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v Praze 27.9.2016 
 

Krátkodobé snížení dostupnosti určitých alergenů Alutard SQ 
 

Vážený obchodní partnere, 
 
 

coby světový lídr v oblasti imunoterapie alergií ALK  dodává pacientům produkty té nejvyšší kvality. V 
zájmu neustálého zajištění vysokých standardů včetně splnění stále rostoucích požadavků regulačních orgánů v 
Evropě a USA, ALK zahájila nezbytnou modernizaci produkční linky podkožní imunoterapie (SCIT). V průběhu 
této modernizace bude u SCIT provozní kapacita ALK snížena.   
 
S cílem co nejvíce snížit dopad na dostupnost Alutard SQ pro Českou Republiku jsme v roce 2016 dodali již 4.727 
balení, což ve srovnání s rokem 2015 představuje více než dvojnásobné množství (2.247 jednotek).  Bohužel, i 
přes tato opatření, bude současná modernizace výroby znamenat krátkodobé omezení či nedostupnost některých 
alergenů Alutard SQ v nadcházejícím období (do konce roku 2016).  
 
Zaměřili jsme se především na zajištění udržovací léčby. Očekáváná situace v zásobování Alutard SQ pro Českou 
Republiku je dle momentálně potvrzených dodávek následující:  
 
Alutard SQ Hmyzí alergeny (801; 802) 

● dodávky jsou zabezpečené, jak zahajovací tak i udržovací léčba 
● očekávaná dostupnost podle aktuálních terapeutických požadavků 

  
 
Alutard SQ (108, 197, 200, 299, 510, 503, 504, 553, 555) 
 

● Alergeny 108, 197 
o Udržovací léčba – aktuálně evidované objednávky budou vyřízeny*, další dodávka alergenu 

108 v Lednu/Únoru 2017, alergenu 197 v 2.čtvrtletí 2017 
o Zahajovací léčba – alergen 197 není dostupný, dostupnost alergenu 108 se prověřuje 

 
● Alergeny 200, 299 

o Zahajovací a udržovací léčba –    bude vyřízeno přibližně 25% aktuálně evidovaných 
objednávek* 

o další dodání se očekává v 1.čtvrtletí 2017 
 

● Alergen 510, 503, 504 
o Zahajovací léčba – aktuálně evidované objednávky budou vyřízeny* v listopadu 2016  
o Udržovací léčba – bude vyřízeno přibližně 25% aktuálně evidovaných objednávek* 

 
● Alergeny 553, 555 

o Zahajovací a udržovací léčba –    – dostupnost se prověřuje  
 

* Za předpokladu zaměnitelnosti v dané podskupině alergenů 
 
 
Rádi bychom zdůraznili, že modernizace výroby se týká pouze Alutard SQ. Netýká se tedy žádných jiných 
produktů ALK (ani diagnostických ani léčebných) a ty jsou i nadále dostupné jako obvykle.   
 
 
Upřímně se omlouváme za jakékoliv narušení, které tato situace může způsobit vám či vašim pacientům.   
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Jelikož se jedná o nejvyšší prioritu ALK, přijali jsme ve výrobě všechna dostupná opatření navýšením počtu 
zaměstnanců, aby byl dopad na lékaře a pacienty co nejmenší.   
 
Abychom minimalizovali narušení pro vás a vaše pacienty, budeme vás v příštích týdnech pravidelně informovat 
o všech novinkách týkajících se situace v zásobování.  
 
S úctou, 
 
 
 
 
 
 
PharmDr. Vladimír Uraz                                    MUDr. Milan Kolík 
 
Regionální ředitel                        Manažér marketingu a obchodu  
pro Východní Evropu                              pro Českou republiku  
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ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ALUTARD SQ 
Složení a léková forma: Alutard SQ je depotní přípravek obsahující standardizované extrakty dále uvedených 
alergenů (nebo jejich směsí) adsorbovaných na hydroxidu hlinitém. Injekční suspenze 
Pylové alergeny: Stromové pyly 106 Alnus glutinosa (olše lepkavá), 108 Betula verrucosa (bříza bradavičnatá), 
113 Corylus avellana (líska obecná), 197 Směs 3 druhů stromů (Alnus glutinosa, Betula verrucosa, Corylus 
avellana aa).Travní pyly 200 Směs 6 druhů trav a žita setého (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis, Secale cereale), 225 Phleum pratense (bojínek luční), 
231 Secale cereale (žito seté), 299 Směs 6 druhů trav (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis). Alergeny z roztočů 503 Dermatophagoides 
pteronyssinus, 504 Dermatophagoides farinae, 510 Směs 2 druhů roztočů (Dermatophagoides pteronyssinus, 
Dermatophagoides farinae aa). Alergeny ze srsti domácích zvířat 552 Equus (kůň), 553 Canis (pes), 555 Felis 
(kočka). Hmyzí alergeny 801 Apis mellifera (včela medonosná), 802 Vespula spp. (vosa). Biologická aktivita 
přípravků Alutard SQ se vztahuje ke koncentraci alergenů a je vyjádřena v jednotkách SQ (standard quality) na 
mililitr suspenze (SQ-U/ml). U každého standardizovaného alergenu jsou k dispozici 4 koncentrace. Lahvičky jsou 
odlišeny barevným kódem a čísly. Terapeutické indikace: Alutard SQ je indikován k léčbě specifických 
alergických onemocnění zprostředkovaných imunoglobuliny E (IgE). Dávkování a způsob podání: Léčba 
probíhá ve dvou fázích: úvodní a udržovací. Úvodní fáze léčby: Injekce se podávají jedenkrát týdně, aplikace se 
zahajuje velmi nízkou dávkou alergenu, která se postupně zvyšuje až k dosažení maximální tolerované dávky. 
Udržovací fáze léčby: Maximální tolerovaná dávka dosažená v úvodní fázi terapie je udržovací dávkou. 
Doporučená   maximální udržovací dávka je 100 000 SQ-U, což odpovídá 1 ml z lahvičky č. 4. Udržovací dávka 
je dále opakována beze změny každých 6±2 týdnů po dobu 3-5 let. Pediatrická populace: Děti mladší 5 let nejsou 
obvykle považovány za vhodné kandidáty pro hyposenzibilizaci. Klinické údaje týkající se účinnosti u dětí starších 
5 let jsou omezené a účinnost není prokázana, avšak údaje o bezpečnosti neodhalily vyšší riziko ve srovnání s 
dospělými pacienty. Úprava dávkování: Výskyt systémové reakce nebo opožděné rozsáhlé lokální reakce u 
pacienta po předchozí injekci nebo prodloužení intervalu mezi injekcemi může vyžadovat úpravu dávkování. 
Způsob podání: Přípravky Alutard SQ jsou určeny k subkutánnímu podání. Kontraindikace: hypersensitivita na 
kteroukoli složku přípravku uvedenou v bodě 6.1, malignity, chronické infekce, imunologické choroby, chronická 
onemocnění srdce a plic, plicní a závažná arteriální hypertenze, pacienti s nekompenzovaným a závažným 
persistujícím astmatem, renální dysfunkce/poškození (riziko kumulace hliníku), léčba β-blokátory. pacienti s 
nekompenzovaným a závažným persistujícím astmatem. renální dysfunkce/poškození. Zvláštní upozornění a 
zvláštní opatření pro použití: Léčba přípravkem Alutard SQ by měla být prováděna pod dohledem lékaře se 
zkušenostmi se specifickou imunoterapii. Pacient musí být pod kontrolou nejméně 30 minut po každé injekci. 
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce. Jiné vakcinace by neměly být prováděny dříve 
než jeden týden před a jeden po poslední injekci přípravku Alutard SQ. Fertilita, těhotenství a kojení: K dispozici 
nejsou žádné nebo omezené údaje o použití přípravku Alutard SQ u těhotných pacientek. Není známo, jestli 
metabolity přípravku Alutard SQ přechází do mateřského mléka. Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se fertility 
a použití přípravku Alutard SQ. Nežádoucí účinky: Reakce související s podávání přípravku Alutard SQ jsou 
obecně imunologickými reakcemi (lokálními nebo systémovými) na konkrétní alergen. Příznaky časné reakce se 
objeví během prvních 30 minut po aplikaci. Příznaky pozdní reakce se objeví do 24 hodin po injekci. Velmi 
častými nežádoucími účinky u pacientů léčených přípravkem Alutard SQ byly reakce v místě aplikace. Systémové 
reakce zahrnují jakékoli příznaky orgánů mimo místo aplikace. Předávkování: Pokud dojde k aplikaci vyšší 
dávky přípravku Alutard, riziko systémových reakcí se zvyšuje. Pacient musí být sledován a jakékoli reakce 
adekvátně symptomaticky léčeny. Přípravek patří do farmakoterapeutické skupiny: alergenové extrakty, ATC 
skupina V01A. Seznam pomocných látek: Hydroxid hlinitý, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, fenol, voda 
na injekci. Přípravek s hmyzími alergeny obsahuje roztok lidského albuminu. Doba použitelnosti: 2 roky.Doba 
použitelnosti po prvním otevření lahvičky je 6 měsíců bez ohledu na dobu použitelnosti uvedenou na obalu. Druh 
obalu a velikost balení: Injekční lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový kryt s odtrhovacím středem 
odlišné barvy pro každou koncentraci, krabička s vložkou z plastické hmoty. Přípravek je dostupný ve dvou typech 
balení: Úvodní léčba: 4 lahvičky po 5 ml. Udržovací léčba: 2 lahvičky po 5 ml. Držitel rozhodnutí o registraci: 
ALK-Abelló A/S, Boge Alle 6-8, DK-2970 Horsholm, Dánsko. Registrační číslo: 59/526/92-S/C. Datum 
poslední revize textu: 12.11.2014. Lék je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen ze zdravotního pojištění. 
Před použitím přípravku si pozorně přečtěte příbalovou informaci a souhrn údajů o přípravku. Zastoupení v ČR: 
ALK Slovakia s.r.o. – odštěpný závod, Pod Cihelnou 6, 161 00 Praha 6, tel.: + 420 233 312 907. 
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