REGN-COV2

Casirivimab and Imdevimab

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o dostupnosti léčby indikovaných SARS-CoV-2
pozitivních pacientů a postexpoziční profylaxi rizikových osob po kontaktu s infikovanou
osobou monoklonálními protilátkami casirivimab a imdevimab (léčivým přípravkem REGN-COV2
od společností Regeneron/Roche) a jednoduchém způsobu, jak můžete svým pacientům tuto léčbu
zprostředkovat.
Celý proces ukazuje níže uvedené jednoduché schéma. Dále přikládáme komplexnější informaci
formou otázek a odpovědí.

Pacient je PCR/antigen
pozitivní

nebo

Pacient není plně
očkován a splňuje
kritéria pro
postexpoziční profylaxi

Pacient splňuje další
indikační kritéria

ano

Doba indikace je:
a) do 10 dnů od nástupu
příznaků při pozitivním
testu
b) do 4 dnů od expozice u
neočkovaných

ano

Seznamte pacienta s
přínosy a riziky a faktem,
že jde o nereg. léčivo

souhlasí

Vyplňte žádanku v ISIN,
popř. listinný indikační
list

(pokud jsou přítomny resp. je relevantní)
ne

ne

Volte jinou terapii

nesouhlasí

Objednejte pacienta na
infúzi ve spádové
nemocnici

Vybavte pacienta
žádankou nebo
indikačním listem,
pacient by měl mít
zajištěn odvoz po
aplikaci infuze a
odešlete ho k infuzi
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VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Jak postupovat pro zajištění dostupnosti přípravku pro Vašeho
indikovaného pacienta?
1. Po ověření, že pacient splňuje indikační kritéria k aplikaci přípravku, zadejte prosím potřebné
informace o pacientovi a jeho indikační kritéria do žádanky v Informačním systému infekční
nemocí ISIN. Pokud máte těžkosti s použitím tohoto systému, nabízíme možnost použít listinný
indikační list dostupný na našich webových stránkách. Podepsanou a orazítkovanou kopií/scanem
prosím vybavte pacienta.
2. Seznamte pacienta s přínosy a riziky léčby a skutečností, že REGN-COV2 je neregistrovaný
léčivý přípravek.
3. Telefonicky kontaktujte vybrané lůžkové zdravotnické zařízení zřizující infuzní místo (Seznam
kontaktů naleznete opět na stránkách MZ ČR):
a. do 10 dnů od nástupu příznaků při pozitivním testu: kontaktovat Neurologickou kliniku
(MUDr. Brožová);

b. do 4 dnů od expozice u neočkovaných: kontaktovat SPIN (MUDr. Krupička, MUDr.
Macášek);

kontaktní telefon: +420 702 126 770 ( 8:00 - 16:00 )

a objednejte pacienta na aplikaci protilátek.

Při objednávání, prosím, mějte na paměti časové okno pro správnou indikaci přípravku.
4.

Pacienta vybavte epikrízou.

5.

Pacient s Covid+ by měl mít po aplikaci protilátek zajištěn odvoz!
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