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• Cerklážne pásky, keratoprotézy
• Glaucolight vlákno pre kanaloplastiku
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Príhovor
Vážení priatelia,
som nesmierne rád, že po štyroch rokoch sa opäť stretávame na našom
tradičnom XIV. bilaterálnom sympóziu detskej oftalmológie v Bratislave.
Pokračujeme tak v dlhoročnom úspešnom projekte striedajúcich sa sympózií Litomyšl-Bratislava. V meste na Dunaji sme pripravili pre účastníkov
pestrý odborný program naplnený novými poznatkami a skúsenosťami
početných autorov. Náplň sme rozšírili o sekciu očných sestier, čo prispeje aj k zvyšovaniu odbornosti našich spolupracovníčok. Nezabudli sme
ani na spoločenskú časť, ktorá nás všetkých ešte viac ľudsky zblíži a obohatí o nové kontakty. Bratislava otvára náruč a víta v príjemnom jarnom
období všetkých priaznivcov detskej oftalmológie. Verím, že toto odborné podujatie bude úspešné, zanechá dobrý dojem u všetkých účastníkov
a pomôže zvýšiť kvalitu oftalmologickej starostlivosti o našich detských
pacientov.
Za organizačný výbor
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

INFORMÁCIE A ONLINE REGISTRÁCIA

www.amedi.sk

program - piatok 31. 5. 2019
lekárska sekcia
od 7.30

Registrácia

8.10 – 9.15

1. Blok

1)

Oftalmologická diagnostika
Predsedníctvo: Bušányová, B., Krásny, J., Gromová, M.

Bušányová, B., Tomčíková, D., Gerinec, A. (Bratislava)
Súčasné trendy v diagnostike a liečbe dedičných dystrofií sietnice
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o

2)

Krásny, J., Magera, L., Holubová, L., Pluhovský, P. (Praha)
Preretinopatie u diabetiků 1. typu – historie diagnostiky (1.část)

3)
Krásny, J., Magera, L., Holubová, L., Pluhovský, P. (Praha)
	Preretinopatie u diabetiků 1. typu – současné možnosti její
diagnostiky (2.část)
4)

Labuzová, V., Pipeková, Z., Jakubová, D. (Bratislava)
Využitie rohovkovej topografie v detskej oftalmológii

5)
Bušányová, B., Tomčíková, D., Gerinec, A. (Bratislava)
	Novinky v diagnostike a liečbe dedičných neuropatií zrakového
nervu
6)

Gromová, M. (Bratislava)
Indikácie elektrofyziologickej diagnostiky v detskej oftalmológii

7)

Žajdlíková, B., Krejčířová, I., Autrata, R., Masariková, A. (Brno)
Optická koherentní tomografie (OCT) u dětí

9.15 – 9.30

Diskusia

9.30 – 10.00

Slávnostné otvorenie

10.00 – 10.20

Prestávka

10.20 – 11.30

2. Blok

Zápalové procesy oka
	Predsedníctvo: Krejčířová, I., Kostolná, B., Krásny, J.
8)

Kostolná, B., Prepiaková, Z., Dallos, T. (Bratislava)
Interdisciplinárna spolupráca pri prednej uveitíde

9)

Jakubová, D., Kostolná, B. (Bratislava)
Komplikácie pri intermediárnej uveitíde – kazuistika

program - piatok 31. 5. 2019
lekárska sekcia
10)
Krásny, J., Šach, J., Smetana, K. (Praha)
	Soucitné onemocnění – imunohistochemický
a imunopatologický rozbor
11)
Krásny, J., Šach, J., Daňková, E. (Praha)
	Oboustranná panuveitída se spoluúčasti toxoplasmozové
infekce u vrozené hypoimunoglobulinémie
12)

Bohuniczky, I., Sharashidze, A. (Bratislava)
Orbitocelulitídy

13)	Masariková, A., Krejčířová, I., Autrata, R., Žajdlíková, B.,
Vysloužilová, D. (Brno)
Idiopatická CNV u dětí – kazuistika
14)
Perduková, K., Fejková, M., Jonecová, D. (Košice)
	Bilaterálna jamka terča zrakového nervu u 11 ročného chlapca
– kazuistika
11.30 – 11.45

Diskusia

11.45 – 13.00

Obed

13.00 – 14.00	Kurz
Tomčíková, D., Prepiaková, Z.
Retinopatia prematurórum (ROP)
•
•

skríning
indikácie fotokoagulácie a anti-VEGF liečby
•
terapia ROP
•
dispenzarizácia

14.10 – 15.00

3. Blok

Refrakčné anomálie
Predsedníctvo: Dostálek, M., Diblík, P., Labuzová, V.

15)	Hendrickson, Z., Svozilíková, P., Kuthan, P., Doležalová, P.,
Vaněčková, I., Orendáč, M. (Praha)
Zase školní myopie?
16)	Korbasová, M., Michaličková, M., Kaincová, I., Konvičková, M. (Praha)
	Nízkoprocentní (0,01%) atropín k ovlivnění progrese myopie
u dětí-první výsledky souboru

program - piatok 31. 5. 2019
lekárska sekcia
17)	Dostálek, M., Čáslavská, B.,Ducháčková, M., Malá, K., Hozman, P.,
Autrata, R., Beneš, P. (Litomyšl, Brno)
	Nežádoucí účinky aplikace vysoce ředěného atropínu: statické
a dynamické
18)

Diblík, P. (Praha)
Analýza úrazú dětských klientů komerčních poišťoven

19)

Labuzová, V., Kostolná, B., Prepiaková, Z. (Bratislava)
Výpočet IOL u detí

15.00 – 15.15

Diskusia

15.15 – 15.30

Prestávka

15.30 – 16.40

4. Blok

20)

Systémové poruchy
Predsedníctvo: Kaincová, I., Gerinec, A., Prepiaková, Z.

Fialová, V., Věříšová, P. (Náchod)
Aarskog-Scottův syndrom

21)	Michaličková, M., Heissigerová, J., Brichtová, M., Říhová, E.,
Kaincová, I., Fichtl, M., Růžičková, E., Svozilíková, P. (Praha)
Blauův syndrom
22)
Krejčířová, I., Autrata, R., Doležel, Z., Masariková, A. (Brno)
	Vzácna oční manifestace u dívky s podezřením na Alportův
syndrom
23)

Bušányová, B., Gerinec, A. (Bratislava)
Cystinóza a oko

24)

Gerinec, A. (Bratislava)
Albinizmus z pohľadu oftalmológa

25)

Kaincová, I., Michaličková, M., Korbasová, M. (Praha)
Recklinghausenova neurofibromatóza – kazuistické zdělení

26)

Prepiaková, Z., Kostolná, B., Labuzová, V., Bušányová, B. (Bratislava)
Naozaj to vidíš? Syndrómy Visual snow a Alica v krajine zázrakov

16.40 – 17.00

Diskusia

19.00

Spoločenský večer
Bratislavský meštiansky pivovar, Dunajská 21

program - piatok 31. 5. 2019
sesterská sekcia
od 7.30

Registrácia

8.15 – 9.30

1. Blok

Koordinátor: Kramolišová, Z., Sedláková, J.

1.

Štibrányová, J., Grúsová, A.
Špecifiká oftalmologických vyšetrení u detí (Bratislava)

2.

Grúsová, A., Štibrányová, J.
Nepriechodnosť slzných ciest (Bratislava)

3.
Lučajová, E., Kramolišová, Z., Ilavská, T. (Banská Bystrica)
	Prestrek a sondáž slzných ciest u detí. Áno? – Nie?
4.

Horváthová, Z., Čeligová, J. (Bratislava)
Elektrofyziologické vyšetrenia

9.30 – 10.00

Slávnostné otvorenie

10.00 – 10.20

Prestávka

10.20 – 12.00

2. Blok

Koordinátor: Horňáková, Ž., Remiašová, I.

5.

Belcáková, T. (Bratislava)
Bezpečnosť pacienta pri chirurgickom výkone

6.

Sedláková, J., Remiašová, I. (Poprad)
Pasívna a aktívna liečba amblyopie

7.

Sirotová, J., Dúbravcová, P. (Bratislava)
Ortoptické a pleoptické cvičenia

8.
Malá, K., Dostálek M. (Litomyšl)
	Fotoscreening amblyogenních faktorů v dětské populaci
9.

Gerinec, A. (Bratislava)
Problémy detskej oftalmológie na Slovensku

12.00 – 13.00

Obed

program - piatok 31. 5. 2019
sesterská sekcia
13.00 – 14.00

3. Blok

Koordinátor: Reichwalderová, M., Hanáčková, G.

10.

Šafárová, J., Orvošová, V. (Bratislava)
Manažment pacienta s keratokonjuktivitídou (Bratislava)

11.

Čeligová, J., Horváthová, Z. (Bratislava)
Pacient s ROP

12.

Tytykalová, H., Stohlová, L. (Bratislava)
Následná starostlivosť o deti so zrakovým postihnutím v rodine

14.00 – 14.10

Prestávka

14.10 – 15.15

4. Blok

Koordinátor: Dúbravcová, P., Horváthová, Z.

13.
Orvošová, V., Šafárová, J. (Bratislava)
	Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po operácii katarakty
14.

Dúbravcová, P., Sirotová, J. (Bratislava)
Kongenitálna katarakta... a čo ďalej?

15.

Rozgoňová, I., Kolesárová, M. (Bratislava)
Ptóza mihalnice v detskom veku

16.

Rozgoňová, I., Kolesárová, M. (Bratislava)
Manažment liečby pacienta s fraktúrou orbity

15.15 – 15.30

Prestávka

15.30 – 17.00

5. Blok

Koordinátor: Sedláková, J., Reichwalderová, M.

17.

Hollá, B., Hamerlíková, M. (Bratislava)
Hemangióm u detí

18.

Hamerlíková, M., Hollá B. (Bratislava)
Manažment pacienta s retinoblastómom

19.

Reichwalderová, M. (Bratislava)
Rozhodli za mňa rodičia... extraokulárny retinoblastóm

program - piatok 31. 5. 2019
sesterská sekcia
Kontakt
Mgr. Jana Sedláková
e-mail: saknajs@gmail.com
tel.: +421 52 32 113 54
mobil: +421 905 295 782
VESELY Očná Klinika s.r.o.
Nám. Sv. Egídia 101/8
058 01 Poprad
PhDr. Mária Reichwalderová
e-mail: maria.reichwalderova@dfnsp.sk
tel.: +421 25 93 712 23
mobil: +421 905 829 805
NÚDCH LF UK
Limbová 1
833 40 Bratislava

Organizačné pokyny
Z dôvodu naplnenie kapacity v tejto sekcii registrácia priamo
na mieste nie je možná!
Zmeny v účasti prosíme nahlasovať výlučne mailom na
marketing@amedi.sk

program - sobota 1. 6. 2019
lekárska sekcia
od 8.30

Registrácia

9.00 – 9.40

5. Blok

Strabizmus
Predsedníctvo: Autrata, R., Timkovič, J., Masariková, A.

27)	Autrata, R., Komínek, M., Krejčířová, I., Žajdlíková, B., Autrata, D.,
Dostálek, M. (Brno, Litomyšl)
	Vrozená esotropie a exotropie – výsledky chirurgické léčby
28)	Masariková, A., Autrata, R., Unčovská, E., Dostálek, M., Autrata, D.
(Brno, Litomyšl)

Výsledky operací vertikálních deviací

29)	Timkovič, J., Štembírek, J., Handlos, P., Janurová, K., Karásek, T.,
Dedek, V., Stranský J. (Ostrava)
	Role ortoptiky a následná péče o pacienty s retromarginální
frakturou spodiny očnice)
30)	Timkovič, J., Štembírek, J., Handlos, P., Janurová, K., Karásek, T.,
Dedek, V., Stranský, J. (Ostrava)
	Skorovací algoritmus indikace chirurgické léčby fraktury spodiny
očnice – pilotní studie.
9.40 – 10.00

Diskusia

10.00 – 10.40

6. Blok

Zrakový nerv
Predsedníctvo: Červenka, S., Radošová, V., Pipeková, Z.

31)
Radošová, V., Krejčířová, I., Autrata, R., Žajdlíková, B. (Brno)
	Oboustranná jamka terče zrakového nervu s makulopatií – kazuistika
32)	Komínek, M., Autrata, R., Šenková, K., Žajdlíková, B., Pernicová, K.,
Krejčířová, I., Masariková, A., Ježová, M. (Brno)
Primární orbitální teratom – kazuistika
33)

Pipeková, Z., Bušányová, B., Kostolná, B. (Bratislava)
Neuritis optici u detí

34)

Červenka, S., Komínek, P., Matoušek, P. (Ostrava)
Vrozená neprůchodnost slzovodu – typy a léčba

10.40 – 10.55
10.55 – 11.15

Diskusia
Prestávka

program - sobota 1. 6. 2019
lekárska sekcia
11.15 – 12.00

7. Blok

Tumory a varia
	Predsedníctvo: Tomčíková, D., Sharashidze, A., Holešová, D.
35)

Tomčíková, D. (Bratislava)
Laser versus anti-VEGF u ROP – pre a proti

36)

Tomčíková, D. (Bratislava)
Abnormality centra a periférie sietnice po liečbe ROP

37)	Sharashidze, A. Porubanová, M. Sejnová, D., Hornová, J.,
Babala, J. (Bratislava)
Okulárny kapilárny hemangióm
38)	Holešová, D., Bušányová, B., Kostolná, B., Tomčíková, D. (Bratislava)
Retinoblastóm – nové trendy manažmentu
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 13.30

Diskusia
Záver
Obed

program
POSTERY
1)	Autrata, R., Krejčířová, I., Griščíková, L., Žajdlíková, B., Dostálek, M. (Brno)
	Excimer laser refractive surgery for myopic anisometropic
amblyopia in children
2)	Autrata, R., Krejčířová, I., Griščíková, L., Komínek, M., Dostálek, M. (Brno)
Scleroplasty surgery in children
3)	Autrata, R., Krejčířová, I., Griščíková, L., Žajdlíková, B., Komínek, M.,
Dostálek, M. (Brno)
	Phacic intraocular lens implantation for high anisometropia in children
4)

Autrata, R., Krejčířová, I., Masariková, A. (Brno)
Dětský afakický glaukom

5)
Autrata, R., Krejčířová, I., Řehůřek, J. (Brno)
	Trabeculectomy with adjunctive intraoperative use of mitomycine
C in the treatment of pediatric glaucoma
6)	Skalická, M., Herynková, M. (Praha)
	Dívam se, ale nevidím

14. Jún 2019 | Martin, aula Magna
O č n á k l i n i k a J e s s e n i Ova l e k á r s k a fa k u lta
u n i v e r z i t y kO m e n s k é h O m a r t i n
s lOv e n s k á O f ta l m O lO g i c k á s p O lO č n O s ť
v i a c i n f O r m á c i í n a w w w. a m e d i . s k

dôležité
informácie
Registrácia
31. 5. – 1. 6. 2019
Holiday Inn Bratislava, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
(pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku)
Registračný poplatok
lekári
do 31. 03. 2019
po 31. 03. 2019
na mieste
sestry

členovia SOS
a ČOS

ostatní
lekári

nepracujúci
dôchodcovia

70 €
90 €
110 €

90 €
110 €
130 €

10 €
15 €
20 €

členky komory

nečlenky komory

11 €

16 €

Registrácia sestier bola ukončená
Registračný poplatok zahrňuje
• účasť na odborných prednáškach
• všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška
Iné poplatky
• Obed (31. 5.): 10 €
• Spoločenský večer (31. 5.): 30 €
čas: 19:00
miesto konania: Bratislavský meštiansky pivovar
			
Dunajská 21, 811 08 Staré Mesto
• Obed (1. 6.): 10 €
Spôsob platby
• prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
SWIFT: UNCRSKBX • Variabilný symbol: 31519
Poznámka: meno účastníka
• v hotovosti pri registrácii
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na
účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky
alebo poštou).

dôležité
informácie
Dôležité dátumy
15. 5. 2019
prihláška na pasívnu účasť
31. 5. – 1. 6. 2019 konanie sympózia
Prednášky
• V sekciách podľa časového harmonogramu v trvaní cca 8 min, počítačové premietanie.
• Prednášky pripravujte ako prezentáciu v programe PowerPoint.
Postery
• max. výška 120 cm, max. šírka 90 cm
Pasívna účasť
• Zasielanie prihlášky na pasívnu účasť do 15. 5. 2019
• Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky
• Online registrácia na www.amedi.sk
Potvrdenie o účasti
• Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok
Kredity
Pasívna účasť
31. 5. 2019.......................................................................................... 6
1. 6. 2019............................................................................................. 3
Aktívna účasť
domáci autor.................................................................................. 10
domáci spoluautor (prví dvaja)............................................. 5
zahraničný autor.......................................................................... 15
zahraničný spoluautor (prví dvaja).................................. 10
Podujatie je zaradené do kreditového systému.

kreditov
kredity
kreditov
kreditov
kreditov
kreditov

dôležité
informácie
Možnosti ubytovania - rezervácie ubytovania individuálne
Hotel Holiday Inn Bratislava, **** kongresový hotel
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
tel.: +421 2 482 45 125
fax: +421 2 482 45 159
e-mail: reservation@holidayinn.sk
www.holidayinn.sk
Hotel NIVY***
Líščie nivy 3, 821 08 Bratislava
recepcia: +421 2 554 10 390
+421 2 554 10 391
e-mail: hotel@hotelnivy.sk
www.hotelnivy.sk

Aston Business Hotel***
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
tel: +421 2 536 32 038
e-mail: hotelaston@hotelaston.sk
www.hotelaston.sk

PREMIUM**** Business Hotel Bratislava
Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava
tel.: +421 2 4949 1055
www.hotel-premium.sk
podujatie podporili

Hlavný partner

Partneri

ALORIS VITAL
ASKIN & CO
BAUSCH HEALTH
BAYER
BULLETIN.CZ
CMI
EWOPHARMA

HERBACOS RECORDATI
MEDILAS
NOVARTIS
OCULUS & CO
UNIMED PHARMA
URSAPHARM
VIDERIS

dôležité
informácie
Doprava
Zo železničnej stanice ŽSR Bratislava - Hlavná stanica
• Autobusom č. 61, 74, trolejbusom č. 201, 210, peši (5 min.),
na zastávku Nám. Franza Liszta, prestup na trolejbus č. 209
na zastávku Mliekarenská
• Autobusom č. 74 na zastávku Mliekarenská

(pozor! autobus premáva obmedzene, niektoré spoje majú zmenenú
trasu a nestoja na zastávke Mliekarenská)

Z autobusovej stanice Mlynské nivy
• Autobusom č. X72 na zastávku Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 na zástavku Mliekarenská
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Individuálna doprava
• Pre účastníkov je k dispozícii parkovisko pred Hotelom Holiday Inn,
prípadne podzemná garáž.
• Cenník parkovania: Vonkajšie parkovisko: 1 €/hod, maximálne 7 €/deň
Podzemná garáž: 1,5 €/hod, maximálne 15 €/deň

Záväzná prihláška
XIV. Sympózium detskej oftalmológie
31. 5. – 1. 6. 2019, Holiday Inn Bratislava

Zaslanie prihlášky
Organizačný sekretariát – Ing. Dana Chodasová
e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
REGISTRÁCIA je možná na www.amedi.sk
ID v SLK / SKSaPA: ______________________________________________________________________________________________________
Priezvisko, meno a titul: ______________________________________________________________________________________________
Pracovisko: __________________________________________________________________________________________________________________
Adresa pracoviska:______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

tel.: _______________________________________________________________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________________________________________________

Prihlasujem sa k účasti:
 lekár

 obed (31. 5.)
 spoločenský večer (31. 5.)
 obed (1. 6.)

Registrácia sestier bola ukončená
Prihlášky zasielať najneskôr: do 15. 5. 2019 (pasívna účasť)

_________________________________________

podpis

Týmto dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s. r. o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári. Dáta budú
spracované v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak určité služby a funkcie,
ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov, nebudú
bez ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom
zaslaným na ekonom@amedi.sk. Doporučujeme Vám starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia na http://www.amedi.sk/
ochrana-osobnych-udajov-73.html, kde je podrobne opísané, prečo a ako
spracovávame Vaše osobné údaje.

VÝZNAMNÁ
ÚČINNOSŤ

v liečbe vVPDM1-5, DEM1,6 a RVO 1, 7,8
Skrátená informácia o lieku LUCENTIS 10 mg/ml injekčný roztok
PREZENTÁCIA: Jeden ml injekčného roztoku obsahuje 10 mg ranibizumabu. Balenie obsahuje naplnenú
injekčnú striekačku s 1,65 mg ranibizumabu v 0,165 ml roztoku. TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE: Lucentis
je indikovaný u dospelých na liečbu neovaskulárnej (vlhkej) vekom podmienenej degenerácie makuly
(VPDM); liečbu poškodenia zraku v dôsledku neovaskularizácie chorioidey (CNV); liečbu poškodenia
zraku v dôsledku diabetického makulárneho edému (DME); liečbu poškodenia zraku v dôsledku
makulárneho edému po oklúzii žily sietnice (vetvovej RVO alebo kmeňovej RVO). DÁVKOVANIE
A SPÔSOB PODÁVANIA: Odporúčaná dávka Lucentisu je 0,5 mg (0,05 ml injekčného roztoku)
podávaná ako jednorazová intravitreálna injekcia. Interval medzi dvoma dávkami podanými do toho
istého oka má byť najmenej štyri týždne. Liečba sa začína jednou injekciou za mesiac až do dosiahnutia
maximálnej zrakovej ostrosti a/alebo kým nie sú prítomné prejavy aktivity ochorenia U pacientov s vlhkou
VPDM, DME a RVO môže byť na začiatku potrebné podať po sebe tri alebo viac mesačných injekcií.
Následné sledovanie a intervaly medzi podaniami má určovať lekár a majú byť založené na aktivite
choroby, stanovenej prostredníctvom zrakovej ostrosti a/alebo anatomických parametrov. Sledovanie
aktivity choroby môže zahŕňať klinické vyšetrenie, testovanie funkcie alebo zobrazovacie techniky.
Ak sa pacient lieči v režime podávania a predlžovania intervalov medzi podaniami, po dosiahnutí
maximálnej zrakovej ostrosti a/alebo kým nie sú prítomné prejavy aktivity choroby sa intervaly medzi
podaniami môžu postupne predlžovať až do opätovného objavenia sa prejavov aktivity choroby alebo
zhoršenia zraku. Interval medzi podaniami sa nemá naraz predĺžiť o viac ako dva týždne pri vlhkej
VPDM a môže sa naraz predĺžiť až o jeden mesiac pri DME. Pri RVO sa intervaly medzi podaniami
tiež môžu postupne predlžovať, avšak nie je dostatok údajov na určenie dĺžky týchto intervalov. Ak sa
opäť objaví aktivita choroby, interval medzi podaniami sa má patrične skrátiť. O liečbe poškodenia
zraku v dôsledku CNV sa má u pacienta rozhodovať individuálne na základe aktivity choroby. Niektorí
pacienti môžu potrebovať len jednu injekciu počas prvých 12 mesiacov; iní môžu potrebovať častejšie
podania, vrátane injekcie každý mesiac. Pri sekundárnej CNV v dôsledku patologickej myopie (PM)
môžu mnohí pacienti potrebovať počas prvého roka len jednu alebo dve injekcie. Bezpečnosť a účinnosť
Lucentisu u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. Úprava
dávkovania u starších ľudí nie je potrebná. Skúsenosti s pacientmi s DME staršími ako 75 rokov sú
obmedzené. KONTRAINDIKÁCIE: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Pacienti s aktívnymi alebo suspektnými očnými alebo periokulárnymi infekciami. Pacienti s aktívnym
ťažkým vnútroočným zápalom. OSOBITNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ:
Lucentis je určený len na podanie intravitreálnou injekciou. Podanie intravitreálnych injekcií vrátane
injekcií Lucentisu sa spájalo s endoftalmitídou, vnútroočným zápalom, rhegmatogénnym odlúčením
sietnice, trhlinou v sietnici a iatrogénnou traumatickou kataraktou. Pri podaní Lucentisu sa musia
vždy dodržať náležité aseptické injekčné postupy. Okrem toho je potrebné pacientov sledovať počas
týždňa po podaní injekcie, čo umožní včasnú liečbu v prípade infekcie. Pacienti majú byť poučení, aby
bezodkladne oznámili akýkoľvek príznak, ktorý poukazuje na endoftalmitídu alebo na niektorú z vyššie
uvedených príhod. V priebehu 60 minút po podaní injekcie Lucentisu sa pozorovalo prechodné zvýšenie
vnútroočného tlaku. Zistilo sa aj trvalé zvýšenie vnútroočného tlaku, preto sa musia vnútroočný tlak aj
perfúzia hlavy zrakového nervu monitorovať a náležite liečiť. Obmedzené údaje o bilaterálnom použití

Lucentisu (vrátane podania v ten istý deň) nenaznačujú zvýšené riziko systémových nežiaducich
príhod v porovnaní s unilaterálnou liečbou. Tak ako všetky terapeutické proteíny, Lucentis môže byť
imunogénny. Keďže je možnosť zvýšenej systémovej expozície u osôb s DME, nemožno vylúčiť zvýšené
riziko vzniku precitlivenosti u tejto populácie pacientov. Pacienti majú byť poučení, aby hlásili akékoľvek
zvýšenie závažnosti vnútroočného zápalu, ktoré môže byť klinickým príznakom zodpovedajúcim tvorbe
protilátok vo vnútri oka. Lucentis sa nemá podávať súčasne s inými anti-VEGF látkami (systémovými
alebo okulárnymi). Rizikové faktory, ktoré sa spájajú so vznikom trhliny v pigmentovom epiteli sietnice
po anti-VEGF liečbe, zahŕňajú veľké a/alebo vysoko uložené odlúčenie pigmentového epitelu sietnice.
S liečbou osôb s DME spôsobeným diabetom typu I a s pacientmi, ktorí v minulosti dostali intravitreálne
injekcie, ktorí majú aktívne systémové infekcie, proliferujúcu diabetickú retinopatiu alebo sprievodné
očné ochorenia, napr. odlúčenie sietnice alebo makulárnu dieru, a s pacientmi s diabetom s HbA1c
vyšším ako 12% alebo nekontrolovanou hypertenziou, sú len obmedzené alebo žiadne skúsenosti (pozri
súhrn charakteristických vlastností lieku). Po intravitreálnej injekcii inhibítorov VEGF sa zaznamenali
systémové nežiaduce udalosti vrátane krvácaní mimo oka a artériových tromboembolických príhod.
Údaje o bezpečnosti liečby u pacientov s DME a makulárnym edémom po RVO, ktorí majú v anamnéze
cievnu mozgovú príhodu alebo tranzitórne ischemické ataky, sú obmedzené. Pri liečbe takýchto pacientov
je preto potrebná opatrnosť. Skúsenosti s liečbou pacientov s epizódami RVO v minulosti a pacientov
s ischemickou vetvovou RVO a kmeňovou RVO sú obmedzené. Nie je dostatok údajov, z ktorých by
bolo možné vyvodiť závery o účinku Lucentisu u pacientov s RVO, u ktorých dôjde k ireverzibilnej
strate zrakovej funkcie pre ischémiu. Lucentis sa nemá používať v gravidite, pokiaľ očakávaný prínos
nie je väčší ako možné riziko pre plod. Ženám, ktoré chcú otehotnieť a boli liečené ranibizumabom,
sa odporúča počkať s počatím dieťaťa aspoň 3 mesiace od poslednej dávky ranibizumabu. Dojčenie sa
neodporúča počas používania Lucentisu. Liečba Lucentisom môže vyvolať dočasné poruchy videnia,
čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pacienti, u ktorých sa vyskytnú tieto
príznaky, nesmú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, kým tieto dočasné poruchy zraku neustúpia.
INTERAKCIE: Žiadne formálne interakčné štúdie sa neuskutočnili. V klinických skúšaniach liečby
poškodenia zraku v dôsledku DME súbežná liečba tiazolidíndiónmi neovplyvnila výsledky týkajúce sa
zrakovej ostrosti alebo hrúbky čiastkového poľa centrálnej sietnice. NEŽIADUCE ÚČINKY: Najčastejšie
hlásené nežiaduce reakcie týkajúce sa očí po podaní injekcie Lucentisu sú: bolesť oka, hyperémia oka,
zvýšený vnútroočný tlak, vitritída, odlúčenie sklovca, retinálne krvácanie, poruchy videnia, opacity
v sklovci, krvácanie do spojovky, podráždenie oka, pocit cudzieho telieska v očiach, zvýšené slzenie,
blefaritída, suché oko a svrbenie oka. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie netýkajúce sa očí sú bolesť
hlavy, nazofaryngitída a bolesť kĺbov. Medzi menej často hlásené, ale závažnejšie nežiaduce reakcie patria
endoftalmitída, slepota, odlúčenie sietnice, trhlina v sietnici a iatrogénna traumatická katarakta. Úplný
zoznam nežiaducich účinkov, pozri súhrn charakteristických vlastností lieku. VEĽKOSŤ BALENIA:
1 naplnená injekčná striekačka REGISTRAČNÉ ČÍSLO: EU/1/06/374/003 DÁTUM REVÍZIE TEXTU:
07/2018 POZNÁMKA: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si prečítajte
súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na doluuvedenej adrese:

Literatúra: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Lucentis® 10 mg/ml injekčný roztok, www.sukl.sk. 2. Wykoff CC, et al. Prospective trial of treat-and-extend versus monthly dosing for neovascular
age-related macular degeneration. Ophthalmology. 2015; 122(12): 2514-2522. 3. Gillies MC, et al. Comparison of ranibizumab and aflibercept in patients with neovascular age-related macular degeneration
treated following a ‘Treat and Extend‘ protocol: efficacy variables from the 12-month interim analysis of the RIVAL study. Presented at the 17th EURETINA Congress, 9 September 2017; Barcelona, Spain.
4. Silva et al, Treat-and-Extend versus Monthly Regimen in Neovascular Age-Related Macular Degeneration, Ophthalmology 2018, 125(1): 57-65 5. Ho AC, et al. Twenty-four-month efficacy and safety of
0.5 mg or 2.0 mg ranibizumab in patients with subfoveal neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmology. 2014; 121(11): 2181-219 6. Elman MJ, et al. Diabetic Retinopathy Clinical Research
Network. Intravitreal ranibizumab for diabetic macular edema with prompt versus deferred laser treatment: 5-year randomized trial results. Ophthalmology. 2015; 122(2): 375-381. 7. Campochiaro PA, et
al. Sustained benefits from Ranibizumab for macular edema following CRVO: Twelve-Month Outcomes of a Phase III Study. Ophthalmology. 2011;118:2041-2049. 8. Campochiaro PA, et al. Ranibizumab
for ME following BRVO: Six-Month Primary End Point Results of a Phase III Study. Ophthalmology. 2010;117:1102-1112.
Poznámka: vVPDM - vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly, DEM - diabetický edém makuly, RVO - retinálne venózne oklúzie
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