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Použití neregistrovaného léčivého přípravku 
PROGLICEM 100MG TBL. 
 

 
Vážená paní, vážený pane, vážení zákonní zástupci,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o použití neregistrovaného léčivého 
přípravku: Proglicem 100mg tbl., účinná látka: diazoxid. 
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho použití. 

Co znamená použití neregistrovaného léčivého přípravku: 
V současné době bohužel není obdobný léčivý přípravek Státním ústavem pro kontrolu 
léčiv na území České republiky registrován. Vlastnosti, způsob podání a účinek uvedeného 
léčivého přípravku je pro Vás natolik výhodný, že jsme se rozhodli jej ve Vašem případě 
použít.  
Podle §8 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) lze předepisovat, uvádět do oběhu nebo používat při poskytování zdravotní péče 
pouze registrované humánní léčivé přípravky. Následně podle §8 odst. 3 zákona při 
poskytování zdravotní péče jednotlivým pacientům může ošetřující lékař za účelem 
poskytnutí optimální zdravotní péče předepsat nebo použít i léčivé přípravky 
neregistrované podle tohoto zákona, pokud jde o léčivý přípravek již v zahraničí 
registrovaný.  
Použití neregistrovaného léčivého přípravku ošetřující lékař neprodleně oznámí Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Způsob a rozsah oznámení o předepsání 
neregistrovaného léčivého přípravku Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv stanoví prováděcí 
právní předpis (konkrétně jde o vyhlášku č. 228/2008 Sb.). Žádám Vás tímto rovněž  
o souhlas podat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv výše uvedené informace.  

Co je neregistrovaný léčivý přípravek Proglicem: 
Proglicem je lék zvyšující hladinu krevního cukru (glykémii). 

Jaký je důvod (indikace) použití uvedeného neregistrovaného léčivého přípravku: 
Přípravek je podáván ke zvládání patologicky snížené glykémie při hyperinzulinismu 
(vysoká hladina inzulinu v krvi)   v souvislosti s inzulinomem (nádor vycházející z buněk 
slinivky břišní). 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Přípravek Proglicem indikuje endokrinolog na základě provedené diagnostiky, potvrzení 
diagnózy a vyloučení jiných alternativ léčby. 
Pacient by měl informovat předepisujícího lékaře o všech svých onemocněních, dalších 
lécích a volně prodejných přípravcích, které užívá. Zároveň informovat ostatní 
lékaře, že užívá přípravek Proglicem. 

Jaký je postup při použití neregistrovaného léčivého přípravku: 
Při nasazení léku Proglicem má být pacient sledován. 
Klinická odpověď, zdravotní stav pacienta a glykémie (hladina cukru v krvi) mají být 
pravidelně kontrolovány až do jejich stabilizace. Toho se obvykle dosáhne v průběhu 
několika dní. 
Velikost dávky je individuální a odvíjí se od závažnosti hypoglykémie (snížená hladina 
cukru v krvi) a klinické odpovědi konkrétního jedince, měla by být titrována (nastavena) na 
nejnižší účinnou dávku. 
Lék je podáván perorálně (ústy). 
Je důležité užívat lék pravidelně, nezapomínat ani nebrat dávky navíc a dodržovat 
stanovená dietní opatření. 
Způsob podání a dávka léčivého přípravku vychází z platné registrační dokumentace 
uvedeného přípravku v jiném státě Evropské unie a obecně uznávaných mezinárodních 
protokolů. I když tento léčivý přípravek není registrovaný v České republice, je 
registrovaný a schválený k použití v jiných státech Evropské unie. Jeho účinnost  
a bezpečnost byla standardně ověřena v mezinárodních klinických studiích. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Použití přípravku Proglicem je kontraindikováno u osob alergických na diazoxid či jiná 
thiazidová diuretika a ostatní pomocné látky. 
Proglicem je nevhodný pro použití v těhotenství či při kojení. Pacientka by měla lékaři co 
nejdříve těhotenství nahlásit, taktéž i úmysl otěhotnět! 
Mezi časté a závažné nežádoucí účinky patří zadržování sodíku a tekutin a s tím spojené 
otoky. Vzácnější je pak diabetická ketoacidóza (porucha vnitřního prostředí s vysokou 
hladinou cukru v krvi) a neketotické kóma (porucha vědomí s vysokou hladinou cukru 
v krvi). 

Dále se může projevit:  

 hirsutismus (nadměrné ochlupení) 

 hyperglykémie (zvýšené hladiny krevního cukru) + glykosurie (cukr v moči) při 
nevhodně vysoké dávce či předávkování 

 gastrointestinální potíže: snížená chuť k jídlu, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, 
kolika, průjem, zácpa 

 zrychlený tep, bušení srdce, bolest na hrudi, zvýšení hladiny kyseliny močové v séru, 
dna,  

 krevní poruchy: trombocytopenie (snížené množství krevních destiček), neutropenie 
(snížené množství neutrofilů – typ bílých krvinek), eozinofilie (zvýšený počet 
eozinofilů – typ bílých krvinek), snížený hemoglobin/hematokrit, zvýšená 
krvácivost a tvorba modřin 
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JINÉ: vyrážka, svědění, bolest hlavy, slabost, malátnost, horečka, flu-like syndrom (chřipce 
podobné příznaky), poruchy krevního tlaku, zvýšený plicní tlak, hepato-renální poruchy 
(zvýšené jaterní parametry, zvýšený kreatinin, zvýšený bilirubin),  poruchy močení, 
neurologické potíže (úzkost, nespavost, závratě), poruchy vízu (rozmazané či zdvojené 
vidění, nadměrné slzení) aj. 
Lékové interakce (vzájemné ovlivňování) s: jinými thiazidovými diuretiky (léky na 
odvodnění), warfarinem, antihypertenzivy (léky na vysoký krevní tlak), alfuzosinem, 
doxazosinem, tamsulosinem. 

 

Jaký je režim pacienta po použití neregistrovaného léčivého přípravku: 
Dlouhodobé podávání přípravku Proglicem vyžaduje pravidelné sledování hladin glykémie. 
Po dobu užívání přípravku má být pacient sledován endokrinologem. 

Jaké jsou možné alternativy: 
Není jiná alternativa. 
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Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného použití uvedeného 
neregistrovaného léčivého přípravku. Byly mi vysvětleny možné alternativy včetně 
jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodání uvedeného 
neregistrovaného léčivého přípravku. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře na 
všechno, co mě ve vztahu k plánovanému použití uvedeného neregistrovaného 
léčivého přípravu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). 
Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem 
odvolat. 

S použitím výše uvedeného neregistrovaného léčivého přípravku souhlasím.  

Souhlasím s podáním informací o užití preparátu Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 
a držiteli rozhodnutí o registraci.  

Datum:  

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 
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