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Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Cílem studie je získat podklady pro hodnocení biologické bezpečnosti nového zdravotnického prostředku (hemostatikum).  
Výrobce je povinen před uvedením zdravotnického prostředku na trh provést hodnocení prostředku z hlediska možných 
nežádoucích účinků a provedení zkoušek in vivo je vyžadováno před klinickými zkouškami. 
Povinnost zkoušení zdravotnické techniky 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. v platném znění, o zdravotnických 
prostředcích. 
 
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 posouzení systémové toxicity zkoušeného materiálu po jeho implantaci do 
podkoží laboratorního zvířete, tzn. posouzení reakce celého organismu, která může být důsledkem absorpce, distribuce a 
metabolismu vyluhovatelných látek ze zdravotnického prostředku do ostatních částí těla.  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 
Laboratorní albinotický potkan, kmen Wistar, obě pohlaví. 
Norma ČSN EN ISO 10993-11 určuje pro tento typ zkoušky laboratorního potkana. Velikost skupiny je dána metodikou 
pro získání použitelných statistických dat v subchronické systémové toxicitě. Celkem bude použito 22 samců a 22 samic. 
  
Pokusná a pozorovací strategie a také počet použitých zvířat vychází z normy ČSN EN ISO 10993-11: Biologické 
hodnocení zdravotnických prostředků - část 11: Zkoušky systémové toxicity bod 6: Systémová toxicita subakutní. 
Implantace do podkoží bude provedena v souladu s ČSN EN ISO 10993-6: Biologické hodnocení zdravotnických 
prostředků - část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci, příloha B: Metody zkoušek pro implantaci do podkožní 
tkáně.   
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Nepředpokládá se, že by aplikace zkoušeného zdravotnického materiálu do podkoží mohla zvířatům způsobit výraznou 
bolest, strach nebo utrpení. Navrhovaná míra závažnosti: mírná. Po skončení pokusu bude provedena eutanazie zvířat a 
pitva s odběrem tkání pro provedení histologického vyšetření.
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Studii není možné nahradit alternativní metodou bez použití zvířat, in vitro metoda pro sledování systémového účinku po 
subkutánní implantaci zdravotnických prostředků zatím nebyla vědecky validována a není prakticky dostupná.   
Povinnost zkoušení zdravotnické techniky 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. v platném znění, o zdravotnických 
prostředcích. 
   
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Bude použit počet zvířat dle doporučení 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 byl zvolen dle doporučení normy. 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. 


