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Není-li zhotoven identifikační štítek, doplňte údaje:

Pacientka:

…..............................................................................................................................................
titul, jméno, příjmení, rodné číslo

1.

Údaje o povaze onemocnění a předpokládaném vývoji onemocnění
Aplikace diagnostického barviva je součástí testu na průchodnost vejcovodů u pacientek
sledovaných pro neplodnost.

2.

Údaje o plánovaných postupech při léčbě, předpokládaný prospěch léčby a význam pro
zdravotní stav pacienta
Vzhledem k tomu, že Vám bude proveden test na průchodnost vejcovodů tzv. chrompertubace,
považujeme za nejvýhodnější nitroděložní aplikaci barviva PATENTBLAU V.
V současné době není tento přípravek Státním ústavem pro kontrolu léčiv na území České
republiky registrován. Z tohoto důvodu je nutný Váš souhlas s podáním přípravku
PATENTBLAU V.
Při testu průchodnosti vejcovodů se barvivo aplikuje přes speciální nástroj přímo do děložní
dutiny. Výkon je proveden v celkové anestezii. Při průchodných vejcovodech barvivo volně
protéká z dělohy přes vejcovody do dutiny břišní, což lékař zjistí pomocí laparoskopické
kamery, která je zavedena do dutiny břišní.

3.

Dnešního dne jsem byla lékařem poučena o zdravotním výkonu, který mi má být
proveden:
Nitroděložní aplikace barviva PATENTBLAU V

4.

Účelem výše uvedeného zdravotního výkonu je:
Průkaz průchodnosti a tedy i funkce vejcovodů po průniku barviva z dutiny děložní přes
vejcovody do dutiny břišní.
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5.

Zdravotní výkon bude probíhat:
V celkové anestesii.

6.

Byla jsem také poučena, že jako alternativu lékařem doporučeného výkonu, lze provést:
V současné době nejsou dostupné v ČR barevné přípravky, které by mohly nahradit přípravek
PATENTBLAU V. V případě známé alergické reakce u pacientky na přípravek PATENTBLAU
V je možné podání nebarevného fyziologického roztoku.

7.

Doporučený lékařský výkon má oproti alternativě tyto výhody/nevýhody:
Dobrá přehlednost a okamžité určení průchodnosti vejcovodů.

8.

Dále jsem byla poučena o rizicích doporučeného výkonu, která jsou:
Přípravek může u přecitlivělých nemocných způsobit alergickou reakci na léčivou látku, nebo
pomocné látky obsažené v přípravku. Přípravek se nedoporučuje podávat v těhotenství.
Je-li nezbytné podání přípravku v průběhu kojení, je nutné kojení přerušit nejméně na 48 hod
po podání přípravku.
Nejčastější projevy alergické reakce jsou:
Zduření v místě aplikace, dušnost, snížení krevního tlaku (hypotenze), vagová reakce
(hypotenze, bradykardie), zvýšení krevního tlaku (hypertenze), bolesti na hrudi, křečové stavy.
Alergické reakce při nitroděložním podání jsou velmi vzácné.
Modravé zabarvení v místě aplikace je jen kosmetickým nežádoucím účinkem.
Barvivo se vstřebá během 24-48 hodin po aplikaci
Předávkování přípravkem PATENTBLAU V není známo.

9.

Byla jsem poučena a beru na vědomí, že po provedení doporučeného zdravotního
výkonu:
A) budu bez omezení v běžném životě
B) budu v pracovní neschopnosti: individuálně – cca 1-2 týdny
C) budu dodržovat léčebný režim a preventivní opatření
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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 dle §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.
Způsob a rozsah oznámení o předepsání neregistrovaného léčivého přípravku Státnímu
ústavu pro kontrolu léčiv stanoví prováděcí právní předpis (vyhl. č 228/2008 Sb.).
Žádáme Vás tímto rovněž o souhlas podat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv výše uvedené
informace.

Na základě poučení lékařem a přečtení tohoto informovaného souhlasu prohlašuji,
že jsem byla srozumitelně a podrobně seznámena s důvodem, prospěchem, nežádoucími
účinky a alternativou podání přípravku PATENTBLAU V.
Souhlasím s použitím přípravku PATENTBLAU V k provedení testu průchodnosti vejcovodů
a souhlasím také s podáním informací o užití tohoto přípravku Státnímu ústavu pro kontrolu
léčiv.

V Ivančicích dne

čas

Vlastnoruční podpis pacientky nebo zákonného zástupce:

Jméno a podpis lékaře, který poučení provedl:
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