Slovenská lekárska spoločnosť – Slovenská internistická spoločnosť
Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Slovenská zdravotnícka univerzita
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vydavateľstvo A-medi management
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Pozvánka s programom

Ursosan®
Zloženie: Acidum ursodeoxycholicum 250 mg v 1 kapsule. Indikačná skupina: Disolvens cholesterolových žlčových kameňov, hepatikum. Indikácie:
Disolúcia ojedinelých cholesterolových kameňov u chorých s vysokým operačným rizikom a po litotripsii. Stavy spojené s intrahepatálnou cholestázou (primárna
biliárna cirhóza I. a II. štádia, sklerotizujúca cholangoitída, hepatitis rôznej etiológie s cholestatickým syndrómom). Biliárna dyspepsia. Biliárna refluxná
gastritída a ezofagitída. Kontraindikácie: Precitlivenosť na kyselinu ursodeoxycholovú a ostatné žlčové kyseliny, akútne zápalové ochorenia žlčníka a žlčových
ciest, obštrukcia žlčových ciest, časté biliárne koliky, narušená kontraktilita žlčníka, závažné poruchy funkcie pečene a obličiek, prvý trimester gravidity,
deti do 2 rokov. Pri podávaní lieku v 2. a v 3. trimestri gravidity a počas laktácie je potrebné zvážiť pomer prínosu liečby a rizika pre plod (dieťa). Nežiaduce
účinky: Na počiatku liečby sa môže vyskytnúť hnačka, ojedinele alergická kožná vyrážka. Interakcie: UDCA môže zvyšovať vstrebávanie cyklosporínu z čreva.
Antacidá obsahujúce hliník, hypolipidemiká typu cholestyramín, cholestipol znižujú resorbciu UDCA. Upozornenie: V priebehu liečby je potrebné kontrolovať
pečeňové enzýmy: v prvých 3 mesiacoch v štvortýždňových intervaloch, neskoršie jedenkrát za štvrť roka. K disolúcii sú vhodné iba konkrementy s priemerom
menším ako 15 mm, podmienkou terapie je zachovaná funkcia žlčníka. Dávkovanie: Denná dávka Ursosanu používaná k rozpusteniu žlčových kameňov
závisí od telesnej hmotnosti chorého. Zvyčajne sa aplikuje 10 mg/kg/deň, tj. 2 až 5 kapsúl denne. Celá denná dávka Ursosanu sa užíva jednorázovo večer.
Použitie Ursosanu ako prípravku k rozpúšťaniu žlčových kameňov je dlhodobé (0,5-2 roky). Dávkovanie u cholestatických syndrómov je individuálne, obvykle
12–16 mg/kg/deň, neprekračuje sa dávka 7 kapsúl za deň. Dĺžka liečby sa riadi povahou a klinickým vývojom ochorenia. Kapsule sa prehĺtajú počas jedla
nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Balenie: 50 a 100 kapsúl.
S podrobnejšími údajmi sa zoznámte v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum poslednej revízie textu: Marec 2011. Liek je viazaný na
lekársky predpis.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: PRO.MED.CS Praha a. s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika
Zastúpenie v SR: PROM.MEDIC.SK spol. s r. o., Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad, tel.: +421 527 723 048
Obchodné zastúpenie v SR: PROM.MEDIC.SK spol. s r. o., Heydukova 12, 811 08 Bratislava 1, tel.: +421 244 880 823

Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika / tel.: +420 241 013 111 / fax: +420 241 013 412
promed@promed.cz / www.promedcs.eu

021578407

Liek s vybrúseným účinkom
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Slovenská zdravotnícka univerzita
Univerzitná nemocnica Bratislava
usporiadajú
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Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o.
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk

bližšie informácie a registrácia na
www.amedi.sk/kongresy-podujatia

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ INTERNISTICKÁ SPOLOČNOSŤ
LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
usporiadajú

55. DÉREROV MEMORIÁL

dňa 10. apríla (piatok) 2015 so začiatkom o 9.00 h
v Kongresovej sále MZ SR, Limbová 2, Bratislava – Kramáre
Čestné predsedníctvo:

prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP,
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

9.00 slávnostné otvorenie
Udelenie Dérerovej ceny – Ceny Predsedníctva SLS – za r. 2014

prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Memoriálová prednáška:

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Transkutánna oxymetria
v klinickej praxi
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

prezidentka SIS

dekan LF UK

prezident SLS

rektor SZU

dekan LF SZU

vedecká sekretárka SIS

Program
VEDECKÁ PRACOVNÁ SCHÔDZA
SLOVENSKEJ INTERNISTICKEJ SPOLOČNOSTI

} DÉREROV DEŇ 

dňa 10. apríla 2015 (piatok) v Bratislave

začiatok o 10.00 h
10.00 – 10.20 V. Mojto

Obezita - rizikový faktor obličkového ochorenia

10.20 – 10.40 R. Uhliar

	Manažment antikoagulačnej liečby
v predoperačnej príprave pred
nekardiálnou operáciou
10.40 – 11.00 J. Murin, M. Pernický

Srdcové zlyhávanie a diabetes

11.00 – 11.20 P. Jackuliak, J. Payer

Osteoporóza a diabetes mellitus

11.20 – 11.40 I. Valočíková

Postihnutie obličiek pri SLE

11.40 – 12.00 E. Šteňová

Vaskulitída ako príčina horúčky neznámeho
pôvodu

12.00 – 13.15 Obedná prestávka

Program
PoPOludňajšie prednášky
13.15 – 13.30 J. Dúbrava

Antikoagulačná liečba pri fibrilácii predsiení

13.30 – 13.45 I. Lazúrová

Sledovanie pacientov s tumormi nadobličiek
a riziko opakovaných CT vyšetrení

13.45 – 14.00 P. Makovický

	Fábryho choroba - kazuistika
14.00 – 14.15 T. Koller, J. Payer

Liekové poškodenie pečene

14.15 – 14.30 Š. Hrušovský

	Chronická hepatitída C - protivírusová liečba
pre všetkých?
14.30 – 14.45 Ľ. Skladaný, J. Šváč, L. Lipták

Akútne poškodenie obličiek pri cirhóze pečene.
HEGITO II internej kliniky SZU FNsP FDR

14.45 – 15.00 M. Babčák

Etické problémy v zdravotníctve a internej
medicíne

Poznámka: Z času prednášky je vyhradených 5 min na diskusiu
Ukončenie programu Dérerovho dňa bude o 15.00 h

Organizačné pokyny
} DÁTUM A MIESTO KONANIA
10. apríl 2015, konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR
Limbova 2, Bratislava
} REGISTRÁCIA
10. apríl 2015 od 8:00 - 13:00 hod.
} REGISTRAČNÝ POPLATOK
5,- €
Registrácia je možná online na www.amedi.sk/kongresy-podujatia do 07.04.2015
} POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok - 4 kredity
} ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., 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

Nemocnica s poliklin

ikou akad. L. Dérera

Detská fakultn

á nemocnica s

poliklinikou

Poďakovanie
VÝBOR SLOVENSKEJ INTERNISTICKEJ SPOLOČNOSTI ĎAKUJE ORGANIZÁCIÁM
A FARMACEUTICKÝM SPOLOČNOSTIAM, KTORÉ PODPORILI KONANIE
55. DÉREROVHO MEMORIÁLU. FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI PODPORILI AJ
VÝZNAMNÉ SLOVENSKÉ INTERNISTICKÉ PODUJATIE – DÉREROV DEŇ – r. 2015
SVOJIMI EXPOZÍCIAMI VHODNE DOPLNILI A OBOHATILI ODBORNÚ ÚROVEŇ
TOHTO PODUJATIA.
Poďakovanie výboru Slovenskej internistickej spoločnosti patrí:
GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

Prihláška k účasti
} ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Ing. Dana Lakotová
Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o.
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk

} SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÝ POPLATOK
• prevodom na účet

(prosíme uhradiť do 07. 04. 2015)
• v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu:
A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 100415
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 07. 04. 2015 NA KOREšPONDENčNú ADRESU
ORGANIZAČNÉHO SEKRETARIÁTU
Ing. Dana Lakotová, Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE
55. DÉREROV MEMORIÁL A DÉREROV DEŇ, Bratislava, 10. apríl 2015



Môžete použiť aj kópiu prihlášky

Titul, meno a priezvisko: ___________________________________________________________________________________
ID v SLK / SKSaPA:__________________________________________________________________________________________
Ulica: ______________________________________________________________________________________________________
PSČ: _______________________________________________________________________________________________________

Mesto: ____________________________________________________________________________________________________
Telefón: _ __________________________________________________________________________________________________
Fax: _ ______________________________________________________________________________________________________
*e-mail: ___________________________________________________________________________________________________

*Prosím, nezabudnite uviesť svoj e-mail

Môžné objednať v našom e-shope na www.amedi.sk
HEMOGLOBÍN
a jEHO cHOrOBy
viEra fáBryOvá
peter božek
andrea kollárová

Viera Fábryová, Peter Božek, Andrea Kollárová

cena

9€
Vrodené
poruchy
imunity
Miloš Jesenák, Peter Bánovcin
a kolektív

Vrodené poruchy imunity

Miloš Jeseňák, Peter Banovčín a kolektív
Vydavateľstvo A-medi management, 2014
580 strán, 156 x 232 mm, tvrdá väzba

u a hematologičkou, univerzitnou profesorkou
bornou garantkou a vedúcou Centra hemostázy
slava. Vo vlastnej vedeckej činnosti sa venuje
ri kardiovaskulárnych, onkologických a systé-

profesorom na katedre farmaceutickej chémie
Komenského v Bratislave. Výskumne sa venuje
gulanciá, antihypertenzíva, antiglaukomiká, cyorov).

Antitrombotiká
v klinickej praxi

27 €

Antitrombotiká v klinickej praxi
Anna Remková, Milan Remko

Anna Remková, Milan Remko

Vydavateľstvo SAMEDI, 2014
312 strán, 164 x 229 mm, tvrdá väzba

Antitrombotiká v klinickej praxi

tiká v klinickej praxi

Anna Remková, Milan Remko

cena

alebo intrakardiálna trombóza/trombembolizácia
né poruchy. Postihujú všetky vekové skupiny
atálne. Antitrombotická liečba týchto stavov je
ežiaducimi účinkami, ako je krvácanie. Nadmerné
očne vystavuje pacienta riziku liečby, ale pri ich
k fatálnej príhody. Napokon, v určitých skupinách
prevenciou týmto stavom zabrániť. Táto kniha,
h častí, zhŕňa nahromadené poznatky prakticky
ch antitrombotík. Prvá časť obsahuje spektrum
ej prevencie a liečby. Druhá časť predstavuje
ntitrombotík. Obe časti sa venujú protidoštičkovej,
be. Kniha je napísaná pre širokú škálu klinikov,
mi formami trombembolických porúch. Mohla by
becnej internej medicíne, v kardiológii, angiológii,
či už v príprave, alebo v praxi. Mohla by priniesť
m, postgraduálne študujúcim a výskumníkom
ch a chemických vied. Dúfame, že všetci čitatelia
é poruchy nadobudnú oveľa viac poznatkov, než
u.

cena

SAMEDI, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
tel./fax: 02/55 64 72 47
samedi@samedi.sk
www.samedi.sk

22 €
Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev
Viliam Bada

Vydavateľstvo SAMEDI, 2013
132 strán, 220 x 160 mm, lepená väzba

cena

9€

Imunitný šlabikár

IMUNITNÝ
ŠLABIKÁR

praktický sprievodca svetom imunológie nielen pre rodičov

Miloš Jeseňák a kolektív

praktický sprievodca svetom imunológie
nielen pre rodičov

• Miloš Jeseňák

Vydavateľstvo SAMEDI, 2013
120 strán, 210 x 148 mm, lepená väzba

• Peter Bánovčin
• Zuzana Rennerová
• Zuzana Vojtušová
• Ingrid Urbančíková
• Katarína Holečková
• Zuzana Abaffyová

cena

8€

ilová trombóza
a p3⁄4úcna embólia

Žilová trombóza a pľúcna embólia
Anna Remková a kolektív

Anna Remková a kolektív

Vydavateľstvo SAMEDI, 2013
264 strán, 164 x 229 mm, tvrdá väzba

Katarína MAŤAŠOVÁ

cena

SAMEDI, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
tel./fax: 02/55 64 72 47
samedi@samedi.sk
www.samedi.sk

SPLANCHNICKÁ CIRKULÁCIA NOVORODENCOV

3-6

Hemoglobín a jeho choroby

Vydavateľstvo A-medi management, 2015
157 strán, 140 x 210 mm, lepená väzba

Remko

8-1

Y
IH
KN

Ponuka kníh vydavateľstva A-medi management

20 €

Splanchnická cirkulácia novorodencov
fyziológia a vybrané patologické stavy
Katarína Maťašová
Vydavateľstvo SAMEDI, 2013
216 strán, 153 x 216 mm, tvrdá väzba

cena

15 €

OBJADNÁVKA

PREDPLATNÉ NA ROK 2015
Odborné lekárske časopisy vydavateľstva A-medi management, s.r.o.
Interná medicína

Pediatria

RECENZOVANÝ, POSTGRADUÁLNE ZAMERANÝ ODBORNÝ LEKÁRSKY ČASOPIS

RECENZOVANÝ, POSTGRADUÁLNE ZAMERANÝ ODBORNÝ LEKÁRSKY ČASOPIS

1
10/2015

ISSN 1336-863X
Časopis je indexovaný
v Slovenskej národnej bibliografii

Internal medicine

RECENZOVANÝ, POSTGRADUÁLNE ZAMERANÝ ODBORNÝ LEKÁRSKY ČASOPIS

Časopis je indexovaný
v Slovenskej národnej bibliografii

Časopis je indexovaný
v Slovenskej národnej bibliografii

Neurology

Gynecology for practice
REVIEWED, POSTGRADUATE SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL

scienTiFic Medical JoUrnal

1
10/2015

ISSN 1336-8621

1
13/2015

ISSN 1336-3425

Pediatrics

PEER - REVIEWED POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL

Neurológia

Gynekológia pre prax

vedecko - odborný lekársky časopis

1
15/2015

ISSN 1335-8359
Časopis je indexovaný
v Slovenskej národnej bibliografii

REVIEWED, POSTGRADUATE SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL

Free english version is available online

INTERNÁ MEDICÍNA
11 x ročne

PEDIATRIA
6 x ročne

40 €

pre prax

4 x ročne

18 €

Klinická urológia

POSTGRADUÁLNY VEDECKÝ LEKÁRSKY ČASOPIS

NEUROLÓGIA
3 x ročne

GYNEKOLÓGIA

9€

16 €

Kardiológia pre prax

Gastroenterológia
pre prax

RECENZOVANÝ, POSTGRADUÁLNE ZAMERANÝ ODBORNÝ LEKÁRSKY ČASOPIS

RECENZOVANÝ, POSTGRADUÁLNE ZAMERANÝ ODBORNÝ LEKÁRSKY ČASOPIS

1
11/2015

ISSN 1336-7579
Časopis je indexovaný
v Slovenskej národnej bibliografii

Clinical urology

POSTGRADUATE SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL

1
13/2015

ISSN 1336-3433
Časopis je indexovaný
v Slovenskej národnej bibliografii

Cardiology for practice
REVIEWED, POSTGRADUATE SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL

1
14/2015

ISSN 1336-1473
Časopis je indexovaný
v Slovenskej národnej bibliografii

Gastroenterology

for practice

REVIEWED, POSTGRADUATE SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL

KLINICKÁ UROLÓGIA
3 x ročne

12 €

KARDIOLÓGIA

GASTROENTEROLÓGIA

4 x ročne

4 x ročne

pre prax

20 €

pre prax

16 €

* Dôležité: nezabudnite dať krížik k príslušnému objednanému časopisu

Predplatné na www.amedi.sk
(titul) Meno a priezvisko: _____________________________________________________________________________________
Ulica: _____________________________________________________________________________________________________________
PSČ: ___________________________________________________ Mesto: __________________________________________________
IČO: ____________________________________________________ IČ DPH: _________________________________________________
Telefón: _______________________________________________
e-mail: ________________________________________________
Podpis: ________________________________________________

A-medi management, s.r.o.m
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
telefón: 02/55 64 72 47, e-mail: ekonom@amedi.sk
účet: 1026852003/1111
Predplatením automaticky získate prístup do on-line archívu na našej stránke
Bližšie informácie na www.amedi.sk

Poznámky

Xarelto (rivaroxaban)
V súèasnosti jediné z NOAK
schválené v 5 indikáciách1
PREVENCIA CMP A SE PRI FP1
SCHVÁLENIE EMA + LIEK JE HRADENÝ
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA1,2

 Prevencia CMP a SE u dospelých
pacientov s nevalvulárnou
briláciou predsiení
• 20 mg 1x denne (15 mg
1x denne pri stredne ťažkom
a ťažkom poškodení funkcie oblièiek))

SEKUNDÁRNA
PREVENCIA ACS1

SCHVÁLENIE EMA + LIEK NIE JE HRADENÝ
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA1,2

 Prevencia aterotrombotických
príhod po akútnom koronárnom
syndróme u dospelých pacientov

• 2,5 mg 2x denne
x denne

1 tableta 10mg 1

LIEÈBA PE1

PREVENCIA VTE1

SCHVÁLENIE EMA + LIEK JE HRADENÝ
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA1,2

 U dospelých pacientov,
ktorí absolvovali elektívny
chirurgický výkon na nahradenie
bedrového alebo kolenného kåbu
• 10 mg 1x denne

SCHVÁLENIE EMA + LIEK NIE JE HRADENÝ
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA1,2

 Lieèba a prevencia rekurencie PE
u dospelých pacientov
•
15 mg 2x denne poèas 3 týždòov,
potom 20 mg 1x denne

LIEÈBA HŽT1
NOAK - Nové perorálne antikoagulanciá
CMP - Cievna mozgová príhoda
SE - Systémová embolizácia
FP - Fibrilácia predsiení
HŽT - Hlboká žilová trombóza
PE - Pľúcna embólia
VTE - Venózny tromboembolizmus
ACS - Akútny koronárny syndróm

SCHVÁLENIE EMA + LIEK JE HRADENÝ
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA1,2

 Lieèba a prevencia rekurencie HŽT
u dospelých pacientov
•
15 mg 2x denne poèas 3 týždòov,
potom 20 mg 1x denne

Skrátená informácia o lieku - Xarelto 2.5 mg, 10mg, 15 mg, 20 mg lmom obalené tablety
 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.
Zloženie lieku: liečivo: 2,5 mg/10 mg/15 mg/20 mg rivaroxabanu. Lieková forma: Filmom obalená tableta. Terapeutické indikácie: 2,5 mg: Prevencia aterotrombotických príhod u dospelých pacientov po akútnom koronárnom syndróme (ACS) pri zvýšených hodnotách kardiálnych biomarkerov, pri súčasnom podaní so samotnou kyselinou acetylsalicylovou (ASA) alebo s ASA a klopidogrelom alebo
tiklopidínom. 10 mg: Prevencia venózneho tromboembolizmu (VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu. 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. 10 mg/15 mg/20 mg: *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. 2,5 mg: súbežná liečba ACS s antiagregačnou liečbou u pacientov s prekonanou mozgovou príhodou alebo tranzitórnym ischemickým atakom (TIA). 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. 2,5 mg: v kombinácii s antiagreganciami inými než sú
ASA a klopidogrel/ tiklopidín. 15 mg/20 mg: 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) alebo 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; pacienti liečení Xareltom a ASA alebo Xareltom a ASA a klopidogrelom/tiklopidínom, majú dostávať súbežnú liečbu nesteroidnými antiogistikami,
len ak prínos preváži riziko krvácania; u pacientov s rizikom vzniku ulcerózneho gastrointestinálneho ochorenia možno zvážiť vhodnú profylaktickú liečbu. .2,5 mg: pacienti nad 75 rokov alebo s nízkou telesnou hmotnosťou. 15 mg/20 mg: 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. 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 (menej časté pri prevencii u pacientov po ACS (po perkutánnej koronárnej
intervencii). Neznáme: syndróm kompartmentu alebo zlyhanie obličiek (akútne) sekundárne po krvácaní, angioedém a alergický edém (menej časté počas klinických skúšaní fázy III).
*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/1/08/472/001-035.
Pred predpísaním lieku sa, prosím, podrobne oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum revízie textu: 12/2014. Dátum prípravy materiálu: 02/2015.

Bayer, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
bayer@bayer.sk , tel.: +421 2 592 13 321
Reklama lieku Xarelto

L.SK.02.2015.1591

Referencie:
1. Xarelto, SPC, Súhrn charakteristických vlastností lieku, Január 2015
2. Zoznam kategorizovaných liekov s platnosťou od 1.1.2015,
http://www.health.gov.sk/Clanok?lieky201501

Pre výraznejšie zníženie aktivity ochorenia,
pridajte Benlystu do liečby vašich pacientov.

1-3,*

Od roku 2011 bolo na celom svete Benlystou
odliečených viac ako 16 000 pacientov
†

Benlysta + štandardná liečba znižuje aktivitu ochorenia účinnejšie ako
samotná štandardná liečba.1-3,*
Trvalá aktivita ochorenia môže významne ovplyvniť životy vašich pacientov. Zrejme cítite znepokojenie, keď musíte zvyšovať
dávky štandardnej liečby vašim pacientom, preto je možno načase zvážiť pridanie BENLYSTY. BENLYSTA je cielená liečba
pre pacientov s SLE, ktorá ponúka výraznejšie zníženie aktivity ochorenia v porovnaní so samotnou štandardnou liečbou.
Nie je už čas zvážiť pridanie BENLYSTY do liečby namiesto zvyšovania dávok pôvodnej terapie?
4,5
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Benlysta 120 mg, 400 mg prášok na infúzny koncentrát.
Skrátená informácia o lieku:
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 prostredníctvom
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti
liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26,
tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová
stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.
ucinky@sukl.sk. Držiteľ registračného rozhodnutia: Glaxo Group
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS,
Spojené kráľovstvo. Zloženie: Jedna injekčná liekovka obsahuje
120 mg alebo 400 mg belimumabu. Po rekonštitúcii roztok obsahuje
80 mg belimumabu na ml. Belimumab je ľudská, monoklonálna
protilátka IgG1 vyrobená technológiou rekombinantnej DNA v cicavčej
bunkovej línii (NS0). Lieková forma: Prášok na infúzny koncentrát.
Farmakoterapeutická skupina: selektívne imunosupresíva, ATC
kód: L04AA26. Terapeutické indikácie: Benlysta je indikovaná
ako prídavná liečba u dospelých pacientov s aktívnym systémovým
lupus erythematosus (SLE) s pozitivitou autoprotilátok a s vysokým
stupňom aktivity ochorenia (napr. pozitivita anti-dsDNA protilátok
a nízke hladiny komplementu) napriek štandardnej liečbe.
Dávkovanie: Liečbu Benlystou má začať a viesť kvalifikovaný lekár so
skúsenosťami s diagnostikovaním a liečbou SLE. Infúzie Benlysty má
podávať kvalifikovaný zdravotnícky pracovník vyškolený na podávanie
infúznej liečby. Podanie Benlysty môže mať za následok závažné
alebo život ohrozujúce reakcie z precitlivenosti a reakcie na infúziu.
U pacientov bolo hlásené objavenie sa príznakov akútnej precitlivenosti
po niekoľkých hodinách od podania infúzie. Pozorovaný bol aj návrat
klinicky významných reakcií po začiatočnej náležitej liečbe príznakov.
Preto sa má Benlysta podávať v prostredí, v ktorom sú okamžite
k dispozícii prostriedky na zvládnutie takýchto reakcií. Pacienti musia
zostať pod klinickým dohľadom počas predĺženej časovej doby (počas
niekoľkých hodín), a to po minimálne prvých 2 infúziách, berúc do
úvahy možnosť reakcie s oneskoreným nástupom. Pacienti liečení
Benlystou majú byť upozornení na možné riziko vzniku závažnej
alebo život ohrozujúcej precitlivenosti a na možnosť jej oneskoreného
nástupu alebo návratu príznakov. Písomná informácia pre používateľa
sa má pacientovi poskytnúť zakaždým, keď mu je podávaná Benlysta.
Pred podaním infúzie Benlysty sa môže podať premedikácia zahŕňajúca
antihistaminikum, s antipyretikom alebo bez neho. Odporúčaná
dávkovacia schéma je 10 mg/kg Benlysty v 0., 14. a 28. deň
a následne v 4-týždňových intervaloch. Stav pacienta sa má priebežne
vyhodnocovať. Ak po 6 mesiacoch liečby nedôjde k žiadnemu zlepšeniu
kontroly ochorenia, má sa zvážiť ukončenie liečby Benlystou. Starší

pacienti (> 65 rokov): nie je potrebná úprava dávky. Porucha funkcie
obličiek: nie je potrebná úprava dávky u pacientov s miernou, stredne
ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek. U pacientov s ťažkou
poruchou funkcie obličiek sa však kvôli nedostatočným údajom
odporúča obozretnosť. Porucha funkcie pečene: Pacienti s poruchou
funkcie pečene pravdepodobne nebudú potrebovať úpravu dávky.
Deti a dospievajúci: Bezpečnosť a účinnosť Benlysty u detí (mladších
ako 18 rokov) nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Spôsob podania: Benlysta sa podáva intravenózne infúziou a pred
podaním sa musí rekonštituovať a riediť. Benlysta sa má podávať
infúziou trvajúcou 1 hodinu. Benlysta sa nesmie podať formou
intravenózneho bolusu. Ak u pacienta vznikne reakcia na infúziu,
rýchlosť infúzie sa môže spomaliť alebo sa jej podávanie môže
prerušiť. Ak u pacienta vznikne potenciálne život ohrozujúca nežiaduca
reakcia, podávanie infúzie sa musí ihneď ukončiť. Kontraindikácie:
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Osobitné upozornenia: Benlysta nebola sledovaná v nasledujúcich
skupinách pacientov a neodporúča sa pri: závažnom aktívnom lupuse
s postihnutím centrálneho nervového systému; závažnej aktívnej
lupusovej nefritíde; HIV; hepatitíde B alebo C v anamnéze alebo
v súčasnosti; hypogamaglobulinémii (IgG < 400 mg/dl) alebo deficiencii
IgA (IgA < 10 mg/dl); transplantácii životne dôležitého orgánu alebo
transplantácii hematopoetických kmeňových buniek/kostnej drene
alebo transplantácii obličky v anamnéze. *Pri liečbe SLE Benlystou bola
hlásená progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Lekári
majú dávať zvlášť pozor na príznaky poukazujúce na PML, ktoré
pacienti nemusia spozorovať (napr. kognitívne, neurologické alebo
psychiatrické príznaky a prejavy). Pacienti majú byť sledovaní kvôli
akýmkoľvek novým alebo zhoršujúcim sa príznakom alebo prejavom
a ak sa takéto príznaky/prejavy vyskytnú, treba zvážiť odoslanie
pacienta k neurológovi a vhodné diagnostické postupy zamerané
na PML. Ak je podozrenie na PML, podávanie ďalších dávok sa musí
pozastaviť, až kým sa PML nevylúči. Interakcie: Neuskutočnili sa žiadne
interakčné štúdie. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom
veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby Benlystou
a aspoň 4 mesiace po poslednej dávke. Benlysta sa má používať počas
gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Nie je známe, či sa Benlysta
vylučuje do ľudského mlieka alebo či sa po požití systémovo absorbuje.
Keďže materské protilátky (IgG) sa vylučujú do materského mlieka,
odporúča sa urobiť rozhodnutie, či ukončiť dojčenie, alebo či ukončiť
liečbu Benlystou, po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby
pre ženu. Nežiaduce účinky: veľmi časté: bakteriálne infekcie, napr.
bronchitída, cystitída, hnačka, nauzea; časté: vírusová gastroenteritída,
faryngitída, nazofaryngitída, leukopénia, reakcie z precitlivenosti,
depresia, insomnia, migréna, bolesť v končatine, reakcie súvisiace

BENLYSTA je registrovaná ochranná známka spoločností GSK
SK/BEL/0001/14. Dátum prípravy: september 2014
©2014 GlaxoSmithKline group of companies. All rights reserved.

ČAS PRE BENLYSTU
ČA
s infúziou, pyrexia; menej časté: anafylaktická reakcia, angioedém,
urtikária, vyrážka. Balenie: 1 injekčná liekovka. Uchovávanie:
Neotvorené injekčné liekovky: Uchovávajte v chladničke pri teplote
(2 °C-8 °C) v pôvodnej škatuli na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte
v mrazničke. Rekonštituovaný roztok: Po rekonštitúcii pomocou vody
na injekciu sa má rekonštituovaný roztok, ak sa nepoužije ihneď,
chrániť pred priamym slnečným žiarením a uchovávať v chladničke
pri teplote 2 °C-8 °C. Rekonštituovaný a riedený infúzny roztok: Roztok
Benlysty riedený v injekčnom roztoku chloridu sodného s koncentráciou
9 mg/ml (0,9%) sa môže uchovávať pri teplote 2 °C-8 °C alebo
pri izbovej teplote (15 °C-25 °C). Celkový čas od rekonštitúcie Benlysty
po ukončenie infúzie nemá presiahnuť 8 hodín. Výdaj lieku je viazaný
na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 04/2014 *Všimnite si prosím zmeny
v informácii o lieku.
Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.
Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie:
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2,
tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10, www.gsk.sk
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 0911 421 045,
sk-safety@gsk.com
* Odpoveď na BENLYSTA + štandartná terapia vs. placebo + štandartná
terapia 52 bola 57.6% vs. 43.6%, p=0.0006 v BLISS-52
a 43.2% vs. 33.8%, p=0.021 v BLISS-76.
† Údaje z databázy Symphony Health Solution za obdobie od
marca 2011 do novembra 2013. Dáta sú na podklade celkového
jedinečného počtu pacientov, u ktorých bola zaznamenaná aspoň
jedna požiadavka na BENLYSTU. Nie všetci pacienti zostali na terapii
BENLYSTOU. Individuálna odpoveď môže byť rozličná.
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Referencie: 1. GlaxoSmithKline. BENLYSTA SmPC Apríl 2014;
2. Navarra SV et al. Lancet. 2011; 377: 721-731; 3. Furie R et al.
Arthritis Rheum. 2011; 63(12): 3918–3930; 4. Urowitz MB et al.
Arthritis Care Res. 2012; 64(1): 132-137;
5. Lopez R et al. Rheumatology 2012; 51: 491-498.

Prevenciou k zdraviu,
kvalitnému a dlhému životu
Moderné Medicínsko- diagnostické centrum
UNIKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi vám poskytne komplexné
informácie o vašom zdravotnom stave za 1 deň.

www.uniklinika.sk

Ponúkame:
• Nadštandardné preventívne prehliadky
• Pracovnú zdravotnú službu
• Diagnostiku na najmodernejšom
prístrojovom vybavení
• Tím špičkových odborníkov s individuálnym
a ľudským prístupom
• Široký rozsah vyšetrení „pod jednou strechou“
• Úsporu vášho času
• Príjemné prostredie vo VIP priestoroch

UNIPHARMA - 1. slovenská
lekárnická akciová spoločnosť
Dodávateľ liekov, zdravotníckeho materiálu,
zdravotníckej techniky, zdravotníckych
pomôcok a liečebnej kozmetiky
na celom území Slovenska a poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti v zariadení
UNIKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi.

www.unipharma.sk

Pradaxa®150 mg 2 x denne vs warfarín

SCHVÁLENÁ UŽ AJ
V LIEČBE A PREVENCII
HŽT/PE
s preukázanou ochranou v prevencii
CMP u pacientov s FP 1
SUPERIóRNA REdUkCIA RIzIkA kRVÁCANIA 1-3
JEdINé NOAk BEz POTREBy TITRÁCIE dÁVky 1,4-6
SLEdOVANÁ V kLINICkÝCH ŠTÚdIÁCH dLHŠIE AkO
kTORékOľVEk INé NOAk†2,7,8
LIEČBA A PREVENCIA V 7 SCHVÁLENÝCH INdIkÁCIÁCH 1
JEDNODUCHÝ PRECHOD z HEPaRíNU Na PRaDaxU 1,9
5 dní

na šiesty deň

LMWH‡

Pradaxa®

t pacienti s HŽT a PE
‡ nízkomolekulárny heparín

SKrÁTENÁ INFOrMÁCIa O LIEKU
Názov lieku: Pradaxa 75 mg, Pradaxa 110 mg, Pradaxa 150 mg. Zloženie lieku: 75 mg, 110 mg alebo 150 mg dabigatranetexilátu (ako mesilát). Lieková forma: Tvrdá kapsula. Indikácie:
Primárna prevencia žilových tromboembolických príhod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí podstúpili elektívnu totálnu chirurgickú náhradu bedrového kĺbu alebo totálnu chirurgickú
náhradu kolena (75 mg a 110 mg). Prevencia mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF), s jedným alebo viacerými
rizikovými faktormi ako sú prekonaná mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥ 75 rokov; srdcové zlyhanie (NYHA trieda ≥ II); diabetes mellitus; hypertenzia (110 mg
a 150 mg). Liečba hlbokej žilovej trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE), a prevencia rekurentnej DVT a PE u dospelých (110 mg a 150 mg). dávkovanie a spôsob podávania: Prevencia
VTE u pacientov po elektívnej chirurgickej náhrade kolena: 220 mg 1xdenne (2 kapsuly po 110 mg), perorálne, 1-4 hodiny po skončení chirurgického zákroku 1 kapsula, potom 2 kapsuly
1xdenne celkovo 10 dní. Prevencia VTE u pacientov po elektívnej chirurgickej náhrade bedrového kĺbu: 220 mg 1xdenne (2 kapsuly po 110 mg), perorálne, 1-4 hodiny po skončení
chirurgického zákroku 1 kapsula, potom 2 kapsuly 1xdenne celkovo 28-35 dní. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou
predsiení s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi: 300 mg, 2xdenne jedna 150 mg kapsula, pacienti vo veku ≥ 80 rokov alebo pacienti súbežne užívajúci verapamil: 220 mg 2xdenne
jedna 110 mg kapsula, perorálne, dlhodobo. Pred začiatkom liečby a počas liečby Pradaxou by sa mala stanoviť funkcia obličiek pomocou výpočtu CrCl (viď SPC). Liečba a prevencia
dVT a PE u dospelých: odporúčaná denná dávka Pradaxy je 300 mg podaná ako jedna 150 mg kapsula dvakrát denne po liečbe parenterálnym antikoagulanciom počas minimálne
5 dní. Dĺžka liečby sa má po dôkladnom zhodnotení prínosu liečby voči riziku krvácania posúdiť individuálne. Krátkodobá liečba (minimálne 3 mesiace) má vychádzať z prechodných
rizikových faktorov (napr. nedávny chirurgický výkon, úraz, imobilizácia) a dlhšie trvania liečby majú vychádzať z trvalých rizikových faktorov alebo idiopatickej DVT alebo PE. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CrCl 30 ml/min), aktívne klinicky signifikantné krvácanie, lézie
alebo stavy ak sa považujú za významný rizikový faktor veľkého krvácania, súbežná liečba akýmkoľvek iným antikoagulačným činiteľom, poškodenie funkcie pečene alebo ochorenie
pečene s očakávaným vplyvom na prežitie, súbežná liečba so systémovo podávaným ketokonazolom, cyklosporínom, itrakonazolom a dronedarónom, pacienti s umelými náhradami
srdcových chlopní vyžadujúci antikoagulačnú liečbu. Osobitné upozornenia: Poškodenie funkcie pečene: použitie Pradaxy sa neodporúča. Riziko hemorágie: pri stavoch so zvýšeným
rizikom krvácania používať s opatrnosťou, odporúča sa dôsledné klinické sledovanie, súbežné použitie tikagreloru zvyšuje riziko krvácania. Môže sa zvážiť použitie fibrinolytických liekov
na liečbu náhlej cievnej mozgovej príhody. Interakcia s induktormi P-gp: znižuje koncentráciu liečiva. Chirurgický výkon a zákroky: odporúča sa dočasné prerušenie liečby. Predoperačná
fáza: dočasné vysadenie lieku. Spinálna anestézia/epidurálna anestézia/lumbálna punkcia podanie lieku 2 h. po odstránení katétra. Pacienti po chirurgickom zákroku: odporúča sa
dôsledné sledovanie. Infarkt myokardu: možné zvýšené relatívne riziko. Infarkt myokardu. Pacienti s aktívnym nádorom. Liekové interakcie: Antikoagulanciá a antiagreganciá; klopidogrel;
ASA; NSAID; LMWH; SSRI, SNRI; inhibítory P-gp: amiodarón, dronedarón, posakonazol, verapamil, chinidín, ketokonazol, klaritromycín a tikagrelor; induktory P-gp: rifampicín, ľubovník bodkovaný, karbamazepín, fenytoín; inhibítory proteázy: ritonavir; substráty P-gp: digoxín; žalúdočné pH: pantoprazol, ranitidín. Nežiaduce účinky: Časté: anémia, pokles hemoglobínu, epistaxa,
GIT krvácanie, bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nauzea, rektálne krvácanie, abnormálna funkcia pečene/abnormálne pečeňové funkčné testy, kožné krvácanie, krvácanie do
urogenitálneho traktu. Uchovávanie: uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko.
dátum revízie textu: December 2014.
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, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02/58101211, fax: 02/58101277.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka,
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
tel.: 02/ 58101211, fax: 02/58101277

Preukázaná ochrana

PDX/02/2015/1

referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Pradaxa 2. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2009;361(12):1139-1151. 3. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010;363(19):1875-1876 (appendix). 4. Ezekowltz MD et al. Oral presentation # 10684 on Monday 18 November 2013 at the American Heart Association Scientific Sessions, Dallas, Texas, USA. 5. Connolly SJ et al.
Circulation 2013; 128:237-243. 6. Wann LS et al. Circulation 2011; 123:1144-1150. 7. Comm AJ et al. Eur Heart J 2012;33:2719-2747. 8. Ogawa S et al. Circ J 2011,75:2719-2721. 9. Kearon C et al.
CHEST 2012;141:e419S-94S.

