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Důvody zavedení 

• Pro velkou část závislých v ČR je metadonová 

substituce nedostupná.  

• Pacienti substituce často vylučováni pro 

nelegální užívání návykových látek 

• Výrazné i.v. zneužívání Subutexu 

• Účinek analogický účinku Subutexu 

• Významně nižší riziko zneužívání (limitovaně 

může docházet k injekční aplikaci, ale v praxi v 

mnohem méně než u subutexu). 



Důvody zneužití Subutexu: 

• Nedostatečné dávkování 

 

• Špatná informovanost pacienta o sublinguálním 
efektu a technice podání 

 

• Samoléčba abstinenčních příznaků 

 

• Závislost na jehle  

 

• Rychlejší „nájezd“ IV aplikací 



Ohlédnutí za Subutexem 

• Překvapivě se stal startovací drogou nové 
generace IV uživatelů 

• Ovlivnil drogový trh a omezil zneužívání 
heroinu 

• Došlo k výraznému poklesu předávkování 
heroinem 

• Došlo k omezení trestné činnosti IV 
uživatelů – menší potřeba získat peníze 
na drogu 



Ohlédnutí za Subutexem 

• Došlo k nárůstu zdravotních komplikací 

spojených s důsledky nefiltrování 

subutexu (poškození krevního oběhu, 

srdeční endokarditída) 

• Výrazně přispěl ke kontaktu klientů s 

ambulantní léčbou 

• Vytvořil nová „ohniska“ drogové scény v 

okolí lékáren – např. Na knížecí, Flóra 

 

 



Příchod suboxonu 

• Část klientů reaguje na informace o 

příchodu Suboxonu s nadějemi, typicky 

jsou to: 

– klienti ve fázi uvažování o změně 

– klienti, kteří se sami neúspěšně (často 

několikrát) pokoušeli vysnižovat svou dávku 

opiátů (heroinu i subutexu?) 



- Kritické scénáře z hlediska 

nízkoprahových služeb: 
• Ambulance začnou masivně předepisovat 

suboxon namísto subutexu 

• Dojde k poklesu množství subutexu na černém 
trhu, a zvýšení jeho ceny, o suboxon zde 
nebude zájem 

• Uvolněné místo zaplní heroin 

• Přijde nová vlna předávkování heroinem, 
sekundárním dopadem bude zvýšení kriminality 
(potřeba více peněz na heroin) 

• Nejvíce ohroženi budou klienti, kteří nemají s 
heroinem zkušenost (prvouživatelé subutexu) 



Současný stav v Praze 

• Nedošlo k výraznému poklesu množství 

subutexu na černém  trhu, pouze se mírně 

zvýšila cena 

• Mezi klienty panují mýty a zkreslené 

informace o novém preparátu, spolu s 

prvními zážitky při zneužití 

• Část klientů má určité naděje a pozitivní 

očekávání směrem k suboxonu. 



Zkušenosti klientů 

• Sublinguální podání Suboxonu je vnímáno 

jako silnější účinek než podání Subutexu 

• Malá informovanost o učincích i správném 

podání – vznikají mýty: 

• - nedá se rozpustit (aplikovat jehlou)  

• - dá se oddělit naloxon 

• Po I.V. užití abstinenční příznaky 

• Velké naděje na zbavení se I.V. aplikace 



Zdroje: 

• Brožura „Když léčba mění životy“ 
Schering-Plough 

• SPC přípravku 

• Prezentace (Purkyňky, leden 2008):  

– Jan Sikora, Příznivé farmakologické vlastnosti 
suboxonu 

– Petr Popov, Bezpečnější substituce 

– Vratislav Řehák, Suboxon – klinická data 
potvrzují nižší riziko zneužití 

 


