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PROGRAM

Piatok 3. 6. 2022
13.30 - 14.00 Otvorenie
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
prof. MUDr. Jan Lebl., CSc., FRCP
Príhovory hostí: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
(predsedu Slovenskej endokrinologickej spoločnosti)

14.00 - 15.45 Diabetes mellitus, poruchy výživy
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Jan Lebl., CSc. (predseda)
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.

Příběh Kristiána: Pomůže medikace obéznímu dítěti?
Lebl J., Křenek Malíková J., Zemánková E. (Praha, Benešov)

Moje skúsenosti s deťmi s diabetom z Ukrajiny
Barák Ľ. (Bratislava)

Dá sa pomôcť adolescentom s diabetom, ktorí nechcú
spolupracovať?
Podoláková K., Jančová E., Barák Ľ. (Bratislava)

Príbeh 3+1 detí s permanentným novorodeneckým diabetes
mellitus z východného Slovenska
Dankovčíková A., Pašková M., Staník J. (Košice, Bratislava)

Variácie na diabetes
Vojtková J., Szökeová A., Bánovčin P. (Martin)

Radka a jej príbeh
Virgová D., Kuricová M., Lacková G. (Levice, Ľubochňa)

Výsledky redukcie hmotnosti u pacientov s obezitou podľa
typu motivácie k chudnutiu
Nikulin A., Pavlišinová Z. (Bardejov)

15.45 – 16.00 Prestávka

16.00 – 18.00 Nadoblička, gonády, puberta,
poruchy rodovej identity
Predsedníctvo:
doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.

Vivien – príbeh pokračuje
Ferenczová J., Gotthardová I. (Košice)

Vzácna príčina vrodenej adrenálnej insuficiencie
Repko P., Kuricová M., Karabinoš A. (Poprad, Ľubochňa, Košice)

Zriedkavé, ťažko predvídateľné a ťažko liečiteľné ochorenie
nielen nadobličiek
Pribilincová Z., Babala J., Vondrák A. (Bratislava, Nitra)

Moderné trendy nukleárnej medicíny v manažmente
neuroendokrinných neoplázií
Vondrák A. (Nitra)

Prekvapenie na začiatku 1. vlny koronakrízy, alebo čo odhalila
predčasná puberta u 1,5 ročného dievčatka?
Miňová M., Pribilincová Z., Doričková A., Béder I.
(Košice, Humenné, Bratislava)

Raritná príčina predčasnej puberty u 5-ročného dievčaťa
Vitáriušová E., Pribilincová Z., Košťálová Ľ., Hamidová O., Galisová V.,
Wallenfelsová E., Nižňanská Z. (Bratislava, Považská Bystrica)
Prednáška podporená finančným príspevkom spoločnosti Pfizer. Spoločnosť Pfizer
žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

Quo vadis?
Šnajderová, M. (Praha)

18.30 Večera

Sobota 4. 6. 2022
8.30 – 10.00

Poruchy kostného
metabolizmu a kalcia
Predsedníctvo:
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
doc. MUDr. Irena Aldhoon-Hainerová, PhD.

Obézní chlapec s biliární kolikou
Aldhoon-Hainerová I., Gonsorčíková L. (Praha)

MEN 1 – diagnóza dospelého veku?
Černochová D., Tóthová G., Mendelová M., Kuricová M.
(Ľubochňa, Martin)

Familiárna hypokalciurická hyperkalciémia – vzácna príčina
hyperkalciémie
Grey V., Bieliková S., Lysinová M., Chandoga J., Kantarská D.,
Králinský K. (Banská Bystrica, Bratislava)

Skeletálne dysplázie a možnosti ich ovplyvnenia
Tichá Ľ., Košťálová Ľ., Pribilincová Z., Vitáriušová E., Čagalová A.,
Podracká Ľ. (Bratislava)

Genetické ochorenia kostnej fragility u detí s opakovanými
zlomeninami
Skalická K., Oravcová L., Tichá Ľ., Pribilincová Z., Podracká Ľ.
(Bratislava)

X-viazaná hypofosfatemická rachitída – máme všetko
vyriešené?
Pribilincová Z., Frištáková M., Ilčík M., Košťálová Ľ. (Bratislava)

10.00 – 10.20 Prestávka

10.20 – 12.20 Ochorenia štítnej žľazy/hypofýza, rast
Predsedníctvo:
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
doc. MUDr. Miroslava Kuricová, PhD.

Na kŕčku sme našli hrčku
Kuricová M., Černochová D., Tóthová G., Gemeľová-Vošková V.,
Mendelová E. (Ľubochňa, Martin)

Deaphlympics
Vávrová H., Vávra J. (Vsetín)

Neonatálna tyreotoxikóza (dva prípady)
Valapková A., Košťálová Ľ., Čičová S., Jahodková Z., Šimurka P.,
Kaščák P. (Trenčín, Bratislava)

Neobvyklý nález polynodóznej strumy u adolescenta
Veselý O., Curtisová V. (Olomouc, Svitavy)

Od jednej diagnózy k druhej
Szökeová A., Vojtková J., Bánovčin P. (Martin)

Nekonečný příběh. Unikne Jakub nepřátelským
autoimunitním klonům a nepříznivé genetické prognóze?
Vávra J., Vávrová H. (Vsetín)

Porucha vývoje radiálního paprsku, dystopie ledviny a deficit
růstového hormonu: Fenotyp SALL4 ve čtyřech generacích
Kodytková A., Amaratunga Shenali A., Zemková D., Maratová K.,
Dušátková P., Plachý P., Koloušková S., Lebl J. (Praha)

Neobvyklá príčina panhypopituitarizmu a centrálneho
diabetu insipidu?
Košťálová Ľ., Vitáriušová E., Pribilincová Z., Jakešová S., Pavlík Š.
(Bratislava)

12.30

Záver podujatia a obed

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania
a má pridelené kredity CME a SKSAPA. Účastníci podujatia dostávajú
na záver certifikáty o účasti.
.....................................................................................................................
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Ako sa dostanete do hotela:
Autobus č. 61, 74 z hlavnej stanice smer Trnavské mýto, následne
použiť podchod smer Centrál
Trolejbus č. 201 z hlavnej stanice smer Trnavské mýto, následne
použiť podchod smer Centrál

ProCare

Hotel
LINDNER
CENTRÁL
Nákupné centrum
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Parkovisko
Centrál

Parkovanie:
V prípade, že ste ubytovaný v hoteli a prídete autom, môžete zaparkovať na hotelovom parkovisku (do 3 hodín bezplatne), ktoré sa nachádza v priestoroch podzemných
garáží OC Centrál. Po uplynutí limitu hotel účtuje poplatok 2.00 €/auto/hodina. Pre
ubytovaných hostí je možnosť parkovania v špeciálnej cene 10.00 €/deň. Sledujte
zelené označenie Lindner Hotel Gallery Central v hornej časti garáže a na otvorenie
rámp použite vždy parkovací lístok, ktorý ste obdržali pri vstupe do podzemnej garáže.
Ak nie ste ubytovaný v hoteli, môžete zaparkovať v priestoroch podzemných garáží
OC Centrál. Prvé 3 hodiny sú zdarma, každá ďalšia začatá hodina 3 eur.

Hlavní partneri:

Partneri:

U detských pacientov vo veku 1-12 rokov s X-viazanou hypofosfatémiou prevedených
z konvenčnej terapie na burosumab došlo k normalizácii fosfátovej hemostázy,
zlepšeniu krivice, alkalickej fosfatázy v sére, rastu, deformít a mobilty.1
Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: CRYSVITA, injekčný roztok v injekčnej liekovke.
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie.
Nežiaduce reakcie sa majú hlásiť pomocou webového formulára na adrese https://portal.sukl.sk/eskadra/, prípadne mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk.
Zloženie: Jedna injekčná liekovka obsahuje 10 mg burosumabu v 1 ml roztoku. Jedna injekčná liekovka obsahuje 20 mg burosumabu v 1 ml roztoku. Jedna injekčná liekovka obsahuje 30 mg burosumabu v 1 ml
roztoku. Terapeutická indikácia: CRYSVITA je indikovaná na liečbu X-viazanej hypofosfatémie (X-linked hypophosphataemia, XLH) u detí a dospievajúcich vo veku 1 až 17 rokov s rádiografickým dôkazom kostného
ochorenia a u dospelých. Dávkovanie a spôsob podávania: Jeden týždeň pred začatím liečby sa má ukončiť podávanie perorálneho fosfátu a aktívnych analógov vitamínu D. Pri začatí liečby má byť koncentrácia
fosfátu v sére nalačno pod hranicou referenčného rozmedzia pre daný vek. Dávkovanie u detí a dospievajúcich vo veku 1 až 17 rokov Odporúčaná začiatočná dávka u detí a dospievajúcich vo veku 1 až 17 rokov
je 0,8 mg/kg telesnej hmotnosti, podávaná každé dva týždne. Dávky musia byť zaokrúhlené na najbližších 10 mg. Maximálna dávka je 90 mg. Vo veku 18 rokov sa má pacient previesť na dávku a režim dávkovania pre
dospelých, ako je popísané nižšie. Dávkovanie u dospelých Odporúčaná začiatočná dávka u dospelých je 1,0 mg/kg telesnej hmotnosti, zaokrúhlená na najbližších 10 mg až do maximálnej dávky 90 mg, podávaná
každé 4 týždne. Po začatí liečby burosumabom sa má hladina sérového fosfátu nalačno stanoviť každé 2 týždne počas prvého mesiaca liečby, každé 4 týždne počas nasledujúcich 2 mesiacov a potom podľa potreby.
Hladina sérového fosfátu nalačno sa má stanoviť 2 týždne po predchádzajúcej dávke burosumabu. Ak je hladina sérového fosfátu v normálnom rozmedzí, má sa pokračovať v rovnakej dávke.Na zníženie rizika ektopickej
mineralizácie sa odporúča, aby sa cieľová hladina sérového fosfátu nalačno udržiavala na dolnej hranici normálneho referenčného rozmedzia pre vek. Na subkutánne použitie. Burosumab sa má podávať injekčne do
ramena, brucha, zadku alebo stehna. Maximálny objem lieku na jedno injekčné miesto je 1,5 ml. *U niektorých pacientov môže byť vhodnejšie, keď si burosumab podajú sami alebo im dávku podá ich opatrovateľ. Keď
sa neočakávajú okamžité úpravy dávky, podanie môže vykonávať osoba zaškolená do techniky podania injekcie. Prvé samostatné podanie dávky po začatí liečby alebo zmene dávky sa má uskutočniť pod dohľadom
zdravotníckeho pracovníka. Video, ako pripraviť a podať injekciu je dostupné na nasledujúcej stránke: www.myinject.eu Klinicky významné upozornenia pre použitie: Burosumab sa neskúmal u pacientov s poruchou
funkcie obličiek. Bezpečnosť a účinnosť burosumabu u detí vo veku menej ako jeden rok neboli v klinických štúdiách stanovené. U pacientov starších ako 65 rokov sú k dispozícii len obmedzené údaje. Kontraindikácie:
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Súbežné podávanie s perorálnymi fosfátmi, aktívnymi analógmi vitamínu D. Hladina fosfátu v sére nalačno nad normálnym rozmedzím pre daný vek
z dôvodu rizika hyperfosfatémie. Pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo v terminálnom štádiu ochorenia obličiek. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Aby sa zlepšila (do)sledovateľnosť biologického lieku, má sa v záznamoch pacienta zrozumiteľne zaznamenať názov a číslo šarže podaného lieku. Ektopická mineralizácia: Ektopická mineralizácia, manifestovaná nefrokalcinózou, bola pozorovaná u pacientov
s XLH liečených perorálnym fosfátom a aktívnymi analógmi vitamínu D. Monitorovanie prejavov a príznakov nefrokalcinózy, napr. pomocou renálnej ultrasonografie, sa odporúča na začiatku liečby, každých 6 mesiacov
počas prvých 12 mesiacov liečby a potom raz ročne. Hyperfosfatémia: Z dôvodu rizika hyperfosfatémie sa musia sledovať hladiny fosfátu v sére nalačno. Parathormón v sére: U niektorých pacientov s XLH sa počas
liečby burosumabom pozorovalo zvýšenie hladiny parathormónu v sére. Interakcie: Súbežné podávanie burosumabu s perorálnymi fosfátmi a aktívnymi analógmi vitamínu D je kontraindikované, pretože môže spôsobiť
zvýšené riziko hyperfosfatémie a hyperkalciémie. Pri kombinácii burosumabu s kalcimimetikami je potrebná opatrnosť. Nežiaduce účinky: Veľmi časté nežiaduce reakcie u pediatrických pacientoch pozorované po
uvedení lieku na trh: Zubný absces, bolesť hlavy, kašeľ, vracanie, nauzea, hnačka, zápcha, zubný kaz, vyrážka, myalgia, bolesť v končatinách, reakcia v mieste vpichu, horúčka, znížená hladina vitamínu D. Výdaj lieku:
Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Čas použiteľnosti: 3 roky. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Kyowa Kirin Holdings B.V., Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp, Holandsko.
medinfo@kyowakirin.com Registračné číslo: Crysvita 10 mg - EU/1/17/1262/001; Crysvita 20 mg - EU/1/17/1262/002; Crysvita 30 mg - EU/1/17/1262/003. Pred predpísaním lieku, sa prosím, podrobne oboznámte
s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastnosti lieku. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky, na adrese: http://www.ema.europa.eu. Dátum poslednej
revízie textu: 06. Máj.2021. * Všimnite si prosím zmenu v Súhrne charakteristických vlastností lieku.
Referencie: 1) A IMEL, Erik a et al. Burosumab versus conventional therapy in children with X-linked hypophosphataemia: a randomised, active-controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet [online]. 16.5.2019, 2019(10189), 24162427 [cit. 2020-06-08]. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)30654-3. Dostupné z: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30654-3/fulltext
Materiál je určený pre zdravotníckych pracovníkov.
Informácie v materiáli nie sú určené pre širokú verejnosť.
KKI/CEE/XLH/0326 03/2022
Kyowa Kirin Pharma s.r.o.
Senovážné náměstí 992/8 | 110 00 Praha 1 | Česká republika | Tel: +420 283 882 904
Nežiadúce účinky hláste: e-mail: kki-cee-pv-longtermhold@kyowakirin.com

Účinnosť lieku Genotropin®
v 5 pediatrických indikáciách1:
1

Poruchy rastu zapríčinené
nedostatočnou sekréciou rastového
hormónu

2

Poruchy rastu pri Turnerovom syndróme

3

Poruchy rastu pri chronickej renálnej
insuficiencii

4

Poruchy rastu u nízkych detí, ktoré sa
narodili malé na svoj gestačný vek

5

Praderov-Williho syndróm na zlepšenie
rastu a stavby tela

(somatropín)

Dlhodobá liečba
liekom Genotropin®
má pozitívny vplyv
na metabolizmus lipidov,
svalovú silu a telesnú
výkonnosť.1

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU. GENOTROPIN 5,3 mg; GENOTROPIN 12 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Zloženie: Každá náplň obsahuje 5,3 mg alebo 12 mg
somatropínu. Po rekonštitúcii je koncentrácia somatropínu 5,3 mg/ml alebo 12 mg/ml. Lieková forma: Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Charakteristika: Somatropín je
účinný metabolický hormón s dôležitými funkciami v metabolizme lipidov, sacharidov a proteínov. U detí s nedostatočnou produkciou endogénneho rastového hormónu somatropín
stimuluje lineárny rast a zvyšuje rýchlosť rastu. U dospelých ako aj u detí somatropín udržuje fyziologickú stavbu tela tým, že zvyšuje zadržiavanie dusíka a stimuluje rast kostrového
svalstva a mobilizuje telesný tuk. Farmakoterapeutická skupina: Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy; somatropín a analógy, ATC kód: H01AC01. Terapeutické indikácie:
Pediatrická populácia: poruchy rastu zapríčinené nedostatočnou sekréciou rastového hormónu (growth hormone deficiency, GHD), poruchy rastu pri Turnerovom syndróme, chronickej
renálnej insuficiencii, poruchy rastu (aktuálne výškové SDS (skóre smerodajnej odchýlky) je <-2,5 a výškové SDS podľa výšky rodičov je <-1) u nízkych detí, ktoré sa narodili malé
na svoj gestačný vek (SGA) s pôrodnou hmotnosťou a/alebo výškou menej ako -2 SD a ktoré nedobiehajú v raste vrstovníkov do 4 a viac rokov veku (HV SDS < 0 počas posledného
roku) a Praderov-Williho syndróm (PWS) na zlepšenie rastu a stavby tela. Dospelí: substitučná liečba u dospelých so zreteľným deficitom rastového hormónu. Dávkovanie: Dávkovanie a schéma podávania sa musia stanoviť individuálne. Poruchy rastu pri nedostatočnej sekrécii rastového hormónu u detí: všeobecne sa odporúča dávka 0,025 - 0,035 mg/
kg telesnej hmotnosti/deň alebo 0,7 - 1,0 mg/m2 plochy povrchu tela za deň. Praderov-Williho syndróm na zlepšenie rastu a stavby tela u detí: všeobecne sa odporúča dávka
0,035 mg/kg telesnej hmotnosti denne alebo 1,0 mg/m2 plochy povrchu tela za deň. Poruchy rastu pri Turnerovom syndróme: odporúčané dávkovanie je 0,045 - 0,050 mg/kg
telesnej hmotnosti/deň alebo 1,4 mg/m2 plochy povrchu tela za deň. Poruchy rastu pri chronickej renálnej insuficiencii: odporúča sa dávka 1,4 mg/m2 plochy povrchu tela za deň
(približne 0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti/deň). Poruchy rastu u detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek (SGA): zvyčajná odporúčaná dávka je 0,035 mg/kg telesnej
hmotnosti/deň (1 mg/m2 plochy povrchu tela za deň), až kým sa nedosiahne finálna výška. Deficit rastového hormónu u dospelých pacientov: u pacientov, ktorí pokračujú v substitučnej liečbe rastovým hormónom po deficite rastového hormónu v detstve, je odporúčaná dávka pri obnovení liečby 0,2 – 0,5 mg/deň. U pacientov s deficitom rastového hormónu,
ktorý vznikol v dospelosti, má liečba začať nízkou dávkou 0,15 - 0,30 mg za deň. Túto dávku treba postupne zvyšovať podľa individuálnej potreby pacienta. Spôsob podávania:
Injekcia sa podáva subkutánne. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok; potvrdená aktivita nádoru; podpora rastu u detí s uzatvorenými
epifyzálnymi rastovými štrbinami; vážne akútne ochorenie, komplikácie po operácii na otvorenom srdci, operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume, akútnom respiračnom zlyhaní
a podobnými stavmi. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Ako veľmi zriedkavá nežiaduca udalosť sa vyskytuje myozitída, ktorá môže súvisieť s konzervačnou prísadou
metakrezolom. Somatropín môže znižovať citlivosť na inzulín. Rastový hormón zvyšuje extratyreoidálnu konverziu T4 na T3, ktorá môže viesť k zníženiu sérovej koncentrácie T4 a
zvýšeniu sérovej koncentrácie T3. U všetkých pacientov sa odporúča sledovať funkciu štítnej žľazy. Liečba somatropínom môže viesť k inhibícii 11bHSD-1 a zníženiu koncentrácií
kortizolu v sére. U pacientov liečených somatropínom môže byť odhalený skoršie nediagnostikovaný centrálny (sekundárny) hypoadrenalizmus a môže sa vyžadovať náhrada glukokortikoidmi. Ak žena, ktorá používa somatropín, začne s perorálnou estrogénovou liečbou, dávku somatropínu môže byť potrebné zvýšiť, aby sa hladiny sérového IGF-1 udržali
v rozsahu primeranom veku. Naopak, ak žena používajúca somatropín preruší perorálnu estrogénovú liečbu, dávka somatropínu sa môže znížiť, aby sa predišlo nadbytku rastového
hormónu a/alebo vedľajším účinkom. V prípadoch deficitu rastového hormónu ako následku liečby malígneho ochorenia sa odporúča pozorne sledovať príznaky možného relapsu
malígneho ochorenia. Pri silných alebo opakujúcich sa bolestiach hlavy, zrakových problémoch, pri nevoľnosti a/alebo vracaní sa odporúča vyšetrenie očného pozadia z hľadiska
edému papily. V prípade potvrdenia edému papily sa musí zvážiť diagnóza benígnej intrakraniálnej hypertenzie a v indikovaných prípadoch sa liečba rastovým hormónom musí prerušiť. Liekové a iné interakcie: Súbežná liečba glukokortikoidmi inhibuje účinky podporujúce rast somatropínu. Podávanie somatropínu môže zvýšiť klírens látok metabolizovaných
izoenzýmami cytochrómu P450. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: reakcia v mieste podania injekcie, artralgia, periférny edém; časté: parestézia, benígna intrakraniálna hypertenzia,
myalgia, syndróm karpálneho tunela, muskuloskeletálna stuhnutosť. Fertilita, gravidita a laktácia: Somatropín sa neodporúčajú používať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku
nepoužívajúcich antikoncepciu. Potrebná je opatrnosť pri podávaní liekov obsahujúcich somatropín dojčiacim ženám. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:
Žiadny vplyv. Uchovávanie: Podmienky na uchovávanie pred rekonštitúciou: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C) alebo maximálne jeden mesiac pri teplote do 25°C. Podmienky
na uchovávanie po rekonštitúcii: Uchovávajte v chladničke (2°C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Náplne alebo naplnené perá GoQuick uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom
obale na ochranu pred svetlom. Táto skrátená informácia o lieku je určená pre odbornú verejnosť. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa oboznámte
s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: máj 2021. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe
MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421 2 3355 5500.
Upravené podľa SPC schváleného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv dňa 20.5.2021.
REFERENCIE: 1. Genotropin® (somatropín) Súhrn charakteristických vlastností lieku. Máj 2021.
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Saizen®

injekčný roztok pripravený
na okamžité použitie1

easypodTM

nastaviteľný, elektronický,
aplikátor rastového hormónu

easypod connectTM
online aplikácia
na monitorovanie adherencie

growlinkTM

aplikácia sprevádzajúca
pacienta počas liečby

Skrátená informácia o lieku:
Saizen 5,83 mg/ml injekčný roztok. Zloženie: 1,03 ml roztoku (6 mg somatropínu). Saizen 8 mg/ml injekčný roztok. Zloženie: 1,50 ml roztoku (12 mg
somatropínu) alebo 2,50 ml roztoku (20 mg somatropínu). Indikácie: Deti – porucha rastu spôsobená zníženým alebo chýbajúcim vylučovaním
endogénneho rastového hormónu, porucha rastu u dievčat s dysgenézou gonád (Turnerov syndróm), porucha rastu v dôsledku chronického zlyhávania
obličiek, malý vzrast vzhľadom na gestačný vek s pôrodnou hmotnosťou a/alebo dĺžkou pod -2 SD, ak nedošlo k dobehnutiu rastu do veku 4 rokov alebo
neskôr. Dospelí – v detstve diagnostikovaná deficiencia rastového hormónu, nedostatok rastového hormónu v dôsledku ochorenia hypotalamu alebo
hypofýzy. Dávkovanie: Deti - nedostatočné vylučovanie endogénneho rastového hormónu: 0,025-0,035 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Porucha
rastu u dievčat s dysgenézou gonád (Turnerov syndróm) a porucha rastu v dôsledku chronického zlyhávania obličiek: 0,045-0,050 mg/kg telesnej
hmotnosti denne. Porucha rastu u detí, ktoré sa narodili malé vzhľadom na gestačný vek (SGA): 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Dospelí – na
začiatku liečby 0,15-0,3 mg denne, dávka sa postupne upravuje podľa kontroly hodnôt IGF-1. Liek sa podáva subkutánne. Kontraindikácie: Precitlivelosť na liečivo alebo pomocné látky, uzatvorené epifýzy, aktívne nádorové ochorenie, proliferatívna alebo pre-proliferatívna diabetická retinopatia, akútne
závažné ochorenie s komplikáciami po operácii na otvorenom srdci, po operácii brucha, po viacnásobných náhodných traumách alebo pri akútnom
respiračnom zlyhaní, u detí s chronickým renálnym ochorením v čase transplantácie obličky. Osobitné upozornenia: Pacienti s intrakraniálnou alebo
extrakraniálnou neopláziou v remisii sa musia pozorne a v pravidelných intervaloch sledovať. Somatropín nie je indikovaný na dlhodobú liečbu
u pediatrických pacientov s Prader-Williho syndrómom, pokiaľ sa u nich zároveň nepotvrdila deficiencia rastového hormónu. Somatropín môže znižovať
citlivosť na inzulín, preto je potrebný monitoring kvôli výskytu glukózovej intolerancie. Prítomnosť stabilnej retinopatie nemá viesť k ukončeniu substitučnej liečby somatropínom. Rastový hormón zvyšuje extratyreoidálnu konverziu T4 na T3, čo môže spôsobiť demaskovanie incipientnej hypotyreózy.
Liekové interakcie: Súbežná liečba glukokortikoidmi inhibuje rastové účinky liekov somatropínu. Pri estrogénovej substitučnej liečbe može byť
potrebné zvýšiť dávkovanie somatropínu. Fertilita, gravidita a laktácia: Neodporúča sa podávať ženám vo fertilnom veku bez použitia antikoncepcie
ani počas gravidity. Pri dojčení je potrebná opatrnosť. Nežiaduce účinky: sčervenanie a svrbenie v mieste podania injekcie, retencia tekutín, protilátky
proti somatropínu, leukémia. Pred použitím sa oboznámte s kompletnou informáciou v SPC. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Dátum
poslednej revízie textu: január 2022 Držiteľ rozhodnutia oregistrácii: Merck Serono S.p.A., Rím, Taliansko. Informácie o lieku nájdete v spoločnosti
Merck spol.s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava, Slovensko.
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Výdaj lieku Saizen je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím
sa oboznámte s kompletnou informáciou o lieku uvedenou v SPC
dostupnom na adrese spoločnosti Merck, spol. s r. o.,
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava alebo na
https://www.medimerck.sk/sk/home/SPC.html
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