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56. Dérerov Memoriál
A

D é r e r o v

D e ň

dňa 01. apríla 2016 (piatok) o 9:00
v Kongresovej sále MZ SR, Limbová 2, Bratislava – Kramáre

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE – 9:00
Udelenie Dérerovej ceny – Ceny Predsedníctva SLS – za rok 2015
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP,
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Memoriálová prednáška
doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
Čo ponúka zhodnotenie artériovej pružnosti
a centrálneho systolického tlaku v diagnostike
a liečbe hypertenzie.
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prezident SLS

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
rektor SZU

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
prezidentka SIS

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
dekan LF UK

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
vedecká sekretárka SIS

MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
riaditeľ UNB

VEDECKÁ PRACOVNÁ SCHÔDZA SLOVENSKEJ
INTERNISTICKEJ SPOLOČNOSTI

Dérerov Deň
dňa 1. apríla 2016

PROGRAM
10:00 – 10:20 Hrušovský Š. (Bratislava):
Synoptické sledovanie biologických parametrov
– nový diagnostický nástroj vo vnútornom lekárstve.

10:20 – 10:40 Prídavková D. (Martin):
Epikardiálny tuk a obezitné parametre pri predikcii
koronárnej choroby srdca.

10:40 – 11:00 Babčák M. (Prešov):
Diabetes mellitus a chronické srdcové zlyhávanie.

11:00 – 11:20

Pokorná V., Pázmanová T. (Bratislava):
Hypertenzia v gravidite.

11:20 – 11:40

Vachulová A. (Bratislava):
Manažment pacienta s fibriláciou predsiení
v klinickej praxi.

11:40 – 12:00 Fábryová V. (Bratislava):
Diferenciálna diagnostika anémií.

12.00 – 12.50 obed

12:50 – 13:10

Hyrdel R. (Martin):
Pokroky v diagnostike NETov.

13:10 – 13:30

Dravecká I., Lazúrová I. (Košice):
Inzulinóm – diagnostika a liečba.

13:30 – 13:500 Šteňová E. (Bratislava):
Osteoporóza – komplexné vnímanie ochorenia
internistom.

13:50 – 14:10

Kužma M., Vaňuga P., Binkley N., Killinger Z.,
Lazúrová I., Payer J. (SR, USA):
Deficit rastového hormónu v dospelosti – vplyv
substitučnej liečby na kostné parametre.

14:10 – 14:30

SkladanÝ L., JancekovÁ D., BrunČÁk M.
(B. Bystrica):
Akútne zlyhanie pečene v teréne jej chronickej
choroby – syndróm ACLF.

14:30 – 14:50 Mojto V., Kucharská J., Mišianik J.,
Rausová Z., Kolcunová M., Gvozdjáková A.,
	Valuch J. (Bratislava):
Vplyv hladovania na oxidačný stres.

14:50 – 15:00 ukončenie Dérerovho dňa.
Poznámka: Z času prednášky je vyhradených 5 min. na diskusiu.

Nový SGLT2 inhibítor na liečbu DM typu 21
Jardiance je indikovaný na liečbu diabetes mellitus
2. typu na zlepšenie kontroly glykémie u dospelých ako
monoterapia alebo prídavná kombinovaná liečba1
SGLT2=kotransportér sodíka a glukózy 2

Zdroj: 1. Jardiance, Súhrn charakteristických vlastností lieku.
20. október 2015. www.ema.europe.eu

Názov lieku: Jardiance 10 mg, Jardiance 25 mg. Zloženie lieku: 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu. Lieková forma: filmom obalená tableta.
Indikácie: Jardiance je indikovaný na liečbu diabetes mellitus 2. typu na zlepšenie kontroly glykémie u dospelých ako monoterapia: ak samotná
diéta a pohybová aktivita neposkytujú adekvátnu kontrolu glykémie u pacientov, u ktorých sa užívanie metformínu považuje z dôvodu neznášanlivosti za nevhodné alebo ako prídavná kombinovaná liečba: v kombinácii s inými liekmi na zníženie hladiny glukózy vrátane inzulínu, ak tieto
lieky spolu s diétou a pohybovou aktivitou neposkytujú adekvátnu kontrolu glykémie. Dávkovanie a spôsob podávania: Pozri SPC. Maximálna
denná dávka je 25 mg. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku. Osobitné upozornenia: Nemá sa
používať u pacientov s diabetes mellitus typu 1 alebo na liečbu diabetickej ketoacidózy. Poškodenie funkcie obličiek: úprava dávky a sledovanie
funkcie obličiek. Poškodenie pečene: hlásené iba v klinických štúdiách. Starší pacienti: zvýšené riziko deplécie objemu. Pacienti s rizikom deplécie
objemu: pozorné sledovanie stavu objemu. Infekcie močových ciest: zvážiť dočasné prerušenie liečby. Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním
srdca sú obmedzené. Laboratórne vyhodnotenie moču: pozitívny výsledok vyšetrenia glukózy v moči. Laktóza: tablety obsahujú laktózu, možná
intolerancia. Liekové interakcie: Farmakodynamické interakcie: diuretiká, inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu. Farmakokinetické
interakcie: účinky iných liekov na empagliflozín: probenecid, gemfibrozil, rifampicín, verapamil; účinky empagliflozínu na iné lieky: empagliflozín
nemá žiadny klinicky významný účinok na farmakokinetiku metformínu, glimepiridu, pioglitazónu, sitagliptínu, linagliptínu, simvastatínu, warfarínu, ramipirilu, digoxínu, diuretík a perorálnych kontraceptív. Nežiaduce účinky: veľmi časté: hypoglykémia (pri užívaní so sulfonylmočovinou
alebo inzulínom). Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Október 2015.

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. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC, časť 4.8.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických
vlastností lieku, ktorý získate na uvedenej adrese: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 02/58101211, fax: fax: 02/58101277, email: info.brt@boehringer-ingelheim.com

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5810 1211, Fax.+421 2 5810 1277
www.boehringer-ingelheim.com
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* Presnú špecifikáciu možného použitia v SR stanovuje platné SPC a Znenie indikačnej limitácie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
DÁTUM A MIESTO KONANIA
1. apríl 2016, konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR
Limbová 2, Bratislava

REGISTRÁCIA
1. apríl 2016 od 8:00 hod

REGISTRAČNÝ POPLATOK
5,- €

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému. Pasívna účasť 4 kredity.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP, doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

DOPRAVA
Z autobusovej stanice SAD Mlynské nivy:
– Autobusom č. 21 na zastávku SAV, zo zastávky SAV trolejbusom č. 204
na zastávku Nemocnica Kramáre
– Trolejbusom č. 210 na zastávku Hlavná stanica, zo zastávky Hlavná
stanica autobusom č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre
Zo železničnej stanice ŽSR Bratislava – Hlavná stanica:
– Autobusom č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre
Z letiska M.R. Štefánika Bratislava – Ivanka pri Dunaji:
– Autobusom č. 61 na Hlavnú stanicu ŽSR, z Hlavnej stanice ŽSR
autobusom č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre
Ministerstvo
Zdravotníctva
SR

Zastávka MHD 212, 204, 32

Nemocnica s polikli

nikou akad. L. Dér

era

Detská fakultná

nemocnica s po

liklinikou

Zlepšenie
výsledkov
zacÍna Tu
Dávkovanie: Liečba liekom Brilique sa má začať s jednou 180 mg
iniciálnou dávkou (dve tablety 90 mg) a potom sa má pokračovať 90 mg
dvakrát denne. Pacienti užívajúci Brilique majú užívať aj ASA denne,
pokiaľ to nie je výslovne kontraindikované. Po iniciálnej dávke ASA sa
má Brilique užívať s udržiavacou dávkou ASA 75-150 mg. Odporúča
sa, aby liečba trvala až 12 mesiacov, pokiaľ vysadenie Brilique nie je
klinicky indikované. Skúsenosti s užívaním viac ako 12 mesiacov sú
obmedzené. U pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami (AKS)
predčasné vysadenie akejkoľvek protidoštičkovej liečby, vrátane
Brilique, môže mať za následok zvýšené riziko kardiovaskulárneho
úmrtia alebo infarktu myokardu spôsobeného základným ochorením
pacienta. Preto sa má zabrániť predčasnému ukončeniu liečby. Tiež
je potrebné sa vyvarovať vynechaniu liečby. Pacient, ktorý vynechá
dávku Brilique, má užiť iba jednu 90 mg tabletu (svoju ďalšiu dávku)
v obvyklom čase užitia ďalšej dávky. Pacientom liečeným klopidogrelom
možno bezprostredne zmeniť liečbu na Brilique podľa potreby. Zmena
liečby z prasugrelu na Brilique sa nesledovala. Nežiaduce účinky:
Intrakraniálne krvácanie, závrat,bolesť hlavy, krvácanie do oka, dyspnoe
, epistaxa, hemoptýza, gastrointestinálne krvácanie, vracanie krvi,
krvácanie z vredu v gastrointestinálnom trakte, hemoroidálne krvácanie,

gastritída, krvácanie v ústach, vracanie,hnačka, bolesť brucha, nevoľnosť,
dyspepsia, podkožné alebo kožné krvácanie, krvné podliatiny, krvácanie
v mieste zákroku, krvácanie z močových ciest, vaginálne krvácanie,
krvácanie po zákroku. Osobitné skupiny pacientov: Nie sú dostupné
žiadne informácie týkajúce sa dialyzovaných pacientov, preto sa
Brilique u tejto skupiny pacientov neodporúča. Brilique sa nesledoval
u pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene.
Jeho použitie u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou pečene
je preto kontraindikované. Osobitné upozornenia: Riziko krvácania: pri
používaní Brilique u pacientov so známym zvýšeným rizikom krvácania
má zvážiť prínos z hľadiska prevencie aterotrombotických príhod.
Pacientov je potrebné poučiť, aby pred akýmkoľvek plánovaným
chirurgickým zákrokom a pred užívaním akéhokoľvek nového lieku
informovali lekárov a zubných lekárov, že užívajú Brilique. Ak má
pacient podstúpiť plánovaný chirurgický zákrok a protidoštičkový
účinok nie je požadovaný, Brilique sa má 7 dní pred chirurgickým
zákrokom vysadiť. Pacienti s rizikom bradykardických príhod: Brilique
sa má u takýchto pacientov používať s opatrnosťou.Dyspnoe: Ak
pacient hlási nové, dlhotrvajúce alebo zhoršené dyspnoe, dyspnoe sa
má dôkladne vyšetriť a pri neznášanlivosti sa má s podávaním Brilique

prestať. Súbežné podávanie Brilique a vysokej udržiavacej dávky ASA
(>300 mg) neodporúča. Gravidita a laktácia: Brilique sa neodporúča
počas gravidity. Dostupné farmakodynamické a toxikologické údaje
u zvierat poukázali na vylučovanie tikagreloru a jeho aktívnych
metabolitov do mlieka. Riziko pre novorodencov a malé deti sa nedá
vylúčiť. Dátum poslednej revízie textu
textu: december 2012. Držiteľ
rozhodnutie o registrácii: AstraZeneca AB S-151 85,Södertälje, Švédsko.
Liek je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku Brilique sa,
prosím, oboznámte so Súhrnom charakteristických vlastností lieku(SPC).
Podrobnejšie informácie získate na adrese: AstraZeneca AB,o.z.,
Lazaretská 8, 81108 Bratislava, tel.-02-57377777, fax-02-57377778.

AstraZeneca AB, o. z., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
Tel.: 02/5737 7777, Fax: 02/5737 7778
www.astrazeneca.com

PBRQ0187SK022015

Skrátená informácia o lieku Brilique. Zloženie: tikagrelor 90mg. Balenia:
v štandardných blistroch (so symbolmi slnko/mesiac) v papierových
škatuliach so 60 tabletami a 180 tabletami, v kalendárových blistroch
(so symbolmi slnko/mesiac) v papierových škatuliach so 14 tabletami,
56 alebo 168 tabletami,v perforovaných blistroch v papierovej škatuli so
100x1 tabletami. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Indikácie: Brilique podávaný spolu s kyselinou acetylsalicylovou (ASA)
je indikovaný na prevenciu aterotrombotických príhod u dospelých
pacientov s akútnym koronárnym syndrómom (nestabilná angina
pectoris, infarkt myokardu bez elevácie ST segmentu [NSTEMI]
alebo infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu [STEMI]); vrátane
farmakologicky liečených pacientov a pacientov, ktorí boli ošetrení
perkutánnou koronárnou intervenciou (PCI) alebo aorto-koronárnym
bypassom (CABG). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo
na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne patologické krvácanie.
Intrakraniálne krvácanie v anamnéze. Stredne ťažké až ťažké
poškodenie funkcie pečene. Súbežné podávanie tikagreloru so silnými
inhibítormi CYP3A4 (ketokonazolom, klaritromycínom, nefazodonom,
ritonavirom, a atazanavirom) je kontraindikované, nakoľko súbežné
podávanie môže viesť k podstatnému zvýšeniu expozície tikagreloru.

POĎAKOVANIE
VÝBOR SLOVENSKEJ INTERNISTICKEJ SPOLOČNOSTI
ďakuje organizáciám a farmaceutickým spoločnostiam,
ktoré podporili konanie 56. dérerovho memoriálu.
Finančnými prostriedkami podporili aj významné slovenské internistické
podujatie – DÉREROV DEŇ – r. 2016,
svojimi expozíciami vhodne doplnili a obohatili odbornú úroveň
tohto podujatia.
Poďakovanie výboru Slovenskej internistickej spoločnosti patrí:

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERi

PRIHLÁŠKA
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o.
Stromová 13, 83101 Bratislava
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÝ POPLATOK
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 25. 03. 2016)
– v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 10416
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko
účastníka na účely identifikácie platiteľa. Pri registrácii prosíme predložiť doklad
o zaplatení registračného poplatku.
PRIHLÁŠKU NA PODUJATIE ODOŠLITE DO 25. 03. 2016 NA ADRESU ORGANIZAČNÉHO SEKRETARIÁTU
Ing. Dana Lakotová, A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
Môžete použiť aj kópiu prihlášky



PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE – 56. DÉREROV MEMORIÁL A DÉREROV DEŇ, Bratislava

Titul, meno a priezvisko: ..................................................................................................................................................................................................
ID v SLK:...................................................................................................................................................................................................................................................
Pracovisko: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Adresa pracoviska: ......................................................................................................................................................................................................................

Trvalý pobyt: ......................................................................................................................................................................................................
Tel. kontakt: .......................................................................................................................................................................................................
*e-mail: .....................................................................................................................................................................................................................................................
Špeciálna strava: .........................................................................................................................................................................................................................

*Prosím, nezabudnite uviesť svoj e-mail

Partneri, ktorí patria k sebe

verapamili hydrochloridum/trandolaprilum

účinne znižuje TK a srdcovú frekvenciu1,2
vhodná pre liečbu pacientov
s porušenou glukózovou toleranciou3,4
Názov lieku: TARKA 180 mg/2 mg tablety, TARKA 240 mg/2 mg tablety, TARKA 240 mg/4 mg tablety. Zloženie: verapamili hydrochloridum 180, resp. 240 mg a trandolaprilum 2, resp. 4 mg v 1 tbl flm.
Terapeutické indikácie: esenciálna hypertenzia u pacientov, ktorých krvný tlak sa normalizoval individuálnymi liečivami v rovnakom pomere dávok alebo u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne
kontrolovaný užívaním trandolaprilu alebo verapamilu v monoterapii. Dávkovanie a spôsob podávania: 1 tableta 1-krát denne. Kontraindikácie: známa precitlivenosť na trandolapril, iný ACE inhibítor,
verapamil alebo ktorúkoľvek z pomocných látok; anamnéza angioneurotického edému v súvislosti s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom; dedičný/idiopatický angioneurotický edém, kardiogénny šok,
nedávny infarkt myokardu s komplikáciami, A-V blokáda II. a III. stupňa okrem pacientov s kardiostimulátorom, sinoatriálna blokáda, sick sinus syndróm okrem pacientov s kardiostimulátorom, zlyhávanie
srdca s EF pod 35 % a/alebo stredným tlakom v pľúcnici 20 mmHg, kongestívne srdcové zlyhanie, atriálny flutter/fibrilácia v spojení s akcesórnou dráhou (napr. WPW syndróm, Lown-Ganong-Levinov
syndróm), ťažké poškodenie funkcie obličiek, dialýza, cirhóza pečene s ascitom, aortálna alebo mitrálna stenóza, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia, primárny aldosteronizmus, 2. a 3. trimester
gravidity, deti a mladiství do 18 rokov, súčasná liečba intravenóznymi antagonistami ß-adrenoreceptora (s výnimkou JIS); súbežné podávanie Tarky s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované
u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR <60 ml/min/1,73 m2). Špeciálne upozornenia: pacientom so sekundárnou hypertenziou, najmä renovaskulárnou, sa Tarka nemá
podávať. Pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene sa Tarka neodporúča. ACE inhibítory môžu zriedkavo vyvolať angioneurotický edém. Bol hlásený aj výskyt intestinálneho angioedému. Počas
liečby ACE inhibítormi sa môže vyskytnúť suchý a neproduktívny kašeľ, ktorý po prerušení liečby vymizne. Môže sa vyskytnúť hyperkaliémia, najmä pri renálnej nedostatočnosti a srdcovom zlyhaní. Tarka
sa má používať s opatrnosťou u pacientov s chorobami postihujúcimi neuromuskulárny prenos (napr. myasthenia gravis), u pacientov s bradykardiou a A-V blokádou I. stupňa. Liekové a iné interakcie:
draslík šetriace diuretiká alebo výživové doplnky obsahujúce draslík, dantrolén, lítium, i.v. betablokátory, kolchicín, antihypertenzíva, diuretiká, anestetiká, narkotiká, psychofarmaká, trankvilizéry,
antidepresíva, alopurinol, cytostatiká, imunosupresíva, systémové kortikosteroidy, prokaínamid, kardiodepresíva, chinidín, digoxín a digitoxín, myorelaxanciá, NSAIDs, antacidá, sympatomimetiká, alkohol,
antidiabetiká, almotriptán, buspirón, karbamazepín, cyklosporín, doxorubicín, everolimus, glyburid (glibenklamid), imipramín, metoprolol, midazolam, prazosín, propranolol, sirolimus, takrolimus, terazosín,
teofylín, simvastatín, atorvastatín, lovastatín, cimetidín, klaritromycín, erytromycín, telitromycín, grapefruitová šťava, fenobarbital, fenytoín, rifampicín, sulfinpyrazón, blokátory receptorov angiotenzínu II,
aliskiren, HIV antivírusové látky, zlato, ľubovník bodkovaný. Používanie v gravidite a počas laktácie: použitie počas 1. trimestra sa neodporúča, použitie v 2. a 3. trimestri je kontraindikované. Používanie
počas dojčenia sa neodporúča. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: zníženie pozornosti sa nemôže vylúčiť, keďže Tarka môže vyvolať závrat a únavu. Nežiaduce účinky:
časté: bolesť hlavy, závrat, vertigo, A-V blokáda I.stupňa, návaly horúčavy, sčervenanie tváre (flush), šok, hypotenzia (vrátane ortostatickej), kašeľ, zápcha. Uchovávanie: pri teplote do 25 °C. Balenie:
28 a 56 tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. Spôsob výdaja lieku: je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: TS Pharma s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská
republika. Dátum poslednej revízie textu: január 2015. Tento text nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyžiadanie.
Literatúra: 1. Viskoper, RJ. et al.: Verapamil and trandolapril alone and in fixed combinaLon on 24 hour ambulatory blood pressure profiles of paLents with moderate essenLal hypertension. Current
therapeutic research. June 1997, Vol. 58, NO. 6:343-351. 2. Messerli F.; Fishman WH; Elliot WJ.: AnLhypertensive properLes of high dose combinaLon of trandolapril and verapamil SR. Blood Pressure,
2006:1-4. 3. G. Bakris, et al.: Differences in Glucose Tolerance Between Fixed Dose AnLhypertensive Drug CombinaLons in People With Metaboli Syndrome. Diabetes Care, 2006; 29:2592–2597. 4. TARKA
180/2 mg SPC, TARKA 240/2 mg, 240/4 mg SPC, revízia textu: január 2015.
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Skrátená informácia o lieku

Xarelto - celosvetovo
najpredávanejší NOAK1
Referencie:
1. IMS Health MIDAS, Database: Monthly Sales June 2015.
• Reference to be used: “Patient data are based on internal calculations of IMS sales data (Source: IMS MIDAS, Database: MonthlySales June 2015).”
Calculation:
• On a monthly base the number of tablets (Standard Units = SU) reported by IMS is divided by pack size for each country and each pack size individually à number of treated patients per pack size in the respective month.
• Subtraction of patients already being on treatment in previous months, taking pack sizes and range of coverage into account.
• Addition of patient numbers for each pack size and each month results in number of patients being treated in a country with ´Xarelto´ since launch.
• Aggregation of all countries.
NOAK –Perorálne antikoagulanciá mimo antagonistov vitamínu K

 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. Tlačivo na hlásenie nežiaducej reakcie je dostupné na
http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch?page_id=536.
Zloženie lieku: liečivo: 15 mg/20 mg rivaroxabanu. Lieková forma: Filmom obalená tableta. Terapeutické indikácie: 15 mg/20 mg: Prevencia cievnej mozgovej príhody (CMP)
a systémovej embolizácie (SE) u dospelých pacientov s nevalvulárnou briláciou predsiení (FP) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako je kongestívne srdcové zlyhanie,
hypertenzia, vek ≥75 rokov, diabetes mellitus, prekonaná cievna mozgová príhoda alebo
tranzitórny ischemický atak. Liečba hlbokej žilovej trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE)
a prevencia rekurencie DVT a PE u dospelých. *Osobitné skupiny pacientov: Pacienti podstupujúci kardioverziu: u pacientov, u ktorých môže byť potrebná kardioverzia, sa liečba
Xareltom môže začať alebo sa môže v liečbe pokračovať. Kontraindikácie: Precitlivenosť
na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok; aktívne, klinicky významné krvácanie;
zranenie alebo stav, ak sa považuje za významné riziko závažného krvácania; súbežná liečba
inými antikoagulanciami s výnimkou osobitných okolností pri prestavovaní antikagulačnej
liečby alebo pri podávaní UHF v dávkach nevyhnutných na udržanie otvorených centrálnych
žilových alebo arteriálnych katétrov; ochorenie pečene súvisiace s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania, vrátane cirhotických pacientov s Childovým-Pughovým
typom B a C; gravidita a laktácia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:
V súlade s praxou antikoagulačnej liečby sa počas liečby odporúča klinické sledovanie. Liečbu Xareltom treba pri výskyte krvácania prerušiť. S rastúcim vekom sa môže zvyšovať riziko
krvácania. Neodporúča sa: u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <15 ml/min); u pacientov, ktorí súbežne dostávajú systémovú liečbu silnými inhibítormi CYP3A4 a P-gp, napr. azolové antimykotiká alebo inhibítory proteázy HIV; u pacientov
so zvýšeným rizikom krvácania; u pacientov ktorým sú súbežne podávané silné induktory
CYP3A4, ak nie sú starostlivo sledované príznaky a prejavy trombózy. Neodporúča sa z dôvodu nedostatku klinických údajov: u pacientov mladších ako 18 rokov; u pacientov súbežne
liečených s dronedáronom; u pacientov s náhradnými chlopňami, u hemodynamicky nestálych pacientov s pľúcnou embóliou alebo u pacientov, u ktorých sa vyžaduje trombolýza
alebo pľúcna embolektómia. Použitie s opatrnosťou: stavy so zvýšeným rizikom krvácania;
u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírensom kreatinínu 15 29 ml/min) ale-

bo u pacientov s poškodením funkcie obličiek, ktorí súbežne užívajú iné lieky, ktoré zvyšujú
plazmatické koncentrácie rivaroxabanu; u pacientov súbežne liečených liekmi ovplyvňujúcimi hemostázu; v prípade neuroaxiálnej anestézie (spinálna/epidurálna anestézia) alebo
spinálnej/epidurálnej punkcie. U pacientov so stredným až závažným poškodením funkcie
obličiek je potrebné sa riadiť špecickými odporúčaniami a v prípade DVT/PE pacientov je
potrebné posúdiť mieru rizika krvácania a rekurencie DVT/PE. U pacientov s rizikom vzniku
ulcerózneho gastrointestinálneho ochorenia možno zvážiť vhodnú profylaktickú liečbu. Hoci
liečba rivaroxabanom nevyžaduje rutinné sledovanie expozície, hladiny rivaroxabanu môžno
merať kalibrovanými kvantitatívnymi testami na prítomnosť anti-faktora Xa, čo môže byť
užitočné vo výnimočných situáciách. Xarelto obsahuje laktózu. Nežiaduce účinky: Časté:
anémia, závrat, bolesť hlavy, krvácanie do oka, hypotenzia, hematóm, krvácanie z nosa,
hemoptýza, krvácanie z ďasien, krvácanie do gastrointestinálneho traktu, bolesť brucha
a bolesť v gastrointestinálnom trakte, dyspepsia, nauzea, zápcha, hnačka, vracanie, pruritus,
vyrážka, ekchymóza, krvácanie do kože a podkožné krvácanie, bolesť v končatinách, krvácanie do urogenitálneho traktu (menorágia, veľmi časté u žien <55 rokov liečených na DVT, PE
a prevencii rekurencie), poškodenie funkcie obličiek, horúčka, periférny edém, znížená celková sila a energia, zvýšenie transamináz, postprocedurálna hemorágia, kontúzia, mokvanie rany. Menej časté: trombocytémia, alergická reakcia, alergická dermatitída, cerebrálna
a intrakraniálna hemorágia, synkopa, tachykardia, sucho v ústach, abnormálna funkcia pečene, žihľavka, hemartróza, pocit nepohody, zvýšené: bilirubín, alkalická fosfatáza v krvi,
LDH, lipáza, amyláza, GGT. Zriedkavé: žltačka, svalová hemorágia, lokalizovaný edém, zvýšený konjugovaný bilirubín, cievne pseudoaneuryzmy. Neznáme: syndróm kompartmentu
alebo zlyhanie obličiek (akútne) sekundárne po krvácaní. Postregistračné sledovanie (frekvencia sa nedá odhadnúť): angioedém a alergický edém, cholestáza a hepatitída (vrátane
poškodenia pečeňových buniek), trombocytopénia*.
*Všimnite si prosím zmenu v Súhrne charakteristických vlastností lieku
Výdaj lieku: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Bayer Pharma AG, Berlín, Nemecko. Registračné čísla: EU/1/08/472/001-037.
Pred predpísaním lieku sa, prosím, podrobne oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku.
Dátum revízie textu: 07/2015. Dátum prípravy materiálu: 01/2016..
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Skrátená informácia o lieku - Xarelto 15 mg, 20 mg lmom obalené tablety

