Použití u dětí a dospívajících
Bezpečnost a účinnost amiodaronu u dětí nebyla stanovena, proto se podávání amiodaronu u dětí
nedoporučuje.
Vzhledem k obsahu benzylalkoholu není tento léčivý přípravek určen k použití u nedonošených
dětí, novorozenců, kojenců a dětí do 3 let.
Starší pacienti
•
Stejně jako u všech pacientů je důležité používat minimální účinnou dávku. Amiodaron může
zpomalovat srdeční tep, což může být výraznější u starších pacientů. Váš lékař pečlivě vypočítá,
kolik přípravku amiodaron byste měl(a) dostat, a bude pečlivěji sledovat Váš srdeční tep a
funkci štítné žlázy.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Amiodarone accord, než jste měl(a)
Váš lékař pečlivě vypočítá, kolik přípravku Amiodarone Accord byste měl(a) dostat. Proto je
nepravděpodobné, že by Vám lékař, zdravotní sestra nebo lékárník podali příliš mnoho tohoto léku.
Pokud si ale myslíte, že Vám bylo podáno příliš mnoho nebo příliš málo přípravdku Amiodarone
Accord, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.
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Mohou se objevit následující účinky: pocit závratě, mdloba, únava nebo zmatenost. Můžete mít
abnormálně pomalý nebo rychlý tep. Příliš amiodaronu může poškodit srdce a játra.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Amiodarone Accord
Váš lékař nebo zdravotní sestra budou mít pokyny, kdy Vám tento lék podat. Je nepravděpodobné, že
Vám lék nebude podán tak, jak byl předepsán. Pokud se však domníváte, že jste mohl(a) vynechat dávku,
poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Amiodarone Accord
Je důležité, abyste měl(a) stále u sebe přípravek Amiodarone Accord, dokud se lékař nerozhodne je
ukončit. Pokud tento lék přestanete používat, nepravidelný tep se může vrátit. Může to být nebezpečné.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
zdravotní sestry.
4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Následující extrémně vzácný nežádoucí účinek může být za určitých podmínek život ohrožující.
Proto musí být lékař okamžitě informován, pokud se taková příhoda vyskytne náhle nebo se
vyvine s neočekávanou intenzitou:
Závažné akutní reakce přecitlivělosti (např. anafylaxe): V tomto případě musí být léčba pomocí
přípravku Amiodarone Accord okamžitě ukončena a musí být zahájena příslušná neodkladná léčba.
Nežádoucí účinky amiodaronu jsou časté, zejména na srdce, plíce a játra. Tyto projevy někdy souvisejí
s dávkou a po snížení dávky se znovu projeví.
Další nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky pozorované podle četnosti výskytu, velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10
lidí); časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí); méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí); vzácné
(mohou postihnout až 1 z 1000 lidí); velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí); četnost není
známa (z dostupných údajů nelze určit), byly:
Poruchy krve a lymfatického systému
• Velmi vzácné: Snížení počtu krevních destiček v krvi (trombocytopenie), anémie v důsledku
zvýšeného rozpadu červených krvinek nebo v důsledku poruchy tvorby krve
• Není známo: Snížení počtu neutrofilů (bílých krvinek) v krvi (neutropenie), snížení počtu bílých
krvinek (agranulocytóza).
Srdeční poruchy
• Časté: Mírně pomalá srdeční frekvence (bradykardie), která se liší podle podané dávky.
• Méně časté: Poruchy vedení (SA blok: srdeční blok s narušeným vedením z sinusového uzlu do
atria; AV blok: narušené vedení mezi atrií a komorami). V jednotlivých případech byla pozorována
srdeční zástava (asystolie) (viz bod 2 „Upozornění a opatření“). Nástup nebo zhoršení arytmie
(změna srdečního rytmu), někdy následované srdeční zástavou.
• Velmi vzácné: Výrazně pomalý srdeční tep (bradykardie) nebo sinusová zástava, zejména u pacientů
s dysfunkcí dutin a/nebo ve věku nad 65 let.
• Není známo: Torsades de pointes (zvláštní druh rušeného slyšitelného rytmu); byly popsány
jednotlivé případy fibrilace komor nebo komorového chvění).
Endokrinní poruchy
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•
•

Časté: Štítná žláza produkuje více hormonu štítné žlázy, než tělo potřebuje (hypertyreóza) nebo
málo hormonu štítné žlázy (hypotyreóza). Byla hlášena těžká hypertyreóza (v individuálních
případech s fatálními následky).
Velmi vzácné: Pocit malátnosti, zmatenosti nebo slabosti, pocit na zvracení, nechutenství,
podrážděnost. Může se jednat o nemoc známou jako „syndrom nepřiměřené sekrece
antidiuretického hormonu (SIADH)“.

Poruchy oka
• Velmi časté: Mikropodklady na předním povrchu rohovky oka, které jsou obvykle omezeny na
oblast pod zornicí a mohou způsobit poruchy vidění (rozmazané vidění, barevné kruhy kolem
světelných zdrojů). Obvykle vymizí 6-12 měsíců po vysazení léku.
• Velmi vzácné: Zánět optického nervu (optická neuritida), který může přejít do slepoty (viz bod 2
"Upozornění a opatření").
Gastrointestinální poruchy
• Velmi časté: pocit na zvracení, zvracení, poruchy chuti na začátku léčby (během podávání
nasycovací dávky), které vymizí při snížení dávky
• Méně časté: bolest břicha, nadýmání, zácpa, ztráta chuti k jídlu
• Není známo: Náhlý zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida).
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
• Časté: V místě vpichu se mohou objevit bolesti, červené skvrny (erytém), otok kůže v důsledku
hromadění tekutiny (edém), zčernání (nekróza), únik tekutiny (extravazace), nahromadění tekutiny
(infiltrace), zánět, ztvrdnutí (indurace), zánět žil (flebitida, tromboflebitida), celulitida, infekce,
změny pigmentace.
• Méně časté: únava
Poruchy jater a žlučových cest
• Velmi časté: Ojedinělé a často mírné zvýšení hladin transamináz (souvisejících s funkcí jater) na
začátku léčby. To se může vrátit k normálu, pokud se dávky sníží nebo dokonce spontánně vrátit k
normálu.
• Časté: Akutní jaterní poruchy se zvýšenou hladinou transamináz v krvi a/nebo zežloutnutí kůže
(žloutenka), včetně selhání jater, které mohou být život ohrožující.
• Velmi vzácné: Chronické onemocnění jater (v individuálních případech s fatálními následky),
cirhóza jater
Poruchy imunitního systému
• Velmi vzácné: těžká alergická reakce, která může být život ohrožující (anafylaktický šok).
• Není známo: otok se může objevit také v důsledku nahromadění tekutiny pod kůží a ve sliznici
(Quinckeho edém).
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
• Časté: svalová slabost
• Není známo: bolest zad
Poruchy ledvin a močových cest
• Vzácné: dočasně snížená funkce ledvin
Poruchy nervového systému
• Časté: Svalový třes (extrapyramidový třes), noční můry, poruchy spánku
• Méně časté: Poškození periferních nervů nebo svalů (periferní senzorické neuropatie a/nebo
myopatie), obvykle reverzibilní po vysazení léku (viz „Upozornění a opatření“), závratě, problémy
s koordinací, smyslové poruchy (parestézie)
• Velmi vzácné: Benigní zvýšení nitrolebního tlaku, cerebrální ataxie, bolest hlavy
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Psychiatrické poruchy
• Méně časté: Snížená sexuální chuť k jídlu (snížené libido)
• Není známo: Stav zmatenosti (delirium), halucinace
Poruchy reprodukčního systému a prsu
• Velmi vzácné: epididymitida, erektilní dysfunkce
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
• Časté: Vzhledem k plicní toxicitě amiodaronu se může vyskytnout pneumonie (atypická pneumonie
jako projev reakce přecitlivělosti [hypersenzitivní pneumonitida], alveolární nebo intersticiální
pneumonitida), nebo proliferace pojivové tkáně (fibróza), nebo pleuritida, nebo zánět bronchiol
(obliterans bronchiolitis s pneumonií/BOOP) (viz bod 2 „Upozornění a opatření“). Byly hlášeny
jednotlivé případy s fatálními následky. Neproduktivní kašel a dušnost jsou často prvními příznaky
výše zmíněné plicní toxicity. Dále se může objevit snížení tělesné hmotnosti, horečka a slabost.
• Velmi vzácné: Většinou okamžitě po operaci byly pozorovány závažné respirační komplikace
(syndrom akutní respirační tísně dospělých), někdy s fatálním koncem (možná interakce s vysokou
koncentrací kyslíku). Kontrakce bronchiálních svalů (bronchospasmus) a/nebo dušnost (apnoe) v
případech závažného respiračního selhání, zejména u astmatických pacientů. Obecně jsou po
ukončení léčby reverzibilní.
Poruchy kůže a podkožní tkáně
• Velmi časté: Zvýšená citlivost na světlo (fotosenzibilizace) se zvýšenou tendencí ke spálení na
slunci, což může vést k zarudnutí kůže a vyrážkám.
• Časté: Svědivá červená vyrážka (ekzém). Dlouhodobá léčba amiodaronem (po přechodu na
perorální léčbu) může vést k hyperpigmentaci s černofialovou až břidlicově šedou barvou kůže
(pseudocyanóza), zejména v oblastech těla vystavených slunečnímu záření. Přebarvení pomalu
vymizí během 1 až 4 let po vysazení přípravku.
• Velmi vzácné: Pocení, zarudnutí kůže při radioterapii, zánět tukových buněk pod kůží (erythema
nodosum), vyrážky, zánětlivé zarudnutí a olupování kůže (exfoliativní dermatitida), dočasná ztráta
vlasů.
• Není známo: Kopřivka, charakterizovaná výskytem kopřivky, podráždění a svědění kůže. Život
ohrožující kožní reakce charakterizované vyrážkou, puchýři, odlupováním kůže a bolestí (toxická
epidermální nekrolýza (TEN)), Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), bulózní dermatitidou, lékovou
reakcí s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS).
Cévní poruchy
• Časté: Snížený krevní tlak (hypotenze), obvykle mírný a přechodný. V případě předávkování nebo
příliš rychlé injekce se může objevit těžká hypotenze nebo kolaps.
• Vzácné: Zánět cév (vaskulitida)
• Velmi vzácné: Návaly horka.
Poranění, otravy a procedurální komplikace
• Není známo: Život ohrožující komplikace po transplantaci srdce (primární dysfunkce štěpu), při
které transplantované srdce přestane správně fungovat (viz bod 2 "Upozornění a opatření")
Vyšetření
• Velmi vzácné: zvýšená koncentrace kreatininu v krvi
Další možné nežádoucí účinky
• Vzácně se mohou objevit reakce přecitlivělosti způsobené benzylalkoholem
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Hlášení nežádoucích účinků
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Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému
hlášení nežádoucích účinků na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webová stránka: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5.

Jak přípravek Amiodarone Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční stříkačce
za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte injekční stříkačku v původním obalu, aby byl přípravek
chráněn před světlem.
Po naředění byla prokázána chemická a fyzikální stabilita před použitím po dobu 3 hodin, 48 hodin a 15
minut při koncentraci 1,2 mg/ml, 2,4 mg/ml a 15 mg/ml při teplotě 20-25 °C. Z mikrobiologického
hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání
přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je obal poškozený nebo jsou viditelné
částice/krystaly.
Pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý přípravek zlikvidujte.
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 Amiodarone Accord obsahuje
Léčivou látkou je amiodaroni hydrochloridum. Jeden ml obsahuje amiodarini hydrochloridum 30
mg. Každá injekční stříkačka o obsahu 10 ml obsahuje amiodaroni hydrochloridum 300 mg.
Dalšími složkami jsou benzylalkohol, polysorbát 80 a voda pro injekci.
Jak přípravek Amiodarone Accord vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Amiodarone Accord je čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok naplněný do injekční stříkačky z
čirého skla.
Přípravek Amiodarone Accord je dostupný v balení obsahujícím 1 injekční stříkačku.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Accord Healthcare Polska Sp. Z.o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Varšava
Polsko
Výrobce
Accord Healthcare Limited,
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Ground floor, Sage House,
319 Pinner Road, Harrow,
Middlesex, HA1 4HF,
Velká Británie
nebo
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice
Polsko
nebo
Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A
Kordin Industrial Estate,
Paola, PLA3000, Malta
nebo
Laboratori Fundació Dau
C/ C, 12-14 Pol. Ind.
Zona Franca, Barcelona, 08040,
Španělsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název státu
Rakousko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Německo
Irsko
Itálie
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Španělsko
Švédsko

Název léčivého přípravku
Amiodarone Accord 30 mg/ml Konzentrat zur Herstellung
einer Injektions-/Infusionslösung
Amiodarone Accord
Amiodarone Accord
Amiodarone Accord
Amiodaron Accord 30 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer
Injektions-/Infusionslösung
Amiodarone hydrochloride 30 mg/ml concentrate for solution
for injection/infusion
Amiodarone Accord
Amiodarone Accord
Amiodaron Accord
Amiodarona Accord
Amiodaronă Accord 30 mg/ml concentrat pentru soluție
injectabilă / perfuzabilă
Amiodarona Accord 30 mg/ml concentrado para solución
inyectabley para perfusión
Amiodarone Accord

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 6. 2021
Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici
ve všech úředních jazycích EU/EHP.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:
Dávkování
Pro náhlá nebo úvodní léčbu je možná intravenózní injekce nebo intravenózní infuze. Intravenózní
injekce se obecně nedoporučuje. Pokud je to možné, je třeba dát přednost intravenózní infuzi.
Intravenózní infuze
Počáteční nebo náhlá dávka: Standardní doporučená dávka je 5 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná
intravenózní infuzí v rozmezí 20 minut až 2 hodin. Dávka se podává jako zředěný roztok v 250 ml 5 %
dextrosy.
Terapeutické účinky lze pozorovat během několika minut a pak postupně slábnou. Proto by léčba měla
pokračovat udržovací infuzí.
Udržovací dávka: Infuze maximálně do 1200 mg (10-20 mg/kg tělesné hmotnosti) ve 250-500 ml 5 %
dextrosy za 24 hodin; rychlost infuze se upravuje na základě klinické odpovědi (viz bod 4.4).
Přechod z intravenózní na perorální terapii
Jakmile je dosaženo adekvátní odpovědi, je třeba zahájit perorální léčbu souběžně v obvyklé základní
dávce. Přípravek Amiodarone Accord má být postupně ukončen.
Intravenózní injekce (viz bod „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“ v SmPC)
V krajní klinické nouzi může být lék podle uvážení lékaře podáván jako pomalá injekce 150-300 mg (5
mg/kg tělesné hmotnosti) v 10 - 20ml 5 % dextrosy po dobu minimálně 3 minut. To by se nemělo
opakovat po dobu nejméně 15 minut, i když maximální dávka nebyla podána při první injekci. Pacienti
léčení tímto způsobem amiodaronem musí být pečlivě sledováni, např. na jednotce intenzivní péče.
Kardiopulmonální resuscitace při léčbě defibrilačně rezistentní fibrilace komor: Počáteční i.v. dávka je
300 mg (nebo 5 mg/kg) naředěná ve 20 ml 5% dextrosy a rychle aplikovaná injekcí. Pokud fibrilace
komor přetrvává, je třeba zvážit podání další i.v. dávky 150 mg (nebo 2,5 mg/kg).
Do stejné injekční stříkačky nepřidávejte žádný jiný přípravek. Nepodávejte jiné přípravky ve stejné
dávce. Pokud je nutné léčbu prodloužit, zahajte kontinuální infuzi.
V případě otravy a/nebo závažných příznaků je nutná okamžitá léčba.
Ani amiodaron-hydrochlorid, ani jeho metabolity nelze dialyzovat.
Způsob podání
U intravenózních infuzí musí být amiodaron naředěn podle pokynů v bodě 4.2 Souhrnu údajů o
přípravku.
U pomalých intravenózních injekcí (pouze v případě klinické pohotovosti) musí být amiodaron naředěn
10 nebo 20 ml 5% dextrózy v závislosti na podané dávce a indikaci např. pro kardiopulmonální
resuscitaci zřeďte obsah stříkačky (300 mg/10 ml) dále 20 ml 5% dextrózy (další informace viz body
4.2 a 4.4 Souhrnu údajů o přípravku)
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Pouze k jednorázovému použití.
Pro infuzi lze použít pouze 5% roztok dextrózy.
Aby se předešlo zánětu žil, je třeba během kontinuální infuze zavést centrální žilní katetr.
Injekční roztok amiodaronu se obvykle podává pouze na zahájení terapie, ne déle než jeden týden.
Amiodaron není kompatibilní se solným roztokem.
Použití aplikačních zařízení nebo přístrojů obsahujících změkčovadla, jako je DEHP (di-2ethylhexyftalát) za přítomnosti amiodaronu, může vést k vyplavování DEHP. Aby se minimalizovala
expozice pacientů DEHP, finální ředění amiodaronu pro infuzi by mělo být podáváno přednostně v
setech neobsahujících DEHP.
Tento léčivý přípravek nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou
uvedeny níže.
Návod k zacházení a podávání

Jehla
Usazení jehly
Ochrana jehly

Injekční stříkačka

Píst stříkačky

Objem stříkačky

Kryt stříkačky

Obrázek - 1

•
•
•
•
•

Obrázek - 2

Vyjměte skleněnou injekční stříkačku z twist boxu a zkontrolujte, zda není poškozená.
Parenterální roztoky musí být před podáním vizuálně zkontrolovány, zda neobsahují částice a
nejsou zabarveny.
Odšroubujte skleněné víčko stříkačky otočením proti směru hodinových ručiček (jak je
znázorněno na obrázku -1).
Jehlu k injekční stříkačce připevněte jemným připojením náboje jehly k adaptéru luer lock a otočte
o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte, že se uzamkla (jak je znázorněno
na obrázku -2).
Opatrně sejměte kryt jehly tahem přímo dolů.

Musí se dále naředit ( viz bod 4.2 SPC) 5% dextrózou podle návodu pro intravenózní injekci.
Před podáním intravenózní infuze musí být přípravek Amiodarone Accord 30 mg/ml koncentrát pro
injekční/infuzní roztok v injekční stříkačce naředěn podle návodu 5% dextrosou. Jedna injekční
stříkačka přípravku Amiodarone Accord 30 mg/ml koncentrát pro injekční/infuzní roztok naředěný dle
doporučení v 500 ml 5% dextrosy má za následek koncentraci 0,6 mg/ml amiodaron-hydrochloridu. Z
důvodu stability roztoku nepoužívejte koncentrace nižší než 0,6 mg/ml a nepřidávejte do infuzního
roztoku další léčivé přípravky.
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Likvidace
Injekční stříkačka je určena pouze k jednorázovému použití.
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
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