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SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

PATENTBLAU V

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Ceruleum protectum V (sal natricum) 50 mg v 2 ml injek ného roztoku

Úplný zoznam pomocných látok, pozri as  6.1.

3. LIEKOVÁ  FORMA

Injek ný roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Tento liek je ur ený len na diagnostické použitie.
Pomocný diagnostický liek (farbivo) k zobrazeniu lymfatických ciev pred lymfografiou  Lipiodolom®
Ultra – Fluid.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Patentblau V sa podáva v jednorazovej dávke 1 -10 ml pred lymfografickým vyšetrením podkožnou
injekciou po miestnom znecitlivení. Miestom aplikácie je pod a oblasti vyšetrenia chrbát nohy alebo
ruky v mieste prvej, alebo druhej medziprstnej riasy. Po masáži alebo pasívnych pohyboch nôh alebo
rúk, sa prevedie prie na alebo vo smere lymfatickej cievy orientovaná incízia kože, ktorou sa obnaží
nafarbená lymfatická cieva.
V rámci lymfografického vyšetrenia  sa Patentblau V podáva spravidla jednorazovo.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenos  na Patentblau V, trifenylmetánové farbivá alebo na ktorúko vek z pomocných látok
uvedených v asti 6.1.
Liek sa všeobecne neodporú a podáva  v tehotenstve.

4.4  Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri všetkých spôsoboch podania alebo dávkach existuje riziko vzniku alergických reakcií.
Patentblau V môže vyvola  málo alebo ve mi závažné alergické reakcie, ktoré môžu by  život
ohrozujúce alebo až fatálne (anafylaktický šok). asto sú nepredvídate né, no astejšie sa vyskytujú
u pacientov s anamnézou reakcií precitlivenosti na Patentblau V alebo podobné trifenylmetánové
farbivá obsiahnuté v liekoch, potravinách a kozmetike. Pri týchto predisponovaných pacientoch je
potrebné indikáciu ve mi starostlivo zváži . U pacientov s rizikom reakcií intolerancie (anamnéza
intolerancie na Patentblau V alebo podobné trifenylmetánové farbivá) sa ako premedikácia odporú ajú
kortikosteroidy a antihistaminiká typu H1. Nezabra ujú však výskytu vážneho alebo fatálneho
anafylaktického šoku.



Vzh adom na riziko závažnejšej reakcie musia by  okamžite k dispozícii pohotovostné opatrenia,
najmä pri pacientoch užívajúcich beta blokátory, u ktorých by bola regulácia krvného tlaku  a
vaskulárny prietok nedostato ný. Preto sa Patentblau V musí podáva  len v zariadení, ktoré je schopné
poskytnú  adekvátnu lie bu.

Pred podaním Patentblau V:
Identifikujte rizikových pacientov dôkladným rozhovorom o ich anamnéze.
Zave te intravenózny katéter

Po as vyšetrenia udržiavajte:
lekársky doh ad
zavedený intravenózny katéter
dostupné lieky a pomôcky na resuscitáciu

Po podaní Patentblau V musí by  pacient sledovaný aspo  30 minút.

4.5  Liekové a iné interakcie

Lieky
Beta blokátory, vazoaktívne látky, inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín, antagonisty
receptora angiotenzínu.

Tieto lieky znižujú ú innos  mechanizmov kardiovaskulárnej kompenzácie pri hemodynamických
poruchách. Pred injek ným podaním Patentblau V si musí by  lekár tohto faktu vedomý a musia by  k
dispozícii pohotovostné opatrenia.

Iné interakcie
Hodnota parciálneho tlaku kyslíka meraná spektrofotometriou môže po as vyšetrení s Patentblau V
vykazova  prechodný falošný pokles o 5 až 10 % pod východiskovými hodnotami. V prípade
pochybností sa odporú a vykona  analýzu plynov v arteriálnej krvi. Hodnota sérového
methemoglobínu meraná tou istou spektrofotometrickou metódou môže by  falošne zvýšená.

4.6  Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Hodnoverné údaje o teratogenite u zvierat nie sú k dispozícii.
V sú asnosti nie sú dostupné relevantné alebo nie sú dostupné údaje v dostato nom po te, ktoré
umož ujú posúdenie teratogenity alebo fetálnej toxicity súvisiacej s podaním Patentblau V po as
gravidity. Preto sa použitie tohto lieku po as gravidity neodporú a.

Laktácia

Nie je známe, i sa Patentblau V vylu uje do materského mlieka. Odporú a sa preruši  doj enie na 48
hodín

4.7 Ovplyvnenie schopnosti vies  vozidlá a obsluhova  stroje

Nie je známe, že by liek ovplyv oval innos  vyžadujúcu zvýšenú pozornos .



4.8 Nežiaduce ú inky

Možné sú okamžité reakcie precitlivenosti. Tieto reakcie môžu zah  jeden alebo viac ú inkov,
ktoré sa prejavia súbežne alebo za sebou a zvy ajne zah ajú kožné, respira né a/alebo
kardiovaskulárne manifestácie, pri om každá môže by  varovným signálom za ínajúceho šoku a vo
ve mi zriedkavých prípadoch môžu by  dokonca aj fatálne.

Po injekcii sa pozoruje modrasté sfarbenie pokožky, ktoré mizne v priebehu 24 až 48 hodín.
U pacientov s lymfatickou stázou alebo poruchami obehu môže toto zafarbenie pretrváva  dlhšie.

Nežiaduce ú inky sú uvedené v tabu ke pod a tried systémových orgánov a frekvencie výskytu
pomocou týchto kategórií: ve mi asté (  1/10),  asté  ( 1/100 až <1/10), menej asté ( 1/1000 až
<1/100), zriedkavé ( 1/10000 až<1/1000), zriedkavé (<1/10000), neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov Frekvencia : nežiaduca reakcia
Poruchy imunitného systému Neznáme: Anafylaktický šok,

precitlivenos
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka
a mediastína

Neznáme: Bronchospazmus

Poruchy kože a podkožného tkaniva Neznáme:
Angioedém, urtikária,
zmena sfarbenia pokožky(modrá)

Celkové poruchy a reakcie v mieste
podania

Neznáme: Zmena sfarbenia miesta vpichu.

4.9 Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická  skupina: Diagnostiká
ATC kód: V04CX

Lymfotropná vlastnos  patentnej modrej V vedie po podkožnej injekcii k zafarbeniu miestnych
lymfatických ciev. To u ah uje pri následnej lymfografii Lipiodolom®Ultr – Fluid potrebnú
preparáciu a punkciu lymfatickej cievy.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Liek je eliminovaný behom 24-48 hodín.
Po transporte z miesta podania lymfatickými cestami sa dostáva nemetabolizovaný liek do krvného
obehu a je vylu ovaný prevažne mo om, ktorý je silne zafarbený, v menšej miere žl ou. Neviaže sa na
bielkoviny krvnej plazmy.



5.3 Predklinické údaje o bezpe nosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpe nosti a toxicity po
jednej dávke a opakovanom podávaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre udí.
V génovom muta nom teste in vitro na baktériách, vo vysokých koncentráciách, po metabolickej
aktivácii bol pozorovaný mutagénny ú inok. Toto zistenie nebolo potvrdené v génovom muta nom
teste cicav ích buniek in vitro na bunkách myšieho lymfómu L5178Y ani in vivo v mikrojadrovom
teste pri úrovni dávok podstatne vyšších, ako je maximálna udská dávka, o má pre klinické použitie
len slabý význam.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Natrii chloridum
Natrii hydrogenphosphas dihydricus
Aqua pro injectione

6.2 Inkompatibility

 Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie mieša  s inými liekmi.

6.3 as použite nosti

3 roky

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

Sklenená ampulka, škatu ka, písomná informácia pre používate a.
Ve kos  balenia: 5x1 ampulka s 2 ml roztoku.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužitý liek  alebo odpad vzniknutý z lieku treba vráti  do lekárne.
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