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Pre Vašich pacientov s diabetes mellitus
2. typu a preukázaným KV† ochorením1

KV† ÚMRTIE MÁ NOVÉHO
PROTIVNÍKA
ZNÍŽENIE
RELATÍVNEHO
RIZIKA KV†
ÚMRTIA
PO PRIDANÍ
K ŠTANDARDNEJ
LIEČBE1,2,3‡

NOVINKA:

Schválené nové
znenie SPC* vrátane
kardiovaskulárnej
mortality#1,2
‡
HR=0,62 (95% CI: 0,49; 0,77) P<0,001, HR (hazard ratio), † KV - kardiovaskulárne, *SPC - Súhrn charakteristických vlastností lieku, # podrobné informácie si pozrite v plnom znení
Súhrnu charakteristických vlastností lieku

Referencie: 1. JARDIANCE SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku). 2. SYNJARDY SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku). 3. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al.
Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373;22:2117-2128. (doi:10.1056/NEJMoa1504720).
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
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 u dospelých
na liečbu nedostatočne kontrolovaného diabetes mellitus 2. typu ako doplnok k diéte a pohybovej aktivite: ako monoterapia, ak sa metformín považuje z dôvodu neznášanlivosti za nevhodný:
ako prídavná liečba k iným liekom na liečbu diabetes. Výsledky štúdie týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu glykémie a kardiovaskulárnych príhod, ako aj skúmaných populácií pozri SPC.
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. Diabetická ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy, pre viac
informácií si pozrite SPC lieku. Porucha funkcie obličiek: úprava dávky a sledovanie funkcie obličiek. Poškodenie pečene: hlásené iba v klinických štúdiách. Zvýšený hematokrit: pri liečbe bolo
pozorované zvýšenie hematokritu. Staršie osoby: zvýšené riziko deplécie objemu. Pacienti s rizikom deplécie objemu: je potrebné venovať pozornosť ich príjmu tekutín. Infekcie močových
ciest: zvážiť dočasné prerušenie liečby. Amputácie dolných končatín: počas klinických štúdií s ďalším inhibítorom SGLT2 sa pozoroval zvýšený počet prípadov amputácií dolných končatín
(primárne prsta na nohe). Je dôležité pacientov poučiť o bežnej preventívnej starostlivosti o nohy. Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Zníženie kardiovaskulárneho
úmrtia u týchto pacientov bolo v súlade s celkovou populáciou v štúdii EMPA-REG OUTCOME. 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: Júl 2017.
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 dole uvedenej
adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Synjardy 5mg/850 mg, Synjardy 5 mg/1000 mg, Synjardy 12,5 mg/850 mg, Synjardy 12,5 mg/1000 mg. Zloženie lieku: 5mg empagliflozínu/850 mg metformíniumchloridu,
5mg empagliflozínu/1000 mg metformíniumchloridu, 12,5mg empagliflozínu/850 mg metformíniumchloridu, 12,5mg empagliflozínu/1000 mg metformíniumchloridu. Lieková forma: filmom
obalená tableta. Indikácie: Synjardy je indikovaný na liečbu dospelých s diabetes mellitus 2. typu ako doplnok k diéte a pohybovej aktivite: u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálne tolerovanou dávkou metformínu samotného, v kombinácii s inými liekmi na liečbu diabetes u pacientov nedostatočne kontrolovaných metformínom a týmito liekmi, u pacientov, ktorí
sa už liečia kombináciou empagliflozínu a metformínu vo forme samostatných tabliet. Výsledky štúdií týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu glykémie a kardiovaskulárnych príhod, ako
aj skúmanej populácie pacientov, si pozrite v SPC. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka je jedna tableta dvakrát denne. Dávkovanie sa má individuálne nastaviť na základe
súčasného režimu pacienta, účinnosti a znášanlivosti užívania odporúčanej dennej dávky 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu, pričom sa nepresiahne maximálna odporúčaná denná dávka
metformínu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza. Diabetická prekóma. Závažné zlyhanie obličiek.
Akútne stavy, ktoré môžu meniť funkciu obličiek, ako je napr.: dehydratácia, závažná infekcia, šok. Ochorenie, ktoré môže spôsobiť hypoxiu tkaniva (obzvlášť akútne ochorenie alebo zhoršujúce
sa chronické ochorenie), ako je napr.: dekompenzované zlyhanie srdca, dýchacej sústavy, infarkt myokardu v nedávnej minulosti, šok. Porucha funkcie pečene, akútna intoxikácia alkoholom,
alkoholizmus. Osobitné upozornenia: Nemá sa používať u pacientov s diabetes mellitus 1. typu. Diabetická ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy, pre viac informácií si pozrite SPC lieku. Laktátová acidóza: zriedkavá ale závažná metabolická komplikácia, ktorá sa môže objaviť z dôvodu akumulácie metformínu. Podanie jódovej kontrastnej látky:
môže viesť k nefropatii vyvolanej kontrastnou látkou. Funkcia obličiek: GRF je potrebné vyhodnotiť pred začiatkom liečby a pravidelne počas liečby. Funkcia srdca: skúsenosti so zlyhaním
srdca sú obmedzené. Poškodenie pečene: v klinických štúdiách sa hlásili prípady poškodenia pečene, príčinný vzťah sa nestanovil. Chirurgický zákrok: liečba sa musí dočasne prerušiť 48 hodín
pred a po vyšetrení alebo chirurgickom zákroku. Riziko deplécie objemu: osmotická diuréza sprevádzajúca terapeutickú glukozúriu môže viesť k miernemu poklesu krvného tlaku. Infekcie
močových ciest: u pacientov s komplikovanými infekciami močových ciest sa má zvážiť dočasné vysadenie empagliflozínu. Zvýšený hematokrit: pri liečbe empagliflozínom bolo pozorované
zvýšenie hematokritu. Staršie osoby: u pacientov vo veku 75 rokov a starších sa môže vyskytovať zvýšené riziko deplécie objemu. Amputácie dolných končatín: počas klinických štúdií s
ďalším inhibítorom SGLT2 sa pozoroval zvýšený počet prípadov amputácií dolných končatín (primárne prsta na nohe). Je dôležité pacientov poučiť o bežnej preventívnej starostlivosti o
nohy. Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Zníženie kardiovaskulárneho úmrtia u týchto pacientov bolo v súlade s celkovou populáciou v štúdii EMPA-REG OUTCOME.
Laboratórne vyhodnotenia moču: pozitívny výsledok na glukózu v moči. Liekové interakcie: Empagliflozín: 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.
Metformín: súbežné používanie, ktoré sa neodporúča: alkohol, transportéry organických katiónov, jódové kontrastné látky; kombinácia, pri ktorej sa vyžaduje opatrnosť pri používaní: NSAID,
inhibítory ACE, antagonisti receptora angiotenzínu II, diuretiká. Inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu: zvýšené riziko hypoglykémie. Nežiaduce účinky: veľmi časté: hypoglykémia
(pri užívaní so sulfonylmočovinou alebo inzulínom), gastrointestinálne príznaky. Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia
o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Júl 2017.
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 dole uvedenej
adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 5810 1211, Fax.+421 2 5810 1277
email: info.brt@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.com
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Program
09:00 – 09:10 Slávnostné otvorenie
09:10 – 11:50 Endokrinológia a metabolizmus
09:10 – 09:30 Podoba J., Grigerová M., Mojtová E., Griger M. (Bratislava):
Vzťahy medzi autoimunintou tyreoiditídou a karcinómom
štítnej žľazy.
09:30 – 09:50 Payer J. (Bratislava): Liečba hypoparatyreózy vo svetle
nových poznatkov.
09:50 – 10:10 Lazúrová I. (Košice): Hyponatriémia a syndróm neprimeranej
antidiurézy (SIAD).
10:10 – 10:30 Vaňuga P. (Ľubochňa): Akromegália a jej dôsledky v internej
medicíne.
10:30 – 10:50 Kužma M. (Bratislava): Hypofosfatázia.
10:50 – 11:10 Kiňová S. (Bratislava): Endokrinne podmienená hypertenzia.
11:10 – 11:30 Pura M. (B. Bystrica): Solo per cortisolo e l’orchestra non
solo ormonale.
11:30 – 11:50 Vohnout B. (Bratislava): Prečo je napriek vážnym rizikám
a častému výskytu aterogénna dyslipidémia zanedbávaná?
11:50 – 12:05 Kamenský G.: Aký benefit prináša fixná kombinácia
telmisartan + amlodipín pre pacienta?
12:05 – 13:00 Obed
13:00 – 15:30 Zriedkavé choroby
13:00 – 13:20 Jungová D. (Bratislava): Dedičné metabolické ochorenia
v dospelom veku.
13:20 – 13:40 Brůha R. (Praha): Diagnostika a léčba akutních porfyrií.
13:40 – 14:00 Šimková I., Valkovičová T., Kaldarárová M. (Bratislava):
Pľúcna hypertenzia a vrodené chyby srdca.
14:00 – 14:20 Bátorová A. (Bratislava): Získané poruchy hemostázy
u dospelých.
14:20 – 14:40 Goncalvesová E. (Bratislava): Zriedkavé kardiomyopatie.
14:40 – 15:00 Rác M. (Nitra): Intrahepatálna cholestáza a hepatopatie
v gravidite.
15:00 – 15:15 Páleníková P., Felšoci M., Adamcová M., Payer J., Lazúrová I.
(Bratislava, Košice): Von Hippel Lindau syndróm.
15:15 – 15:30 Veselíny E., Lazúr J., Šaligová J. (Košice): M. Gaucher –
diagnostická výzva.
5
15:30
Ukončenie 145. Internistického dňa

NASTAL
ČAS

MÁTE TO
VO SVOJICH RUKÁCH

www.promedcs.eu

Dátum a miesto konania

23. november 2017
Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Registrácia

23. november 2017 od 7:30 hod.

Registračný poplatok

10 €
Prví autori, študenti a dôchodcovia sú oslobodení od platby registračného
poplatku.

Iné poplatky

Obed + Občerstvenie 8 €
V hotelovej reštaurácií v čase obeda. Počet lístkov je obmedzený.

Spôsob platby

• prevodom na účet
(prosíme uhradiť do 15. 11. 2017)
Majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 231117
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
• v hotovosti pri registrácii
V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko
účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

On-line registácia možná na www.amedi.sk
Potvrdenie o účasti

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
Pasívna účasť: 23. 11. 2017
5
Aktívna účasť: domáci autor prednášky
10
domáci spoluautor prednášky
5
zahraničný autor prednášky
15
zahraničný spoluautor prednášky
10

kreditov
kreditov
kreditov
kreditov
kreditov
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OBJEDNÁVKA
PREDPLATNÉHO

40 €

11x ročne

júl-august

Interná
medicína

dvojčíslo

PREDPLATNÉ NA
WWW.AMEDI.SK

PRÍSTUP DO
ARCHÍVU
ČASOPISU

GARANTOVANÝ
AUTODIDAKTICKÝ
TEST – 2 KREDITY

(titul) Meno a priezvisko
Ulica, mesto, PSČ

RECENZOVANÉ
ČLÁNKY
NA ZAUJÍMAVÉ TÉMY

................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail

............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefón

...................................................................................................................

IČO

......................................................................................................................

IČ DPH .................................................................................................................... Podpis

SPÔSOB ÚHRADY:

Faktúra

Zloženka

*DÔLEŽITÉ: nezabudnite dať krížik k príslušnému
spôsobu úhrady

..........................................................................................................

A-medi management, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
02/55 64 72 48
ekonom@amedi.sk

azacitidín

Predĺžená doba prežívania
a znížená potreba transfúzií*

Vidaza je indikovaná na liečbu dospelých pacientov, ktorí nie sú spôsobilí
na transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek:
so stredne-2 a vysokorizikovým myelodysplastickým syndrómom (MDS) podľa medzinárodného prognostického
hodnotiaceho systému (IPSS)
s chronickou myelomonocytovou leukémiou (CMML) s 10-29 % blastov v kostnej dreni bez myeloproliferatívnej poruchy
s AML** s 20-30 % blastov a viacrodovou dyspláziou podľa klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
s AML** s > 30% blastov v kostnej dreni podľa klasifikácie WHO
* VIDAZA, Súhrn charakteristických vlastností lieku. www.sukl.sk ** AML - akútna myeloblastová leukémia

SK/VID/2017/9/2

Názov lieku: Vidaza 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu. Zloženie lieku: Každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg azacitidínu.
Po rekonštitúcii obsahuje každý ml suspenzie 25 mg azacitidínu. Lieková forma: Prášok na injekčnú suspenziu. Indikácie: Vidaza je
indikovaná na liečbu dospelých pacientov, ktorí nie sú spôsobilí na transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek so stredne-2
a vysokorizikovým myelodysplastickým syndrómom (MDS) podľa medzinárodného prognostického hodnotiaceho systému (International
Prognostic Scoring System, IPSS); s chronickou myelomonocytovou leukémiou (CMML) s 10 -29 % blastov v kostnej dreni bez myeloproliferatívnej
poruchy; s akútnou myeloblastovou leukémiou (AML) s 20-30 % blastov a viacrodovou dyspláziou podľa klasifikácie Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO); a s AML s > 30 % blastov v kostnej dreni podľa WHO. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečbu Vidazou má začať
a sledovať lekár skúsený v oblasti používania chemoterapeutík. Pacientom sa majú pred liečbou podať antiemetiká proti nevoľnosti a vracaniu. Odporúčaná
úvodná dávka pre prvý liečebný cyklus je 75 mg/m2 povrchu tela a podáva sa denne subkutánnou injekciou po dobu 7 dní, po ktorých nasleduje
21-dňová prestávka (28-dňový liečebný cyklus). Odporúča sa liečiť pacientov minimálne počas 6 cyklov. Liečba má pokračovať dovtedy, kým je pre
pacienta prospešná, alebo do progresie ochorenia. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Malígne pečeňové
nádory v pokročilom štádiu. Dojčenie. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Liečba azacitidínom je spojená s anémiou, neutropéniou
a trombocytopéniou, najmä počas prvých 2 cyklov. Pred každým liečebným cyklom sa má stanoviť kompletný krvný obraz s cieľom sledovania odpovede
a toxicity. Po prvom cykle sa má dávka na základe hodnoty nadir a hematologickej odpovede znížiť alebo jej podanie odložiť na neskôr. U pacientov
s poruchou funkcie pečene neboli vykonané žiadne oficiálne štúdie. Pacienti s poškodením obličiek sa majú dôkladne sledovať na toxicitu, pretože
azacitidín a/alebo jeho metabolity sa primárne vylučujú obličkami. Liekové a iné interakcie: Neuskutočnili sa žiadne formálne klinické štúdie liekových
interakcií s azacitidínom. Nežiaduce účinky: Najčastejšie uvádzané nežiaduce reakcie počas liečby azacitidínom boli hematologické reakcie, vrátane
trombocytopénie, neutropénie a leukopénie (zvyčajne 3.-4.), gastrointestinálne reakcie, vrátane nevoľnosti a vracania (zvyčajne stupňa 1.-2.) alebo
reakcie v mieste vpichu (zvyčajne 1.-2.). Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Celgene Europe Limited, 1 Longwalk road, Stockley Park, Uxbridge, UB11
1DB, Veľká Británia. Registračné číslo: EU/1/08/488/001. Dátum revízie textu: 05/2017, Dátum prípravy: 09/2017. Výdaj lieku je viazaný
na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Určené pre odbornú verejnosť. Pred predpísaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku,
ktorá je dostupná na www.sukl.sk.

Kontakt:
Celgene s. r. o.
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava

tel.: +421 232 638 000,
fax: +421 232 784 000
www.celgene.com

Podujatie podporili
GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI
 Alpha medical  Berlin Chemie  Celegene  Dialmed 
 Merck  Recordati SK  Sanofi  servier Valeant 

ZÁVäZNá PRIHLÁŠKA

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT – Mgr. Silvia Šurinová
e-mail: surinova.silvia@amedi.sk, mobil: 0904 948 664
A-medi management, s. r. o., Stromová 13, 831 01 Bratislava

145. Internistický deň

23. november 2017, Hotel Saffron, Bratislava
ID v SLK: _______________________________________________________________________________________________________________________
Priezvisko, meno a titul: _____________________________________________________________________________________________
Pracovisko: ___________________________________________________________________________________________________________________
Adresa pracoviska:________________________________________________________________________________________________________
tel.: _______________________________________________________________________ fax: _________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Trvalý pobyt:_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prihlasujem sa na:

obed – 8 €

Registráciou dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s. r. o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených
v tomto formulári v zmysle Zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z o ochrane osobných
údajov. Svojou registráciou potvrdzujem súhlas s uverejnením fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia.

Prihláška na podujatie on-line: www.amedi.sk

KRKA – jedna z vedúcich generických farmaceutických
spoločností na svete s viac ako 60 ročnou tradíciou (1-3)

2017-0032033

Zvoľte si úplnú kontrolu!
Teldipin 80 mg/5 mg tablety
Teldipin 80 mg/10 mg tablety
Tableta. Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 5 mg (alebo 10 mg) amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát).
Terapeutické indikácie: Teldipin je indikovaný ako substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie pacientom,
ktorých krvný tlak je dostatočne kontrolovaný telmisartanom a amlodipínom podávanými súbežne v rovnakých
dávkach ako sú v kombinácii. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka Teldipinu je 1 tableta denne. Fixná
kombinácia dávok nie je vhodná na začiatočnú liečbu. Teldipin sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Teldipin sa
odporúča užívať s dostatočným množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok. Druhý a tretí trimester gravidity. Obštrukčné poruchy žlčových ciest. Ťažká porucha funkcie
pečene. Závažná hypotenzia. Šok (vrátane kardiogénneho šoku). Obštrukcia výtokovej časti ľavej srdcovej komory
(napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy). Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu.
Súbežné užívanie Teldipinu s liekmi obsahujúcimi aliskirén je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo
poruchou funkcie obličiek (GFR 60 ml/min/1,73 m2). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Preukázalo sa,
že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu zvyšuje riziko hypotenzie,
hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným
použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu sa preto neodporúča. Liekové
a iné interakcie: Tak ako iné lieky účinkujúce na systém renín-angiotenzín-aldosterón, telmisartan môže vyvolať
hyperkaliémiu. Počas súbežného podávania lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a s antagonistami
receptorov angiotenzínu II, vrátane telmisartanu, boli hlásené reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácií lítia
a toxicita. Ak sa ukáže nevyhnutnosť použitia takejto kombinácie, odporúča sa dôkladné monitorovanie hladín lítia

Úplnú informáciu o lieku získate na adrese:
KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava
Tel. (02) 571 04 501, Fax (02) 571 04 502, E-mail: info.sk@krka.biz, www.krka.sk

telmisartan/amlodipín
v sére. Gravidita a laktácia: Teldipin je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra gravidity z dôvodu
obsahu telmisartanu. Keďže nie sú dostupné žiadne informácie ohľadom používania amlodipínu a/alebo telmisartanu
počas dojčenia, Teldipin sa neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie preukázaným profilom
bezpečnosti počas dojčenia, najmä počas dojčenia novorodencov alebo predčasne narodených detí. Nežiaduce
účinky: Telmisartan Závažné nežiaduce reakcie zahŕňajú anafylaktickú reakciu a angioedém, ktoré sa môžu
vyskytovať zriedkavo ((≥1/10 000 až <1/1000), a akútne zlyhanie obličiek. Amlodipín Najčastejšie hlásené nežiaduce
reakcie počas liečby sú somnolencia, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, návaly horúčavy, bolesť brucha, nauzea, opuch
členkov, opuch a únava. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo
mesto, Slovinsko. Dátum revízie textu: december 2016. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si
prosím prečítajte úplnú informáciu o produkte (SPC). Určené pre odbornú verejnosť. Úplnú informáciu o lieku získate
na adrese: KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava, www.krka.sk
Literatúra: 1. Annual Report 2014. Krka, d. d., Novo mesto, 2015. or Annual Report 2014 [internet]. Krka, d. d., Novo
mesto; 2015 [cited 2015 Jul 24]. Available from: http://www.krka.biz/en/, 2. Evidence-based therapy with Krka‘s
medicines [editorial]. Krka Med Farm 2014; 26(38), 3. Krka: Company presentation [internet]. Krka, d. d., Novo mesto;
2015 [cited 2015 Jul 24]. Available from: http://www.krka.biz/en/

