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Farmakoterapie bolesti

1.Neopioidní analgetika  

mechanizmus účinku je inhibice cyklooxygenázy

a) analgetika – antipyretika, paracetamol a deriváty fenazonu ( + k. acetylosalicylová)

b) nesteroidní antirevmatika – antiflogistika, také výrazné protizanětlivé vlastnosti

c) ostatní neopioidní analgetika, jiný mechanizmus účinku (ziconotid, kanabinoidy) 

2. Opioidní analgetika  

analgeticky účinek je zprostředkován obsazením opioidních receptorů
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a) analgetika – antipyretika, paracetamol a deriváty fenazonu ( + k. acetylosalicylová)
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c) ostatní neopioidní analgetika, jiný mechanizmus účinku (ziconotid, kanabinoidy) 

2. Opioidní analgetika  

analgeticky účinek je zprostředkován obsazením opioidních receptorů

3. Adjuvantni analgetika (koanalgetika)

nehomogenni skupina lečiv se specifickým analgetickým účinkem

primárně určené pro jinou indikaci než bolest (epilepsie, deprese)



Farmakoterapie bolesti

Obecný algoritmus - třistupňovy analgetický žebřiček WHO:

 pro léčbu chronické a nádorové bolesti postupujeme

„zdola nahoru“, tj. od slabších analgetik k silnějším

 pro léčbu akutní bolesti je postup „shora dolu“ 

začínáme silnějšími a rychleji působícími opioidními analgetikami

neopioidní analgetika           slabé opioidy silné opioidy

(paracetamol, metamizol)     (tramadol, DHC)    (morfin, petidin, fentanyl)
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U obou postupů se dále mohou uplatnit adjuvantní analgetika.



Adjuvantní analgetika

 víceúčelová AA – kortikosteroidy, antidepresiva, α 2-adrenergní agonisté 

(na všechny typy chronické bolesti)

 AA pro neuropatickou bolest – antikonvulzíva, lokální anestetika, 
kalcitonin, sympatolytika, antagonisté NMDA receptorů

 AA pro nádorovou bolest (somatostatin, kalcitonin, bisfosfonáty…)

 AA pro muskuloskeletální bolest – centrální myorelaxancia

(efekt zejména u některých typů akutních bolestí zad)
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Fresenius Kabi

 společnost s vedoucím postavením v oblasti výroby infuzní terapie 

a klinické výživy v Evropě a řadě zemí Latinské Ameriky i Asie 

 ve skupině intravenózních generických léků se řadí mezi nejvýznamnější 
dodavatele na farmaceutickém trhu ve Spojených státech amerických
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Dolpasse:      kombinace METAMIZOLU a ORPHENADRINU 

registrováno v Rakousku 1976                    

Neodolpasse:  kombinace DICLOFENACU a ORPHENADRINU 

první evropská registrace v r.1995 Rakousko          

Česká republika – registrace v r. 2000



- unikátní kombinace 

analgeticky působícího nesteroidního antirevmatika diclofenac 75mg 

s myorelaxantiem orphenadrin 30mg  k léčbě akutních bolestivých syndromů

- infúzní roztok 250ml 

- k okamžitému použití 

- bez nutnosti další manipulace                                                                                             

- bez rizika kontaminace

- periferní aplikace

CHARAKTERISTIKA

KOMBINOVANÝ ÚČINEK 

analgetický                                spasmolytický  
antiflogistický                             na patologický       
antipyretický                              tonus

(diclofenac)                               (orphenadrin)



CHARAKTERISTIKA

 Kombinace k léčbě akutních bolestivých syndromů

– Diklofenak: 

• nesteroidní antirevmatikum – zánět, bolest, teplota

– Orfenadrin:

• dlouhodobé centrální myorelaxans působící na bolestivé patologické spasmy 
kosterního svalstva bez ovlivnění svalů v normálním napětí

• vlastní analgetický efekt na nociceptivní a neuropatickou bolest

• potenciace účinku diklofenaku bez posílení nežádoucích účinku

 Infuzní roztok určený k okamžitému použití bez nutnosti další manipulace 
a rizika kontaminace.



Diklofenak

 dobrý průnik do tkání 

 metabolizován v játrech

 eliminace močí i žlučí

 analgetický účinek trvá až 6 hodin

 nežádoucí účinky: gastrointestinální, renální,  krvácivé, kardiovaskulární

Diklofenak je při krátkodobém podávání jedním z nejbezpečnějších nesteroidních 
antiflogistik. Předávkování je prakticky vyloučeno.



Orfenadrin

 metabolizován v játrech

 eliminace močí

 účinek 14 – 17 hodin

 mechanismus účinku:

blokáda receptorů v CNS a periferii

 nežádoucí účinky:

– suchost v ústech a anticholinergní příznaky

– ospalost, útlum, někdy naopak zmatenost a stimulace



akutní, bolestivé, zánětlivé stavy

postoperační bolest v ortopedii   

vertebrogenní a radikulární bolest (NCH)  

bolesti vyvolané revmatickými nemoci 

INDIKACE

ZÁNĚT

BOLEST

SVALOVÉ
KONTRAKCE BOLEST

SVALOVÉ
KONTRAKCE

BOLEST

Spirála bolesti

Současný účinek analgetický a myorelaxační umožňuje protnout 

„Circulus vitiosus“ způsobený bolestí a svalovou kontrakcí.
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LÉČBA AKUTNÍ POOPERAČNÍ BOLESTI

 metamizol 1-2,5 g v F1/1 100 ml i.v. 3xd (max. 5g/d)

+ paracetamol 4x1 g i.v. (max. 4g/d)

anebo

 směs diklofenak 30 mg+orfenadrin 12 mg v F1/1 i.v. po 12 hod.

(nimesulid 2x100mg ev celekoxib 2x200 mg p.o.)  

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

DOPORUČENÉ POSTUPY DIAGNOSTIKY A TERAPIE

Připravila pracovní skupina: Pavel Ševčík, Jiří Málek, David Bejšovec, Tomáš Gabrhelík, Ivo 

Křikava, Jan Lejčko, Dušan Mach, Vladimír Mixa, Michaela Vojtíšková, Jitka Fricová. 

Recenzovali: Jiří Kozák a Zdeněk Bystřický. Schváleno výborem ČSARIM dne 26.2.2008.



Denní dávka: 

většinou 250 ml Neodolpasse

vyjímečně 2 infúze po 250 ml za den (interval 8 hodin mezi infúzemi)

délka trvání infúze: 

1,5-2 hodiny na 250 ml

doba trvání léčby: 

ve většině případů 5 až 7 dní

DÁVKOVÁNÍ



 astma bronchiale v anamnéze, kopřivka nebo akutní rhinitida po apl. nest. antirevmatik (NSA)

 porucha hematopoeze, porfýrie, hemoragická diatéza, cerebrovaskulární krvácení nebo jiné    

akutní  krvácení

 myasthenia gravis, bulbární paralýza

 závažné srdeční selhání, tachyarytmie

 aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/hemoragie anamnesticky GIT krvácení     

nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě NSA

 gastrointestinální stenóza, megakolon, paralytický ileus

 těžká jaterní nebo renální porucha, retence moče

 děti a mladiství do 18 let

KONTRAINDIKACE



VÝHODY

• Silný účinek na všechny druhy bolesti (1) 

— možnost rychlejší mobilizace pacienta (2,3)

• Úspora času sestrám (4)

— účinek až 24 hodin: až 4× méně aplikací (4,5,6)

• Schválená směs připravená k použití

— méně možných nežádoucích účinků a chyb (4,6)
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CENA

 Neodolpasse:  160,- Kč 

 Paracetamol:  22,- Kč 

 Novalgin: 12,- Kč 
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CENA

 Neodolpasse: 1x 160,- Kč 

+ 1x cca 30,- Kč (set + kanyla + hadička + náplast) = 190,- Kč

 Paracetamol: 4x 22,- Kč 

+ 4x cca 30,- Kč (set + kanyla + hadička + náplast ) = 208,- Kč

 Novalgin: 3x 12,- Kč 

+ 3x cca 50,- Kč (set + kanyla + hadička + náplast + stříkačky 

+ nosný roztok) = 186,- Kč



Paracetamol a 

PŘÍPRAVEK
DÁVKOVÁNÍ 
/ DEN SPOTŘ. MATERIÁL

CENA / 
DEN

Paracetamol 4 x 1 g i.v. jehly, sety 208 Kč

Novalgin 3 x 1 g i.v. jehly, sety, stříkačky                  
+ 0,9% NaCl

186 Kč

Dipidolor 3 x 15 mg i.m. Jehly 460 Kč

Sufentanil 100 mcg/24h jehla, set, 50 ml stříkačka          
+ 5% Glukóza

480 Kč + 
perfuzor

NeoDolpasse 1 x 250ml i.v. Jehla, set 190 Kč

POZOR!
Dále nutno 
kombinovat

POZOR!
Dále nutno 
kombinovat

POZOR!
Opioid

POZOR!
Opioid

Nenáročné
Bez rizika 
infekce!

Adekvátní analgezie může zkrátit hospitalizaci až o 30%. 
Reálná úspora je tedy v tisících Kč na pacienta (uvažujeme-li 500-1000 Kč za 1 lůžko/den).
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Hodnocení analgezie lékařem

Interní dotazníkové šetření (5-7/2015), Nemocnice v České a Slovenské Republice,  n = 207

Závěr: Účinek NeoDolpasse v léčbě akutní bolesti po větších ortopedických operacích byl 

vyhodnocen jako velmi dobrý a významně přispěl k včasné rehabilitaci pacientů. 70% lékařů se 

domnívá, že používáním NeoDolpasse se sníží spotřeba opioidů na oddělení.



STUDIE

 U pacientů po operaci totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, 
Neodolpasse podaný v bezprostředním pooperačním období nezpůsobuje 
poruchy tvorby krevního koagula.

Vymazal T et al. Klin Farmakol Farm 2017; 31(1)

 Redukce spotřeby opiátů v pooperační léčbě bolesti

Gombotz H et al. Wien Med Wochenschr. 2010 Nov;160(19-20):526-34.

 Signifikantně účinnější než tramadol u pooperační bolesti. V kombinaci 
snižuje jeho spotřebu.

Borsodi M et al. Orv Hetil. 2008 Sep 28;149(39):1847-52.

 Neodolpasse a piroxikam u pacientů po artroskopiích. Neodolpasse
účinnější a méně nežádoucích účinků.

Málek J et al. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2004;71(2):80-3.

 Zkrácení doby imobility při akutní bolesti dolních zad 12,9 na 8,6 dní 

Tervo T et al. Br J Clin Pract. 1976;30:62-4. 
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Děkuji za pozornost


