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Použití neregistrovaného léčivého přípravku 
ICG-PULSION ® 

Vážená paní, vážený pane, vážení zákonní zástupci,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o použití neregistrovaného léčivého 
přípravku: ICG-PULSION ®, účinná látka: indocyaninová zeleň. 
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 ICG-PULSION ®: 
Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické účely. 

Jaký je důvod (indikace) použití uvedeného neregistrovaného léčivého přípravku: 
Důvodem použití jsou: srdeční, oběhová a mikrooběhová diagnostika, měření minutového 
srdečního objemu a tepového objemu, měření objemů obíhající krve, měření průtoku krve 
mozkem. Dále k diagnostice funkce jater: měření toku krve játry, měření vylučovací funkce 
jater. V očním lékařství k měření průtoku krve cévnatek. 

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: 
Aplikace přípravku nesmí být provedena u pacientů s přecitlivělostí na indocyaninovou 
zeleň nebo jodid sodný, popř. s přecitlivělostí na jód (pokud nejsou podniknuta zvláštní 
opatření), a/nebo u pacientů s hypertyreoidizmem, pacientů s autonomním adenomem 
štítné žlázy. ICG-PULSION ® by neměl být používán pro nedonošené děti nebo 
novorozence, u kterých je stanovena výměnná transfuze v důsledku hyperbilirubinemie. 
Pokud došlo ke špatné reakci na injekci ICG-PULSION ® již v minulosti, nesmí se používat 
znovu, protože by mohlo dojít k těžkým anafylaktickým reakcím. 

Jaký je postup při použití neregistrovaného léčivého přípravku: 
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: 
Anafylaktické nebo kopřivkovité reakce byly pozorovány u pacientů s nebo bez historie 
alergie na jodidy. Také byly popsány zřídkavé případy záchvatů věnčité tepny. Je známo, že 
injekce přípravků si indocyaninovou zelení mohou ve velmi zřídkavých případech způsobit 
nevolnost a anafylaktoidní nebo anafylaktické reakce (<1/10000). U pacientů s konečným 
selháním činnosti ledvin se zvyšuje možnost vzniku anafylaktické reakce. Mezi příznaky, 
které je nutné zmínit, náleží: neklid, pocti tepla, svědění, kopřivka, zrychlení tepu, pokles 
krevního tlaku a krátký dech, bronchospazmus, zrudnutí, srdeční zástava, laryngospasmus, 
obličejový otok, nevolnost. Společně s anafylaktoidní reakcí může nastat hypereozinofilie.  
Kopřivkovité reakce pokožky nastávají velmi zřídkavě (1/10000). 
Úmrtí v důsledku anafylaxe nastávají v méně než 1/330000 případů (odhad) včetně 
jednotlivých hlášení. 

Jaký je režim pacienta po použití neregistrovaného léčivého přípravku: 
Přípravek se podává pouze pod lékařským dohledem. Z důvodu možnosti výskytu sice 
velmi vzácné, ale vážné anafylaktické reakce, je vhodné min. 30 minut po aplikaci ICG-
PULSION zůstat pod dozorem lékaře. 

Jaké jsou možné alternativy:  
Váš ošetřující lékař se rozhodl použít léčivý přípravek ICG-PULSION, jelikož alternativní 
druhy diagnostických metod (např. angiografie pomocí v ČR registrovaných léčivých 
přípravků, např. IOMERON, OPTIRAY, obsahující rentgen kontrastní látky na bázi jódu) 
jsou buď časově či přístrojově náročnější, anebo méně přesné, popř. přinášejí vyšší rizika 
vzniku nežádoucích účinků a alergických reakcí a nejsou ve Vašem případě vhodné, či 
dokonce vzhledem k akutnosti stavu a praktické realizaci možné (např. v neurochirurgii při 
akutním řešení prasklých mozkových cévních výdutí).  
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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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