
Curosurf® LISA workshop
               

čtvrtek 7. 11. 2019 • 12:30  ̶  13:15 hod 
v přednáškovém sále kongresu

dovolte, abychom Vás touto cestou pozvali na workshop  
zaměřený na techniku LISA, který se bude konat  ve čtvrtek  7. 11. 2019  

v rámci  XXXV. Neonatologických dní v Olomouci 

Workshop je věnován praktickým zkušenostem  
v podávání pomocí LISA katetru.

 
na setkání s Vámi se těší: 

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph. D. 

MUDr. Hana Burčková
MUDr. Jiří Halbrštát

Workshop je organizován ve spolupráci s firmou Chiesi

Po skončení workshopu je pro účastníky připraveno  
občerstvení a oběd v době 13:30 – 14:00 hodin.

 

Pozvánka:  

in Neonatology for Life



CU
R 

19
-0

9-
06

Zkrácená informace o přípravku Curosurf®, suspenze k endotracheopulmonální instilaci
Složení: Phospholipida pulmonis suis 80 mg v 1 ml suspenze. Léková forma: Suspenze k endotracheopul-
monální instilaci. Indikace: Léčba nezralých novorozenců se syndromem dechové tísně (RDS), rizikem 
rozvoje RDS nebo jinými známkami nedostatku surfaktantu. Dávkování: Léčba: doporučená úvodní dáv-
ka – jednorázově 100 – 200 mg/kg (1,25-2,5 ml/kg) co nejdříve po zjištění diagnosy RDS. Další dávky 
100 mg/kg (1,25 ml/kg) je možné podat v přibližně 12hodinových intervalech, pokud se stav dítěte 
nelepší (RDS) a přetrvávají dechové obtíže (maximální celková dávka je 300 – 400 mg/kg). Profylaxe: 
Přípravek v jednotlivé dávce 100 – 200 mg/kg se má podat co nejrychleji po porodu (nejlépe do 15 mi-
nut). Další dávky 100 mg/kg je možné podat za 6 – 12 hodin po první dávce a pak v případě, že známky 
RDS přetrvávají a dítě je stále závislé na respirátoru, je možné za 12 hodin podat další dávku 100 mg/kg. 
Maximální celková dávka je 300 – 400 mg/kg. Způsob podání: Curosurf má být podáván pouze odbor-
níky na péči, resuscitaci a stabilizaci nedonošených dětí. Podává se intratracheálně dětem, kterým je 
kontinuálně monitorována srdeční činnost a koncentrace kyslíku v arteriální krvi nebo saturace kyslíkem 
na jednotkách novorozenecké péče. Přípravek se, po vyjmutí z chladničky, zahřeje na pokojovou teplo-
tu, nasaje se do stříkačky a přímo aplikuje do endotracheální trubice formou bolusu. Kontraindikace: 
Curosurf se nesmí podávat při známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. 
Do současné doby nejsou známy žádné specifické kontraindikace. Zvláštní upozornění: Před zahájením 
léčby Curosurfem, má být dítě v celkově stabilizovaném stavu. Doporučuje se také korekce acidózy, 
hypotenze, anemie, hypoglykemie a hypotermie. Interakce: nejsou známy. Nežádoucí účinky: Méně 
časté: Sepse, intraktraniální hemoragie, pneumothorax. Předávkování: Žádné případy předávkování 
Curosurfem nebyly zatím zaznamenány. V případě náhodného předávkování (přestože je málo pravdě-
podobné), je třeba odsát suspenzi z dýchacích cest a zahájit podpůrnou léčbu s pečlivým sledováním 
rovnováhy elektrolytů a tekutin. Doba použitelnosti: 18 měsíců v neporušeném obalu. Zvláštní opatření 
pro uchovávání: Uchovávejte při teplotě 2-8 °C, lahvičku ponechanou v krabičce pro ochranu před 
světlem. Neotevřená nepoužitá lahvička Curosurfu, která byla zahřáta na teplotu těla může být vrácena 
v průběhu 24 hodin zpět do chladničky a později znovu použita. Neohřívejte však lahvičku a nevracejte 
do chladničky více než jednou.  Balení: 2 x 1,5 ml. Držitel rozhodnutí o registraci: Chiesi Farmaceutici 
S.p.A., Parma, Itálie. Registrační číslo: 87/699/96-C. Datum první registrace/ prodloužení registrace: 
27. 11. 1996 / 30. 6. 2010. Datum revize textu SPC: 11. 10. 2016. Před předepsáním přípravku se se-
znamte se souhrnem údajů o přípravku. Přípravek je pouze na lékařský předpis a je hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění.

Zkrácená informace:  


