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Použití neregistrovaného léčivého přípravku 
SYNACTHEN 250MCG/1ML INJ. A SYNACTHEN 1MG/1ML INJ. 

 

 
Vážená paní, vážený pane, vážení zákonní zástupci,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o použití neregistrovaného léčivého 
přípravku: Synacthen 250mcg/1ml inj., Synacthen 1mg/1ml inj., účinná látka: 
tetracosactid acetát. 
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 Synacthen: 
Léčivý přípravek Synacthen je určen pouze pro diagnostické účely, podává se v tzv. ACTH 
stimulačním testu. 

 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaký je důvod (indikace) použití uvedeného neregistrovaného léčivého přípravku: 
Přípravek Synacthen je určen k podání pro diagnostické účely pro vyšetření nadledvinkové 
nedostatečnosti. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Test probíhá ambulantně nebo v průběhu hospitalizace. 
Pacient musí být lačný (přes noc), ráno před provedením testu se musí hodně napít. 
Během provádění testu může pacient pít. 
O užití ranní medikace rozhodne indikující lékař. 
Přípravek se nesmí podat u pacientů se známou hypersenzitivitou k účinné látce nebo látek 
pomocných. 
  

Jaký je postup při použití neregistrovaného léčivého přípravku: 
Přípravek se podává pouze pod lékařským dohledem.  
Synacthen se podává pouze v jedné intravenózní (nitrožilní) dávce dle indikace ošetřujícího 
lékaře. 
Způsob podaní 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: 
Test je dobře snášen, v některých případech po podání Synacthenu může dojít k lokální 
reakci - bolest a zarudnutí v místě vpichu. Ve výjimečných případech se může objevit 
alergická reakce až  anafylaxe.  

Pacient je po celou dobu testu sledován zdravotnickým personálem. 

 

Jaký je režim pacienta po použití neregistrovaného léčivého přípravku: 
Po ukončení testu, dle ordinace lékaře, se pacient může najíst a vzít si pravidelnou 
medikaci. 

Existuje potenciální nebezpečí či riziko při řízení motorových vozidel nebo obsluhování 
strojů, pokud se objeví vedlejší účinky - závratě. 

V případě zdravotních potíží může být pacient po nezbytně nutnou dobu sledován(a) za 
hospitalizace. 

 

Jaké jsou možné alternativy: 
Není 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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