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 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Studie je součástí vývoje nového zdravotnického prostředku (potenciálního dermatologika) a poskytuje podklady pro 
hodnocení jeho biologické bezpečnosti z hlediska schopnosti vyvolat kožní dráždivost po jednorázové aplikaci.  
Konkrétním očekávaným přínosem bude vyloučení dráždivých účinků testovaného materiálu pro kůži po jednorázové 
aplikaci.  Obecným přínosem testu je včasné rozpoznání nežádoucích účinků zkoušeného materiálu a zabránění 
negativních vlivů na organismus.  
 
Povinnost zkoušení zdravotnických prostředků je obsažena ve směrnicí Rady ES 93/42/EHS ze 14. června 1993, revize 
2007/47/ES, o zdravotnických prostředcích a také v zákoně č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném 
znění. Metoda zkoušení je součástí normy ČSN EN ISO 10993-10: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - část 
10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže, 6.3: Zkouška dráždivosti na zvířatech.   
 
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 
nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 
Konkrétním očekávaným přínosem bude vyloučení dráždivých účinků testovaného materiálu pro kůži po jednorázové 
aplikaci.  Obecným přínosem testu je včasné rozpoznání nežádoucích účinků zkoušeného materiálu a zabránění 
negativních vlivů na organismus.  
 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Norma určuje pro tento typ pokusu laboratorního albinotického králíka.  
Počet použitých zvířat je dle požadavků normy.  
Celkem budou použiti 3 dospělí albinotičtí králíci (Novozélandský bílý).   
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Podle dostupných údajů o testované látce se nepředpokládá, že by její aplikace mohla způsobit výrazné podráždění kůže 
králíka. Nepředpokládá, že by aplikace testované látky mohla způsobit výraznou bolest, strach nebo utrpení zvířat. 
Navrhovaná míra závažnosti: mírná. Po skončení pokusu bude provedena eutanazie zvířat, králíci použiti pro testování 
kožní dráždivosti nejsou vhodní pro umístění do chovu.. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Nezbytnost pokusu je jednoznačně dána předpisy: směrnicí Rady ES 93/42/EHS ze 14. června 1993, revize 2007/47/ES, o 
zdravotnických prostředcích a zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění.  
Před provedením in vivo testu kožní dráždivosti bude proveden in vitro test (dle OECD 439 In vitro Skin Irritation-
Reconstructed Human Epidermis Test Method). Pokud budou v in vitro testu zjištěny dráždivé účinky testovaného 
materiálu, nebude test in vivo proveden. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Počet použitých zvířat odpovídá požadavkům normy. 
Šetrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o nejšetrnější 
použití z hlediska vědeckých cílů. 
Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené zvířatům na minimum. 
Druh zvířat je zvolen podle požadavků metodiky. Se zvířaty bude pracovat kvalifikovaný a zkušený personál, budou 
dodržovány zásady humánního zacházení se zvířaty v souladu s platnými národními předpisy v oblasti ochrany pokusných 
zvířat a v souladu s interními předpisy pracoviště pro manipulaci s pokusnými zvířaty. Bude minimalizován stres a 
diskomfort zvířat během studie – zvířata budou chována v podmínkách odpovídajících požadavkům použitého 
živočišného druhu. Minimálně 2x denně bude kontrolován zdravotní stav zvířat a všechny pozorované změny budou 
zaznamenány a konzultovány s osobou zodpovědnou za péči o zvířata. Zvířata, která v jakékoli fázi zkoušky budou 
vykazovat přetrvávající příznaky značného utrpení a/nebo bolesti, budou humánně utracena. 

 


