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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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Vážené kolegyne a kolegovia,
po druhýkrát Vás srdečne vítam u nás v Martine na
pôde Jesseniovej LF UK. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie na II. ročník Martinskej 3D Live surgery. Dúfam, že uvidíte zaujímavé operácie a technológie, a že pocítite aspoň trochu toho vzrušenia, ktoré
budú iste cítiť operatéri. Prajem Vám ostrý 3D obraz
a príjemný zážitok!
Peter Žiak

Organizačný výbor
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Peter Žiak, PhD.
Diego Ignacio Sánchez Chicharro FEBO
Juraj Halička, PhD.
Miroslav Šesták
Rastislav Vida

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Mgr. Klára Steiningerová
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
A-medi management, s.r.o.,
Stromová 13, 831 01 Bratislava
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VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Niekedy je treba vidieť veci
z úplne novej perspektívy.
To je myšlienka Sophi. Zamerali sme sa na pohľad
chirurga, chirurgického tímu i všetkých ostatných
zúčastnených strán a redeﬁnovali sme požiadavky
perfektného emulziﬁkačného systému. Výsledkom je
špičkové zariadenie, ktoré stanovuje nové štandardy.
Koncept Sophi je založený na 3 piliéroch:

Mobilita

Jednoduchosť

Bezpečnosť

Sophi je prvý
bezkáblový
fakoemulziﬁkačný
systém, ktorý ponúka
chirurgickému tímu
vysokú ﬂexibilitu
a mobilitu. To znamená
ľahkú manipuláciu
na operačnej sále
a zvýšenú
využiteľnosť.

Design Sophi
je jednoduchý
a priamočiary.
Komplexnosť je
vo vnútri zariadenia.
To umožňuje
jednoduchú obsluhu
užívateľom, šetrenie
času, zvýšenie
produktivity.

Trojitá ﬂuidika
(peristaltická pumpa,
IOP Control pumpa,
Clean Venturiho
pumpa). Efektívny
sínusový priebeh
fako energie. Systém
automatického
zavedenia kaziet.

est. 1990

www.cmi.sk

TECHNIKA

● 3D zobrazovací systém NGENUITY® 2x
● Operačný systém Centurion® Vision System pracujúci na báze technológie
Aktívna Fluidika™
● Kombinovaný operačný prístroj Constellation® CR5 Vision System pre operácie
predného a zadného segmentu oka.
● 25+G 10 000 cpm / 27G 7500 cpm Constellation® vitrektomický systém
● Digitálny navigačný systém Verion™ Image Guided System s upgrade (Barret
nomogram) pre plánovanie a navigáciu počas operácie sivého zákalu
● Hydrofóbne vnútroočné šošovky platformy Clareon® + Autonome injection
system®, AcrySof®, Panoptics ®
● Zeiss Lumera 700 + Resight 2x
● Zeiss IOL Master 700 + Total corneal power + toric IOL calculator software
● Sophi – Swiss made fakoemulzifikačný prístroj pracujúci bez obmedzení
● Femtosekundový laser Bausch/Lomb VICTUS
● Mynosys Zepto nanopulse capsulotomy system
● Nové typy implantátov (Femtis IOL, Finevision HP, Tecnis Eyehance)
● SONY HXR-NX3D1 3D kamera 2x
● Panasonic AG-3DA1 3D kamera

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania
s pridelením kreditov CME

Pasívna účasť: 14. jún 2019
Aktívna účasť: zahraniční autori
zahraniční spoluautori
domáci autori
domáci spoluautori

5 kreditov
15 kreditov
10 kreditov
10 kreditov
5 kreditov

REGISTRAČNÝ POPLATOK

iné POPLATky

Lekári

20 €

Obed

Sestry 		

15 €

Registrácia bude možná na mieste

S podporou spoločnosti

8€

PROGRAM
08:00		REGISTRÁCIA
09:00		

Otvorenie kongresu

09:15 – 12:00

blok I.
Moderujú: MUDr. Mária Molnárová, PhD.
		
doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D, FEBO
1.

Dg. Cataracta senilis cn. et subcapsularis o.sin.
Hypermetropia o.sin.
BHP na th. Tamsulosin
	OP: OS: FAKO + PC IOL Clareon® CNA0T0 +24 Ds + injektor
AutonoMe (TM) (Temp. rez 2,75 mm)
	
Operatér: MUDr. Žiak PhD.
		

2.

Očná klinika JLF UK a UNM, Martin, UVEA Mediklinik, Martin

Dg. Cataracta presenilis cn. et subcapsularis post. o.dx
OP: OD: FAKO + PC IOL +20,5 DSph Panoptix TFNT00
Operatér: prof. Izák PhD., FEBO

		

Izák Vision Center, Banská Bystrica

3.

Dg. Dystrophio corneae endothelialis o.sin
Cataracta senilis corticonuclearis o.sin
	
OP: OS: FAKO + PC IOL +21,5 Clareon® CNA0T0 +23 Ds +
injektor AutonoMe (TM) DMEK o.sin
Operatér: MUDr. Ondreička
		

CMO Bratislava

4.	Dg. Cataracta senilis cn. et subcapsularis post.o.sin., Astrigmatizmus
corneae o.sin.
	OP: FAKO + PC IOL IQ Toric SN6AT7 +19,5 Ds +4,5 Dcyl ax 72 st.
navigácia VERION
Operatér: MUDr. Káčerík, PhD.
		

Očná klinika FN Trenčín, Vidissimo Trenčín

5.	
Dg.: Foramen maculae luteae persist. (500µm) , Myopia gravis.
St.p.LASEK Myopia, St.p. PPV+ILM inverted peel + SO
	OP: OD: PPV + FAKO + B/L Envista MX60 +19 Ds + evacuatio SO
+ impl. amnion graft+plyn
Operatér: MUDr. Sanchez FEBO
		

6.

Očná klinika JLF UK a UNM, Martin

Dg. OD:CRVO cum ME. St.p.aplic. Eylea
OP: OD: PPV + ERM peel + laser
Operatér: doc. MUDr. Kolář, PhD.

		

Očná klinika SZU Bratislava

7.

Dg. OS:ME pri BRVO
OP: OS: IVT aplikácia Lucentis (aplikátor InVitria)
Operatér: MUDr. Sanchez FEBO

		

8.

Očná klinika JLF UK a UNM, Martin

Dg:OD:Strabizmus divergens ex anopsia, st.p.contusionem bulbi,
St.p.PPV, St.p.retropos. MRE o.dx.
OP: OD: Aplicatio Botulotoxini A (BOTOX) 4U do MRE
Operatér: MUDr. Žiak, PhD.

		

Očná klinika JLF UK a UNM, Martin, UVEA Mediklinik, Martin

	A: M
 eranie a výpočet tórickej IOL
Zeiss IOL Master 700 + TK upgrade
	B: E
 ndotelová mikroskopia rýchlo a pohodlne
Endotel. mikroskop Nidek
MUDr. Žiak, PhD.

Očná klinika JLF UK a UNM, Martin, UVEA Mediklinik, Martin

12:00 – 12:30	prestávka – Obed
12:30 – 14:30	Blok II.
Moderujú: prof. MUDr. Milan Izák, PhD., FEBO
		
MUDr. Rastislav Vida
9. Dg. Cataracta senilis cn.progr.o.sin, Myopia o.sin.
	
OP: FEMTO + FAKO + PC IOL Oculentis Femtis +24,5 Ds FEMTO
B/L Victus, Uvea Mediklinik
Operatér: MUDr. Žiak, PhD.
		

Očná klinika JLF UK a UNM, Martin, UVEA Mediklinik, Martin

10.	
Dg. Cataracta presenilis cn. et subcapsularis post. o.sin, Presbyopia
	OP: OS: FAKO + PC IOL +21,5 DSph Finevision HP, Trifocal, Fako
SOPHI
Operatér: MUDr. Ilavská, PhD.
		

Očné centrum Medilux, Galanta

11. Dg. Cataracta senilis matura o.sin
OP: OS: FAKO + PC IOL +23 DSph Tecnis ZCB00 (Contrast blue)
	
Operatér: doc. MUDr. Novák, Ph.D, FEBO
		

Oční klinika Nemocnice Pardubice

12. Dg. Cataracta senilis progred. o.sin., Hypermetropia
OP: FAKO + PC IOL +20 Tetralfex HD, Fako SOPHI
Operatér: MUDr. Janek
		

15:00

Oční centrum Praha

Predpokladané ukončenie programu

Zmena programu možná 

POZNÁMKY

PODUJATIE PODORILI
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Spiritmedical
Askin
Videris
CMI
Johnson & Johnson Vision
Surveye
Unimed Pharma
BauschHealth

Ďakujeme

V liečbe novodiagnostikovaných pacientov*...

ŠTART,

SILNÝ

KTORÝ

PRETRVÁ

SILNÝ ŠTART
• Rýchle vizuálne a anatomické zlepšenie od prvej dávky (post hoc)1,2,4
KTORÝ PRETRVÁ...
• Zachovanie zlepšenia zraku až do 4 rokov3**
• Zníženie záťaže liečby s predĺženými intervalmi
dávkovania, teraz už aj v 1. roku pri VPDM 1,4,5

*Eylea je indikovaná dospelým na liečbu4
• neovaskulárnej (vlhkej) vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)
• poškodenia zraku spôsobeného makulárnym edémom v dôsledku oklúzie sietnicovej žily
(oklúzia vetvy sietnicovej žily -BRVO alebo oklúzia centrálnej sietnicovej žily –CRVO)
• poškodenia zraku spôsobeného diabetickým makulárnym edémom (DME)
• poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV).
** Priemerné zlepšenie v porovnaní s východiskovým stavom o 7písmen zachované aj o 192 týždňov.

Referencie
1. Heier JS, Brown DM, Chong V, et al. Intravitreal aflibercept (VEGF Trap-Eye) in wet age-related macular degeneration. Ophthalmology. 2012;119(12):2537-2548. doi:10.1016/j. ophtha.2012.09.006.
2. Korobelnik J-F, Holz FG, Roider J, et al. Intravitreal aflibercept injection for macular edema resulting from central retinal vein occlusion: one-year results of the phase 3 GALILEO study.
Ophthalmology. 2014;121(1):202-208. doi:10.1016/j. ophtha.2013.08.012.
3. Clark WL. Long-term follow-up of intravitreal aflibercept injection (IAI) in patients with neovascular age-related macular degeneration. Poster presented at: American Academy of Ophthalmology Annual Meeting;
November 16-19, 2013; New Orleans, LA.
4. SPC Eylea, júl 2018
5. Okada AA et al., Use of Intravitreal Aflibercept Treat-and-Extend Dosing for Wet AMD: Fifty-Two-Week ALTAIR Results.
ePoster at AAO 2017 New Orleans, USA –https://aao.scientificposters.com/epsView.cfm?ePJNQFEZvkDHV9FddxVNc%2FqXrpHLfVUrmYMzvv9GgPkSFkLhrTwhNA%3D%3D - prístup 13.8.2018

Zloženie lieku: Každá injekčná liekovka obsahuje 100 mikrolitrov, čo zodpovedá 4 mg afliberceptu. Lieková forma: Injekčný roztok. Terapeutické
indikácie: Eylea je indikovaná dospelým na liečbu neovaskulárnej (vlhkej) vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM), poškodenia zraku
spôsobeného makulárnym edémom v dôsledku oklúzie sietnicovej žily *(vetvy sietnicovej žily BRVO alebo centrálnej sietnicovej žily CRVO), poškodenia
zraku spôsobeného diabetickým makulárnym edémom (DME) a *poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii
(myopická CNV). Dávkovanie a spôsob podávania: Len na intravitreálne podanie. Každá injekčná liekovka sa má použiť len na liečbu jedného oka.
Rozdeľovanie viacerých dávok z jednej injekčnej liekovky môže zvýšiť riziko kontaminácie a následnej infekcie. Injekciu musí podávať iba kvalifikovaný
lekár so skúsenosťami s podávaním intravitreálnych injekcií. Odporúčaná dávka je 2 mg afliberceptu, čo zodpovedá 50 mikrolitrom. Vlhká VPDM:
Liečba Eyleou sa začína jednou injekciou mesačne tromi po sebe nasledujúcimi dávkami. Liečebný interval sa potom predĺži na 2 mesiace. *Na základe
posúdenia zrakových a/alebo anatomických výsledkov lekárom, možno liečebný interval zachovať na 2 mesiacoch alebo ho ešte viac predĺžiť použijúc
režim „treat and extend“ (podávanie a predlžovanie intervalov medzi podaniami), keď sa intervaly medzi injekciami predlžujú o 2 alebo 4 týždne tak,
aby sa udržali stabilné zrakové a/alebo anatomické výsledky. Ak sa zrakové a/alebo anatomické výsledky zhoršujú, interval medzi podaniami sa má
primerane skrátiť na minimálne 2 mesiace počas prvých 12 mesiacov liečby. Medzi injekciami nie je potrebné monitorovanie. Na základe posúdenia
lekárom byť môže plán monitorovacích návštev častejší ako plán návštev, kedy je podávaná injekcia. Liečebný interval medzi injekciami dlhší ako 4
mesiace sa neskúmal. Makulárny edém v dôsledku *BRVO alebo CRVO: * Po počiatočnej injekcii sa liek podáva raz mesačne. Interval medzi 2
dávkami nemá byť kratší ako 1 mesiac. Ak zrakové a anatomické výsledky ukazujú, že pokračovanie liečby nie je pre pacienta prínosom, podávanie
Eyley sa má prerušiť. Liečba pokračuje mesačne, do dosiahnutia maximálnej možnej zrakovej ostrosti a/alebo kým nie sú prítomné prejavy aktivity
ochorenia. Môže byť potrebné podať 3 alebo viac injekcií v mesačnom intervale. Liečba potom môže pokračovať v režime podávania a predlžovania
intervalov medzi podaniami (treat and extend regimen) s postupne sa predlžujúcimi intervalmi liečby tak, aby sa udržali stabilné zrakové a anatomické
výsledky. Nie sú však k dispozícii dostatočné údaje na to, aby bolo možné určiť dĺžku intervalov. Ak sa zrakové a/alebo anatomické výsledky zhoršujú,
interval medzi podaniami sa má primerane skrátiť. Plán monitorovacích a liečebných návštev má určovať ošetrujúci lekár na základe individuálnej
odpovede pacienta. DME: liečba začína jednou injekciou mesačne po dobu 5 po sebe nasledujúcich mesiacov, po ktorých sa pokračuje jednou
injekciou každé 2 mesiace. Medzi injekciami nie je potrebné monitorovanie. *Po prvých 12 mesiacoch liečby Eyleou, a na základe zrakových a/alebo
anatomických výsledkov, možno liečebný interval predĺžiť tak, ako je to pri režime „treat and extend“ (podávanie a predlžovanie intervalov medzi
podaniami), keď sa postupne predlžujú intervaly liečby tak, aby sa udržali stabilné zrakové a/alebo anatomické výsledky. Nie je však dostatok údajov
na to, aby sa dala stanoviť dĺžka týchto intervalov. Ak sa zrakové a/alebo anatomické výsledky zhoršujú, interval medzi podaniami sa má primerane
skrátiť. Plán monitorovacích návštev má preto určovať ošetrujúci lekár a tieto návštevy môžu byť častejšie ako samotné plánované podávanie injekcií.
Ak vizuálne a anatomické výsledky naznačujú, že pokračujúca liečba neprináša pacientovi prospech, liečba sa má ukončiť. *Choroidálna
neovaskularizácia pri myopii: Podáva sa jednorazová injekcia. Ďalšie dávky možno podať, ak zrakové a/alebo anatomické výsledky ukazujú, že
ochorenie pretrváva. Návrat stavu sa má liečiť ako nový prejav ochorenia. Plán monitorovacích návštev určí ošetrujúci lekár. Interval medzi 2 dávkami
nemá byť kratší ako 1 mesiac. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo aflibercept alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívna alebo suspektná
očná alebo periokulárna infekcia. Aktívny závažný vnútroočný zápal. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: *Intraviterálne injekcie sa spájali
s endoftalmitídou. Vždy sa musia používať primerané aseptické injekčné postupy. Počas týždňa po podaní injekcie má byť pacient sledovaný, čo
umožní včasnú liečbu v prípade infekcie. Pacienti musia bez omeškanie hlásiť akékoľvek symptómy nasvedčujúce endoftalmitíde. Osobitná opatrnosť
je potrebná u pacientov s nedostatočne kontrolovaným glaukómom (nepodávajte injekciu pokým je vnútroočný tlak ≥30 mmHg). Vo všetkých prípadoch
sa musí monitorovať a primerane manažovať vnútroočný tlak aj perfúzia terča zrakového nervu. Je možná imunogenita. Poučte pacientov, aby hlásili
akékoľvek znaky alebo symptómy nasvedčujúce vnútroočnému zápalu, napríklad bolesť, fotofóbiu alebo začervenanie, ktoré môžu byť klinickým
príznakom hypersenzitivity. Po intravitreálnom použití inhibítorov VEGF sa hlásili systémové nežiaduce udalosti, vrátane mimoočného krvácania a
arteriálnych tromboembolických príhod. Bezpečnosť a účinnosť pri súčasnom podaní do oboch očí sa systematicky neskúmali. *Nie sú k dispozícii
údaje o súčasnom používaní Eyley s inými anti-VEGF liekmi (systémovými alebo okulárnymi). Rizikové faktory spojené so vznikom trhliny v pigmentovom
epiteli sietnice po liečbe anti-VEGF pri vlhkej VPDM zahŕňajú rozsiahle a/alebo vysoké odlúpenie pigmentového epitelu sietnice, preto je pri začatí
liečby u takýchto pacientov potrebná opatrnosť. Liečba sa má ukončiť u pacientov s regmatogénnym odlúpením sietnice alebo makulárnymi dierami
3. alebo 4. stupňa. V prípade diery sietnice sa má dávkovanie prerušiť až do dostatočného zahojenia trhliny. Dávka sa nemá podať a v liečbe sa nemá
pokračovať skôr ako počas najbližšej plánovanej návštevy v prípade poklesu najlepšie korigovanej zrakovej ostrosti (BCVA) o ≥30 písmen v porovnaní
s posledným stanovením zrakovej ostrosti alebo v prípade subretinálneho krvácania postihujúceho stred foveálnej oblasti, alebo ak rozsah krvácania
je ≥50 % celkovej plochy lézie. Dávka sa nemá podať v priebehu 28 dní pred plánovaným intraokulárnym chirurgickým zákrokom a 28 dní po vykonaní
intraokulárneho chirurgického zákroku. Eylea sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ potenciálny prínos liečby nepreváži potenciálne riziko pre plod.
Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a najmenej 3 mesiace po poslednej intravitreálnej injekcii afliberceptu. *Pre
myopickú CNV nie sú žiadne skúsenosti s Eyleou v liečbe pacientov iného, ako ázijského pôvodu, taktiež pacientov, ktorí už podstúpili liečbu myopickej
CNV ako aj pacientov s extrafoveálnymi léziami. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: spojovkové krvácanie, znížená zraková ostrosť, *bolesť oka. Časté:
trhlina v pigmentovom epiteli sietnice, odlúčenie pigmentového epitelu sietnice, degenerácia sietnice, krvácanie do sklovca, katarakta, kortikálna
katarakta, nukleárna katarakta, subkapsulárna katarakta, erózia rohovky, abrázia rohovky, zvýšený vnútroočný tlak, rozmazané videnie, zákaly
sklovca, odlúčenie sklovca, bolesť v mieste podania injekcie, pocit cudzieho telesa v očiach, zvýšené slzenie, opuch očného viečka, krvácanie v mieste
podania injekcie, bodkovitá keratitída, hyperémia spojoviek, okulárna hyperémia. Menej časté: precitlivenosť (*počas sledovania po uvedení lieku na
trh boli hlásené precitlivenosti zahŕňajúce vyrážku, svrbenie, žihľavku a ojedinelé prípady závažných anafylaktických/anafylaktoidných reakcií),
endoftalmitída, odlúpenie sietnice, trhlina sietnice, irititída, *uveitída, iridocyklitída, lentikulárne opacity, porušenie epitelu rohovky, podráždenie v
mieste podania injekcie, abnormálne pocity v oku, podráždenie očného viečka, zápal prednej očnej komory, opuch rohovky. Zriedkavé: slepota,
*traumatická katarakta, vitritída, hypopyon. U pacientov užívajúcich antitrombotické látky sa vyskytla zvýšená incidencia spojovkového krvácania.
*Všimnite si prosím zmenu v Súhrne charakteristických vlastností lieku.
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Výdaj lieku: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bayer AG,
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charakteristických vlastností lieku. Dátum revízie textu: 07/2018. Dátum revízie materiálu: 08/2018.

Bayer, spol. s r.o.,Twin City, Blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,
Telefón: +421 2 592 13 111, Fax: +421 2592 13 334, E-mail: recepcia@bayer.com, Web: http://www.bayer.sk

L.SK.MKT.10.2018.2631

Skrátená informácia o lieku: Eylea 40 mg/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke

DOKONALÝ POCIT VĎAKA
OVLÁDATEĽNOSTI A PRIEZRAČNOSTI
Clareon® AutonoMe™. Automatizovaná implantácia
šošovky s neprekonateľne priezračnou optikou. 1

Predstavujeme vnútroočnú šošovku Clareon® s automatizovaným,
jednorazovým, predplneným zavádzacím systémom AutonoMe™.
Vďaka intuitívnej, ergonomickej konštrukcii umožňuje zavádzací systém
AutonoMe™ jednoduché a pokrokové držanie v ľavej aj v pravej ruke.1
Platforma Clareon® prináša nové vnútroočné monofokálne šošovky
s pokročilým designom a s neprekonateľne priezračnou optikou.1

1. Návod na použitie Clareon® AutonoMe™.

§ Na základe súhrnných výsledkov z in vitro hodnotení zákalu, SSNG a lesk v porovnaní s TECNIS§§ OptiBlue§§ ZCB00V (Abbott), TECNIS§§ ZCB00 (Abbott), Eternity
Natural Uni§§ W-60 (Santen), Vivinex§§ XY-1 (HOYA) and enVista§§ MX60 (B&L; Bausch & Lomb). §§ Ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
Úplne informácie o produkte, nájdete v Návode na použitie.
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