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VEDECKÝ VÝBOR

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

KOORDINÁTOR

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

MUDr. Mária Zakuciová
I. interná klinika LF UPJŠ a UN LP
Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice
Tel./Fax: +421 55 640 35 10
e-mail: marikazakuciova@centrum.sk

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová, +421 905 411 511
Tel.: +421 55 680 61 93
Fax: +421 55 680 61 56
e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

prof. MUDr. T. Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. M. Huorka, CSc.
prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc.
prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. M. Lukáš, PhD.
MUDr. E. Veseliny, PhD.
MUDr. M. Zakuciová
doc. MUDr. Z. Zelinková, PhD.

MUDr. L. Gombošová, PhD.
PhDr. A. Ivanová
prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.
Mgr. I. Olejárová
S. Sabová
Bc. Ľ. Simáková
MUDr. E. Veseliny, PhD.
MUDr. M. Zakuciová

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Členovia SGS
Nečlenovia SGS
Sestry

30,- EUR
50,- EUR
10,- EUR

SPÔSOB ÚHRADY ÚČASTNíCKEHO POPLATKU A UBYTOVANIA

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.hildebrandovedni.sk,
www.progress.eu.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra,
na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok a ubytovanie.

REGISTRAČNÁ KANCELÁRIA: HOTEL ALEXANDER
Registračné hodiny:
9. 9. 2021 od 17.00 do 21.00 hod. – hotel Alexander
10. 9. 2021 od 07.30 do 17.00 hod. – hotel Alexander
11. 9. 2021 od 07.30 do 10.00 hod. – hotel Alexander
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ŠTRUKTÚRA PROGRAMU
ŠTRUKTÚRA PROGRAMU
1. pracovný deň: 10. 09. 2021 piatok
Deň zaujímavých gastroenterologických kazuistík
2. pracovný deň: 11. 09. 2021 sobota
Téma: „Novšie postupy v liečbe IBD –
gastroenterologicko-chirurgický konsenzus“
SPOLOČNÁ VEČERA
10. 09. 2021 piatok – Kúpeľná kolonáda, vstupné 20,- EUR/osoba

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Dĺžka prezentácie 10 min., diskusia na záver každého bloku
Tri najlepšie kazuistiky budú ocenené a prezentované v časopise
Gastroenterológia pre prax a Gastroenterologie a hepatologie

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Multimediálna projekcia (PC projekcia, DVD video projekcia).
Prezentácie môžete odovzdať na USB

KREDITY

Podujatie bude zaradené do zoznamu kreditovaných podujatí.
Každý registrovaný účasník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti
s kreditovým hodnotením. Hodnota pridelených kreditov:
10. 09. 2021 - 8 kreditov
11. 09. 2021 - 3 kredity
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DEŇ ZAUJÍMAVÝCH GASTROENTEROLOGICKÝCH KAZUISTÍK
08:30 - 08:50 Otvorenie
M. Huorka, M. Zakuciová
08:50 - 09:10 Laudácia prof. MUDr. R. Hyrdelovi, CSc. k životnému jubileu
M. Kaščák (Trenčín)
Predsedníctvo: P. Jarčuška, T. Hlavatý
09:10 - 09:30 „State of the art“
20 rokov IBD na Slovensku a perspektívy ďalšieho rozvoja
M. Huorka (Bratislava)
09:30 - 09:40 Postvakcinačné vzplanutie ochorenia u pacientov s ulceróznou kolitídou. Case series.
T. Hlavatý, A. Gojdičová, J. Tóth (Bratislava)
09:40 - 09:50 Slony v porceláne
A. Gojdičová, I. Čierna, M. Gojdič, T. Hlavatý (Bratislava)
09:50 - 10:00 Ťažká refraktérna stomatitída u pacientky s Crohnovou chorobou
T. Hlavatý, A. Gojdičová, J. Tóth (Bratislava)
10:00 - 10:10 Nie každá jejunitída je M. Crohn
T. Zamborský, J. Kovács, L. Žitňan, K. Beráková, Z. Zelinková (Bratislava)
10:10 - 10:20 Zriedkavá príčina bolestí brucha
Z. Vrablicová, I. Čierna, D. Staníková, A. Kolenová, A. Hrašková, I. Šturdík, T. Koller (Bratislava)
10:20 - 10:40 Diskusia
10:40 - 11:00 Prestávka
Predsedníctvo: M. Zakuciová, Z. Zelinková
11:00 - 11:10 Syndróm princeznej Šalátôčky
M. Kaščák, A. Sekanová (Trenčín, Kežmarok)
11:10 - 11:20 ORL lokalizácia pyoderma gangrenosum - paradoxná zápalová reakcia alebo
extra-intestinálna manifestácia Crohnovej choroby?
Z. Zelinková, B. Kadlečková, K. Beráková, Z. Berecová, M. Hazlinger, M. Mačaj, P. Doležal,
K. Vorčáková, J. Péč (Bratislava)
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11:20 - 11:30 Ne-Crohnova choroba u ne-kompliantnej pacientky
D. Podmanický, Z. Berecová, P. Blaško, Z. Zelinková (Bratislava)

PIATOK 10. 09. 2021

11:30 - 11:40 Možnosti chirurgickej liečby rozsiahleho tenkočrevného postihnutia M. Crohn
J. Firment, M. Hlísta, Z. Zelinková, D. Podmanický (Bratislava)
11:40 - 11:55 Diskusia
11:55 - 12:20 Sympózium z edukačného grantu spoločnosti Ferring
Chemoprotektívny účinok 5-ASA u pacientov s IBD
M. Zakuciová (Košice)
Mikroskopická kolitída a manažment jej liečby
Ľ. Mihalkanin (Prešov)
12:20 – 12:30 Konsenzus IBD odborníkov k dlhodobému používaniu Budesonidu 9 mg MMX
jeden krát denne v indikácii ulcerózna kolitida
M. Huorka (Bratislava)
12:30 - 13:30 Obedová prestávka
Predsedníctvo: M. Huorka, M. Ďuríček
13:30 - 13:40 Lymfocytová ezofagitída
M. Ďuríček (Martin)
13:40 - 13:50 Ewingov sarkóm pažeráka
D. Ferčáková (Trebišov)
13:50 - 14:00 Endoskopická omentoplastika ako terapeutické riešenie perforácie UBD
D. Polák (Žilina)
14:00 - 14:10 Obskúrne krvácanie
O. Holička, T. Štrpka, J. Frivaldská (Nitra)
14:10 - 14:20 Gastrická heterotopia v rekte
J. Letkovský (Bratislava)
14:20 - 14:30 Amyloidóza čreva
M. Ščúr (Martin)
14:30 - 14:50 Diskusia
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14:50 - 15:05 Probiotiká - stále otvorená terapeutická modalita pri IBD
M. Huorka (Bratislava)

PIATOK 10. 09. 2021

15:05 - 15:20 Sympózium z edukačného grantu spoločnosti AOP ORPHAN

Primárna biliárna cholangoitída - prišiel čas na druholíniovú liečbu
S. Dražilová (Košice)

15:20 - 15:40 Prestávka
Predsedníctvo: S. Dražilová, T. Koller
15:40 - 15:50 Keď akútne hepatálne zlyhávanie nemá iba jednu príčinu
S. Komárová, M. Macej, J. Gazda, Z. Žeňuchová, M. Kučera, M. Janičko,
S. Dražilová, P. Jarčuška (Košice)
15:50 - 16:00 Diferenciálna diagnostika ložiskových lézií pečene prostredníctvom CEUS séria krátkych kazuistík
L. Nosáková (Martin)
16:00 - 16:10 Komplexná liečba inoperabilného HCC u adolescenta
D. Žilinčanová, M. Beničková, N. Bystrianska, S. Adamcová- Selčanová,
Ľ. Skladaný (Banská Bystrica)
16:10 - 16:20 Extrémna hyperproteinémia s výrazným ikterom u mladého muža
M. Macej, B. Kučinský, T. Guman, M. Janičko, S. Dražilová, P. Jarčuška (Košice)
16:20 - 16:30 Gastrické varixy: keď ani embolizácia nestačí
M. Žilinčan, Z. Opravil, F. Danček, S. Okapec (Banská Bystrica)
16:30 - 16:50 Diskusia
16:50 - 17:20 Sympózium z edukačného grantu spoločnosti SWIXX Biopharma
Vieme všetko o manažmente sideropenickej anémie u pacientov s IBD?
Predsedníctvo: M. Huorka
Význam železa v komplexnej starostlivosti gastroenterologického pacienta
E. Veseliny (Košice)
Nedostatok železa a zápalové ochorenie čreva
M. Zakuciová (Košice)

17:20 - 17:40 Prestávka
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Predsedníctvo: E. Veseliny, A. Vrzgula
17:40 – 17:55 Covid 19 a choroby GIT – vzájemné interakce
J. Špičák, P. Taimr, P. Trunečka (Praha)
17:55 - 18:05 Spontánny intramurálny hematóm duodena u mladej ženy
P. Vrbová, T. Koller (Bratislava)
18:05 - 18:15 Keď je problém s diagnózou
R. Krajničák, M. Zakuciová, L. Gombošová, A. Vrzgula (Košice - Šaca)
18:15 - 18:25 Chirurgická liečba penetrujúcich komplikácií M. Crohn v gravidite
V. Bak, J. Záhumenský, Z. Zelinková, D. Podmanický (Bratislava)
18:25 - 18:35 MRi overstaging nálezov v konečníku
D. Osuská (Bratislava)
18:35 - 18:45 Inﬁltratívny proces rekta u mladej pacientky
J. Frivaldská, T. Štrpka, O. Holička (Nitra)
18:45 - 19:05 Diskusia
19:05 - 19:40 Sympózium z edukačného grantu spoločnosti TAKEDA
Subkutánna forma vedolizumabu: od evidencie k praxi
Predsedníctvo: M. Zakuciová
Nová lieková forma vedolizumabu určená na subkutánne podanie a jej použitie
v klinickej praxi
Z. Zelinková (Bratislava)
Zkušenosti s léčbou vedolizumabem i.v. a s.c. v Klinickém centru ISCARE a.s.
M. Lukáš (Praha)
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(koordinátor: MUDr. Marián Kaščák, PhD)
Predsedníctvo: A. Ivanová, Ľ. Simáková
14:00 - 14:15 Úvahy nad IBD
M. Kaščák (Trenčín)
14:15 - 14:25 Liečebná výživa u pacientov s IBD - špeciﬁká ošetrovateľskej starostlivosti
A. Lipovská (Bratislava)
14:25 - 14:35 Setony v liečbe perianálnych ﬁstúl - manažment sestry na endoskopickom pracovisku
Z. Kišoňová, D. Žalcová (Bratislava)
14:35 - 14:45 Legislatívne zmeny v zdravotníckom povolaní „sestra“
A. Schmiedl (Košice)
14:45 - 15:00 Diskusia
15:00 - 15:20 Prestávka
Predsedníctvo: I. Olejárová, A. Lipovská
15:20 - 15:30 Klostridiové infekcie z pohľadu sestry
I. Olejárová, N. Seligová (Košice)
15:30 - 15:40 Fekálna mikrobiálna transplantácia pri klostridiových infekciách
Ľ. Simáková, K. Bajúsová (Košice)
15:40 - 15:50 Manažment u hospitalizovaných pacientov s ochorením GIT-u
M. Bakšiová (Košice)
15:50 - 16:00 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zavedeným PEG-om
E. Kaprálová, Z. Helisová (Ružomberok)
16:00 - 16:10 Význam sestry špecialistky v tíme gastroenterológov
A. Ivanová (Bratislava)
16:10 - 16:20 Diskusia
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SOBOTA 11. 09. 2021

Novšie postupy v liečbe IBD – gastroenterologicko-chirurgický konsenzus
Predsedníctvo: L. Gombošová, M. Bortlík
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00

Nové možnosti liečby ulceróznej kolitídy. Sme na sklonku éry malých molekúl?
T. Hlavatý (Bratislava)
Brain-gut axis pri IBD
Z. Zelinková (Bratislava)

Syndróm krátkeho čreva pri Crohnovej chorobe – novinka v liečbe
L. Gombošová (Košice)
Nešpeciﬁcké črevné zápaly a choroby pečene
S. Dražilová, M. Janičko, P. Jarčuška (Košice)

10:00 - 10:20 Diskusia

10:20 - 10:35 Sympózium z edukačného grantu spoločnosti JANSSEN
Ustekinumab v terapii IBD. Data z reálné praxe a z klinického výzkumu
M. Lukáš (Praha)
10:35 - 11:00 Prestávka
Predsedníctvo: M. Lukáš, J. Janík
11:00 – 11:15 Duální biologická léčba IBD: Nová cesta nebo jen ne-ekonomický exces?
M. Lukáš (Praha)
11:15 - 11:30 Racionální léčba Crohnovy choroby - medikamentózní, endoskopická, chirurgická...
M. Bortlík (Praha, České Budějovice)
11:30 - 11:45 Miniinvazívne postupy v chirurgickom riešení Crohnovej choroby
A. Vrzgula, V. Pribula, R. Krajničák, T. Vasilenko (Košice-Šaca)
11:45 - 12:00 Chirurgický výkon ako prvý a nevyhnutný krok v manažmente Crohnovej choroby.
Indikačné kontroverzie.
J. Janík, P. Lietava, M. Grajciar, L. Spevák, M. Hošala (Martin)
12:00 - 12:10 Činnosť Slovak Crohn Clubu
V. Ivančíková
12:10 - 12:30 Diskusia
12:30

Ukončenie XXXIV. Hildebrandových Bardejovských gastroenterologických dní

Generálni partneri:
FERRING Slovakia, s.r.o.
Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.

Hlavní partneri:
AbbVie, s.r.o.
ZENTIVA

Vystavovatelia:
Abbott Laboratories, s.r.o.

ADEXILIS Czech Republic/Slovakia

Alfasigma Czech, s.r.o. O.Z. Slovensko
Askin & Co., spol. s r.o

Berlin-Chemie/A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o.
EWOPHARMA spol. s r.o.
InterMedical Plus, s.r.o.

Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.
KRKA Slovensko, s.r.o.

Medirex, a.s., člen MEDIREX GROUP
Nutricia, s.r.o.
Sandoz

Seqmed

Swixx Biopharma
VIATRIS

Ultramed s.r.o., Unique Medical s.r.o.
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KOMPLEXNÉ PORTFÓLIO
PRÍPRAVKOV S MESALAZÍNOM:
ORÁLNÉ FORMY:

Lorem ipsum

•Pentasa Sachet 2 g, PENTASA Sachet 4 g
•Pentasa Slow release tablets 1 g
•Pentasa Slow release tablets 500 mg
REKTÁLNÉ FORMY:
•PENTASA 1 g (rektálna suspenzia)
•PENTASA (*`ąZi²dr)

Skrátená informácia o liekoch Pentasa

Pentasa Slow release tablets 1 g®. Pentasa Slow release tablets 500 mg®. Pentasa Sachet 2 g granulát s predĺženým uvoľňovaním®. Pentasa Sachet 4 g granulát s predĺženým
uvoľňovaním®. Pentasa 1 g rektálna suspenzia®. Pentasa®, 1 g čapíky. Zloženie: Tablety. Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1 g alebo 500 mg mesalazínu. Granulát. Jedno
vrecko obsahuje 2 g alebo 4 g mesalazínu. Rektálna suspenzia. 1 g mesalazínu v 100 ml rektálnej suspenzie (1 g/100 ml). Čapíky. 1 g mesalazínu v jednom čapíku. Indikácie: Tablety. Liečba mierne až
stredne závažnej ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby. Granulát. 2 g: Liečba mierne až stredne závažnej ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby. 4 g: Liečba akútneho štádia mierne až stredne závažnej
ulceróznej kolitídy u dospelých. Rektálna suspenzia. Liečba ulceratívnej proktosigmoiditídy a ľavostrannej kolitídy. Čapíky. Ulcerózna kolitída v oblasti konečníka u dospelých. Dávkovanie: Tablety. Ulcerózna
kolitída: Akútne štádium: Dospelí: Individuálne dávkovanie; až 4 g denne v rozdelených dávkach. Udržiavacia liečba: Dospelí: Individuálne dávkovanie; odporúčaná dávka 2 g jedenkrát denne. Crohnova
choroba: Akútne štádium: Dospelí: Individuálne dávkovanie; až 4 g denne v rozdelených dávkach. Udržiavacia liečba: Dospelí: Individuálne dávkovanie; až 4 g denne v rozdelených dávkach. Tablety
Pentasy 1 g 500 mg sa nesmú rozhrýzť. Na uľahčenie prehĺtania ich možno rozptýliť v 50 ml studenej vody, zamiešať a ihneď vypiť. Granulát 2 g. Ulcerózna kolitída: Akútne štádium: Dospelí: Individuálne
dávkovanie; až 4 g jedenkrát denne alebo v rozdelených dávkach. Udržiavacia liečba: Dospelí: Individuálne dávkovanie; odporúčaná dávka 2 g jedenkrát denne. Crohnova choroba: Akútne štádium: Dospelí:
Individuálne dávkovanie; až 4 g denne v rozdelených dávkach. Udržiavacia liečba: Dospelí: Individuálne dávkovanie; až 4 g denne v rozdelených dávkach. Granulát 4 g. Liečba akútneho štádia ulceróznej
kolitídy: 4 g jedenkrát denne. Pri potrebe nižšej dávky mesalazínu ako sú 4 g možno použiť liek Pentasa s nižšou silou. Rektálna suspenzia. Dospelí: 1 klyzma (100 ml) večer pred spaním. Čapíky. Liek je
určený na rektálnu aplikáciu po defekácii. 1 čapík 1-2 krát denne. Pediatrická populácia: Dostupné sú len obmedzené údaje o účinku u detí a dospievajúcich (6 – 18 rokov). Vo všeobecnosti sa odporúča
deťom s hmotnosťou do 40 kg polovičná dávka pre dospelých a deťom s hmotnosťou nad 40 kg normálna dávka pre dospelých. Granulát 4 g. Podávanie lieku Pentasa Sachet 4 g sa neodporúča deťom
a dospievajúcim do 18 rokov vzhľadom na vysokú jednotlivú dávku 4 g mesalazínu. Rektálna suspenzia, čapíky. Dosiaľ je málo skúseností a len obmedzené údaje o účinku u detí. Kontraindikácie: Precitlivenosť na mesalazín, salicyláty alebo na inú zložku lieku. Závažné poškodenie pečene a/alebo obličiek. Liekové a iné interakcie: Niekoľko štúdií preukázalo zvýšený výskyt myelosupresívnych účinkov
pri použití kombinovanej liečby Pentasy s azatioprínom, 6-merkaptopurínom alebo tioguanínom. Mesalazín môže znížiť antikoagulačný účinok warfarínu. Osobitné upozornenia: Zvýšená opatrnosť je
potrebná u pacientov alergických na sulfasalazín a u pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek. Pacientom s poruchou funkcie obličiek sa používanie lieku neodporúča. Boli hlásené závažné
kožné nežiaduce reakcie (severe cutaneous adverse reactions, SCAR) vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu (SJS) a toxickej epidermálnej nekrolýzy (TEN). Nežiaduce účinky: Najčastejšie nežiaduce
reakcie sú hnačka, nevoľnosť, bolesti brucha, bolesti hlavy, vracanie, vyrážka. Rektálna suspenzia, čapíky. Príležitostne sa môže vyskytnúť nepríjemný pocit v konečníku a podráždenie v mieste aplikácie,
svrbenie, tenezmus. Gravidita a laktácia. V gravidite a počas laktácie treba Pentasu užívať opatrne a len v tých prípadoch, kedy podľa zhodnotenia lekára očakávaný prínos liečby prevyšuje jej potenciálne
riziko. Lieková závislosť. Liek neobsahuje omamné alebo psychotropné látky. Spôsob výdaja lieku: Len na lekársky predpis. Dátum revízie textu: marec 2021. Pred
podaním sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC).
1. SPC Pentasa Sachet 2 g granulát s predĺženým uvoľňovaním®. Dátum revízie textu: marec 2021. 2. SPC Pentasa Sachet 4 g granulát s predĺženým
uvoľňovaním®. Dátum revízie textu: marec 2021. 3. SPC Pentasa Slow release tablets 1 g®. Dátum revízie textu: marec 2021. 4. Pentasa Slow release tablets
500 mg®. Dátum revízie textu: marec 2021.
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CIELENÁ

LIEČBA

IBD ENTYVIO

Pre dospelých pacientov
so stredne až veľmi ťažkou formou
Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.1

®

Entyvio® je jediné schválené
biologikum so selektívnym
účinkom na črevo, ktoré poskytuje
rýchly nástup účinku*, dlhodobú
remisiu, slizničné a histologické
zhojenie**. 1-12

* Signifikantne vyšší podiel bionaivných pacientov liečených liekom Entyvio® v porovnaní s placebom dosiahol klinickú odpoveď už v 2. týždni2
**Superiorita lieku Entyvio® vs. adalimumab v ukazovateli dlhodobej remisie a slizničného zhojenia je u pacientov s UC potvrdená head-to-head štúdiou Varsity.12
Referencie:
1. SPC Entyvio, október 2020. 2. Feagan BG et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019;17(1):130–138.e7. 3. Loftus EV et al. J Crohns
Colitis 2017;11:400–411. 4. Loftus EV et al. J Crohn’s Colitis 2017; 11(Suppl 1): S182-183. 5. Vermeire S et al. J Crohns Colitis. 2017;11:412424. 6. Vermeire S et al. Gastroenterology 2017; 152(5): S601. 7. Feagan B et al. N Engl J Med 2013;369:699-710. 8. Löwenberg M
et al. Gastroenterology. 2019;157(4):997-1006.e6. 9. Dulai PS et al.Am J Gastroenterol. 2016;111:1147-55. 10. Sands BE, et al. N Engl J
Med 2019;381:1215-26. 11. Danese S et al. Gastroenterology. 2019;157(4):1007-1018.e7. 12. Sands BE, Peyrin-Biroulet L, Loftus EV, et al.
Vedolizumab versus adalimumab for moderate to severe ulcerative colitis. N Engl J Med. 2019;381(13):1215–1226.
Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite
v SPC). Injekčný roztok Entyvio (v naplnenej injekčnej striekačke
alebo v naplnenom pere) je určený len na subkutánne podanie.
Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza
(TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne
infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia
(PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci
pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie
a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých
dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace
s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky
precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych
infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred
začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak
existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa
podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa
súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami.
Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe
neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne,
v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa
môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos
výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom,
ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej
účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní
s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové
a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv
na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé
perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne
s nimi podáva vedolizumab. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy
vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na
zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18
týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa
odporúča vyhnúť sa používaniu vedolizumabu počas gravidity,
ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom
pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy.
Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos
liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie
schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Vedolizumab má
malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje,
keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce
účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie
(ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest,
bronchitída, chrípka a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka,
únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie

boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné
infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné),
salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú
kolitídu. U pacientov, ktorí dostávali subkutánne podávaný
vedolizumab, sa v porovnaní s bezpečnostným profilom
pozorovaným v klinických štúdiách s intravenózne podávaným
vedolizumabom nepozorovali žiadne klinicky významné rozdiely
týkajúce sa bezpečnostného profilu a nežiaducich reakcií
s výnimkou reakcií v mieste podania injekcie u 5,1 % pacientov.
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych
pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na
nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia
klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11 SK825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.
ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na
webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie
o nežiaducich účinkoch.Formulár na elektronické podávanie
hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Špeciálne upozornenia
na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Injekčnú
liekovku, naplnenú injekčnú striekačku alebo naplnené pero
uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Neuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia
týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis
s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand,
Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 22.3.2021. Dátum
vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: apríl 2021
Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu
charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu,
resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda
Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava,
Slovenská republika, Tel: +421220602600.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava
www.takeda.com/sk-sk

C-APROM/SK/ENTY/0062 datum prípravy: apríl 2021

Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho
koncentrátu, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenej
injekčnej striekačke, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenom
pere. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg
vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg
vedolizumabu. Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 108
mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Každé naplnené pero
obsahuje 108 mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Úplný zoznam
pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej
až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej
až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov,
ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom
tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha,
TNF α) neprimeranú odpoveď, alebo u ktorých došlo k strate
odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie
a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim vedolizumabu
podaného intravenóznou infúziou je 300 mg v nultý, druhý
a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída:
Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do
10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie
frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť
prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu
odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť
prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola
pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má
pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa
do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba
pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie
frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť
prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu
odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je
možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Odporúčaný
dávkovací režim subkutánne podávaného vedolizumabu ako
udržiavacej liečby po aspoň 2 intravenóznych infúziách je 108 mg
podávaných subkutánnou injekciou raz za 2 týždne. Prvá
subkutánna dávka sa má podať namiesto ďalšej plánovanej
intravenóznej dávky a potom každé 2 týždne. K dispozícii nie je
dostatočné množstvo údajov na stanovenie toho, či by malo
zvýšenie frekvencie dávkovania prínos pre pacientov, u ktorých
dôjde k zníženiu odpovede na udržiavaciu liečbu subkutánne
podávaným vedolizumabom. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu
u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené.
U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio
prášok na prípravu infúzneho koncentrátu je určené len na
intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút.

Riaďte život s Crohnovou
chorobou tým správnym
smerom
Pacienti liečení liekom Humira®
dosiahli vyššiu mieru slizničného zhojenia
a menej hospitalizácií spojených s CD.1,2
Použitím algoritmu prísnej
kontroly v porovnaní
s algoritmom klinického
manažmentu…1
Výberom lieku Humira®
ponúkate pacientom rýchlu
a dlhodobú účinnosť
so zlepšenou kvalitou života.3

Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Humira 20 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Humira 40 mg/0,8 ml injekčný roztok, Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere, Humira 80 mg
injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere. Zloženie: adalimumab 20 mg/0,2 ml; 40 mg/0,8 ml; 40 mg/0,4 ml; 80 mg/0,8 ml. Adalimumab je rekombinantná ľudská monoklonálna protilátka,
produkovaná ovariálnymi bunkami čínskeho škrečka. Terapeutické indikácie: Pediatrickí pacienti: polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída u pacientov od 2 rokov, artritída spojená s entezitídou u pacientov od 6 rokov,
ložisková psoriáza u pacientov od 4 rokov, Crohnova choroba u pacientov od 6 rokov, ulcerózna kolitída u pacientov od 6 rokov*, hidradenitis suppurativa u pacientov od 12 rokov, uveitída u pacientov od 2 rokov. Dospelí pacienti:
reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu AS, psoriatická artritída, psoriáza, hidradenitis suppurativa, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, uveitída. Dávkovanie
a spôsob podávania: Humira sa podáva subkutánnou injekciou. Pediatrickí pacienti: odporúčaná dávka je založená na telesnej hmotnosti. Polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída u pacientov od 2 rokov: hmotnosť:
10 kg až < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň. Artritída spojená s entezitídou u pacientov vo veku od 6 rokov: hmotnosť: 15 kg až < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 30 kg: 40 mg
každý druhý týždeň. Ložisková psoriáza u pacientov vo veku 4 až 17 rokov: hmotnosť: 15 kg až < 30 kg: úvodná dávka 20 mg, následne 20 mg každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky; ≥ 30 kg:
úvodná dávka 40 mg, následne 40 mg každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Crohnova choroba u pacientov vo veku 6 až 17 rokov: hmotnosť: < 40 kg: 40 mg v týždni 0 a 20 mg v týždni 2,
potom 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 40 kg: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v týždni 2, potom 40 mg každý druhý týždeň. Ulcerózna kolitída u pacientov vo veku 6 až 17 rokov: hmotnosť: < 40 kg: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v 2,
týždni, následne 40 mg každý druhý týždeň; ≥ 40 kg: 160 mg v týždni 0 a 80 mg v 2, týždni, následne 80 mg každý druhý týždeň. Uveitída u pacientov vo veku od 2 rokov: hmotnosť: < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň
v kombinácii s metotrexátom; ≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň v kombinácii s metotrexátom. Hidradenitis suppurativa u dospievajúcich vo veku od 12 rokov a s hmotnosťou aspoň 30 kg: 80 mg v týždni 0, následne
dávka 40 mg každý druhý týždeň od 1. týždňa. Dospelí pacienti: Reumatoidná artritída: 40 mg každý druhý týždeň. Ak dôjde u pacienta na monoterapii adalimumabom k zníženiu odpovede na liečbu Humirou 40 mg každý
druhý týždeň, je možné zvýšiť dávku na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu AS a psoriatická artritída: 40 mg každý
druhý týždeň. Psoriáza: úvodná dávka 80 mg, po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky 40 mg každý druhý týždeň; po 16 týždňoch môžu mať pacienti s nedostatočnou odpoveďou na Humiru 40 mg každý druhý týždeň
prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ak sa dosiahne adekvátna odpoveď s dávkovaním 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň, dávkovanie môže byť následne
znížené na 40 mg každý druhý týždeň. Hidradenitis suppurativa: úvodná dávka 160 mg; 80 mg o dva týždne, o ďalšie dva týždne pokračovať s dávkou 40 mg jedenkrát za týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Crohnova
choroba: 80 mg v týždni 0; potom 40 mg v týždni 2; ak je potrebná rýchlejšia odpoveď na liečbu, môže sa na začiatku liečby použiť režim 160 mg v týždni 0 a 80 mg v týždni 2; po úvodnej liečbe sa podáva 40 mg každý
druhý týždeň. Pacienti, u ktorých došlo k poklesu odpovede na dávku 40 mg každý druhý týždeň, môžu mať prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ulcerózna kolitída: 160 mg
v týždni 0 a 80 mg v týždni 2; po úvodnej liečbe 40 mg každý druhý týždeň. Pacienti, u ktorých došlo k poklesu odpovede na dávku 40 mg každý druhý týždeň, môžu mať prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň
alebo 80 mg každý druhý týždeň. Uveitída: úvodná dávka 80 mg, potom 40 mg podávaných každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Starší pacienti: nie je potrebná úprava dávky. Porucha funkcie
obličiek a/alebo pečene: Humira nebola študovaná v tejto populácii pacientov. Nemôžu sa urobiť žiadne odporúčania pre dávkovanie. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok, aktívna
tuberkulóza alebo iné závažné infekcie, stredne ťažké až ťažké srdcové zlyhanie (trieda III/IV podľa NYHA). Špeciálne upozornenia: Liečba sa nemá začať u pacientov s aktívnymi infekciami. Ak sa u pacienta rozvinie nová závažná
infekcia, podávanie Humiry sa má prerušiť dovtedy, kým sa infekcia nezvládne. Pred začatím liečby musia byť všetci pacienti vyšetrení na aktívnu aj neaktívnu TBC. Možnosť reaktivácie hepatitídy B u chronických nosičov vírusu
hepatitídy B. Možný vznik alebo exacerbácia demyelinizačného ochorenia, vrátane sklerózy multiplex a Guillain-Barrého syndrómu. U pacientov s malignitou v anamnéze sa má pri zvažovaní liečby postupovať s mimoriadnou
opatrnosťou. Všetci pacienti majú byť vyšetrení na prítomnosť nemelanómovej kožnej rakoviny pred liečbou a počas nej. V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť pancytopénia vrátane aplastickej anémie. Liečba môže viesť
k tvorbe autoimunitných protilátok. Liekové a iné interakcie: neodporúča sa súbežné podávanie s anakinrou a abataceptom. Používanie v gravidite a počas laktácie: Ženy vo fertilnom veku majú zvážiť používanie
primeranej antikoncepcie, aby sa predišlo gravidite, a pokračovať v jej používaní aspoň päť mesiacov po poslednom podaní Humiry. Humira sa má používať počas tehotenstva, iba ak je to jednoznačne potrebné. Humira sa môže
používať počas dojčenia. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: Humira môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: veľmi časté:
infekcie dýchacej sústavy, leukopénia, anémia, zvýšenie hladín lipidov, bolesť hlavy, bolesť brucha, nauzea, vracanie, zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, exantém, bolesť svalov, reakcia v mieste vpichu; neznáme: Kaposiho
sarkóm, zvýšenie hmotnosti*. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Nemecko. Dátum revízie textu: 07/2021. Výdaj lieku je viazaný na lekársky
predpis s obmedzením predpisovania. Pred predpísaním lieku sa oboznámte, prosím, so Súhrnom charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný na vyžiadanie u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
AbbVie, s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, tel. č.: +421 2 50 500 777.
*Všimnite si, prosím, zmeny v Súhrne charakteristických vlastností lieku.
Literatúra: 1. Colombel J-F, Panaccione R, Bossuyt P et al. Effect of tight control management on Crohn’s disease (CALM): a multicentre, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet. 2018;390(10114):2779–89. 2. Colombel J-F, Panaccione R, Bossuyt P et al. A treat to target approach
decreases the rate of CD-related adverse outcomes versus a clinical approach in patients with moderate to severely active Crohn’s disease: data from
CALM. Poster presented at: 25th United European Gastroenterology Week; October 28-Nov 1, 2017; Barcelona, Spain. 3. SPC Humira 20 mg injekčný
roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Humira 40 mg/0,8 ml injekčný roztok, Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo
v naplnenom pere, Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere, júl 2021.
SK-HUMG-210014
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STELARA® – BIOLOGICKÁ LIEoBA
CROHNOVEJ CHOROBY
A ULCERÓZNEJ KOLITÍDY1

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA ObLIEKU STELARA®:
Názov lieku ab lieková forma: STELARA 45 mg, injekËný roztok, STELARA
45 mg alebo 90 mg injekËný roztok naplnený vb injekËnej striekaËke.
STELARA 130 mg koncentrát na infúzny roztok ÚËinná látka: InjekËný roztok
ab injekËný roztok naplnený vb injekËnej striekaËke obsahuje ustekinumab
45 mg vb 0,5 ml, resp. 90 mg vb 1,0 ml. Jedna injekËná liekovka obsahuje
130 mg ustekinumabu vb 26 ml (5 mg/ml). Indikácie (platné pre injekËný
roztok abroztok naplnený vbinjekËnej striekaËke)*: LieËba stredne závažnej
až závažnej ložiskovej formy psoriázy ub dospelých pacientov, ub ktorých sa
nedostavila klinická odpoveÎ na iné systémové terapie, vrátane cyklosporínu,
metotrexátu (MTX) alebo PUVA (psolaren ab ultraalové žiarenie pásma
A), prípadne sú im takéto terapie kontraindikované alebo ich netolerujú.
LieËba stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy ub detských
abadolescentných pacientov od 6 rokov abstarších, ktorí nie sú dostatoËne
kontrolovaní alebo netolerujú iné systémové terapie alebo fototerapie.
LieËba psoriatickej artritídy ub dospelých pacientov vb monoterapii alebo
vb kombinácii sb MTX, ak nebola odpoveÎ na predchádzajúcu nebiologickú
lieËbu antireumatickým liekom modikujúcim chorobu (DMARD) dostatoËná.
LieËba dospelých pacientov so stredne Ĉažkou až Ĉažkou aktívnou Crohnovou
chorobou, ub ktorých odpoveÎ buÎ na konvenËnú terapiu alebo na terapiu
antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa - TNF_ bola neadekvátna,
alebo došlo kbstrate odpovede, alebo takúto terapiu netolerujú, alebo je im
kontraindikovaná. LieËba dospelých pacientov so stredne Ĉažkou až Ĉažkou
aktívnou ulceróznou kolitídou, ubktorých odpoveÎ buÎ na konvenËnú terapiu
alebo na biologickú terapiu bola neadekvátna, alebo došlo kbstrate odpovede,
alebo takúto terapiu netolerujú, alebo je im kontraindikovaná. Indikácie
(platné pre koncentrát na infúzny roztok)*: LieËba dospelých pacientov
so stredne Ĉažkou až Ĉažkou aktívnou Crohnovou chorobou, ub ktorých
odpoveÎ buÎ na konvenËnú terapiu alebo na terapiu antagonistom tumor
nekrotizujúceho faktoru alfa - TNF_ bola neadekvátna, alebo došlo kbstrate
odpovede, alebo takúto terapiu netolerujú, alebo je im kontraindikovaná.
LieËba dospelých pacientov so stredne Ĉažkou až Ĉažkou aktívnou ulceróznou
kolitídou, ubktorých odpoveÎ buÎ na konvenËnú terapiu alebo na biologickú
terapiu bola neadekvátna, alebo došlo kbstrate odpovede, alebo takúto terapiu
netolerujú, alebo je im kontraindikovaná. Kontraindikácie: PrecitlivenosĈ na
lieËivo alebo na ktorúkoìvek zb pomocných látok, klinicky závažná aktívna
infekcia. Zvláštne upozornenie: Ustekinumab môže maĈ potenciál zvyšovaĈ
riziko vzniku infekcií abreaktivovaĈ latentné infekcie. Pred zaËatím terapie
liekom STELARA je potrebné pacienta vyšetriĈ na prítomnosĈ infekcie
tuberkulózy. STELARA sa nesmie podávaĈ chorým sbaktívnou tuberkulózou.
Ustekinumab môže maĈ potenciál zvyšovaĈ riziko vzniku malignity. Živé
vírusové alebo živé bakteriálne vakcíny (ako BCG) sa neodporúËa podávaĈ
súËasne sbliekom STELARA. Pred oËkovaním živými vírusovými alebo živými
bakteriálnymi vakcínami sa terapia nemá podávaĈ najmenej 15 týždñov od
poslednej dávky, abkbterapii sa možno vrátiĈ najskôr 2 týždne po oËkovaní.

Boli hlásené závažné reakcie zb precitlivenosti, vb niektorých prípadoch
niekoìko dní po lieËbe. Vyskytla sa anafylaxia abangioedém. Ubpacientov so
psoriázou bola po lieËbe ustekinumabom hlásená exfoliatívna dermatitída.
PoËas používania ustekinumabu po schválení boli hlásené prípady
alergickej alveolitídy ab eozinolnej pneumónie. Klinické prejavy zahÿñali
kašeì, dyspnoe ab intersticiálne inltráty po podaní jednej až troch dávok.
Závažné dôsledky zahÿñali respiraËné zlyhanie ab predëženú hospitalizáciu.
Vb prípade, že bola vylúËená infekcia ab diagnóza bola potvrdená, ukonËite
lieËbu ustekinumabom ab zaËnite vhodnú lieËbu. Kryt ihly na striekaËke
vbprípade STELARY naplnených striekaËiek je vyrobený zo suchej prírodnej
gumy (derivát latexu), Ëo môže ub jedincov citlivých na latex vyvolaĈ
alergickú reakciu. Za úËelom zlepšenia sledovateìnosti biologických liekov
sa má zreteìne zaznamenaĈ názov ab Ëíslo šarže podaného lieku. STELARA
obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) vbjednej dávke, t. j. vbpodstate
zanedbateìné množstvo sodíka. STELARA sa však riedi vbinfúznom roztoku
chloridu sodného 9 mg/ml (0,9b%). Toto sa má vziaĈ do úvahy ubpacientov na
diéte sbkontrolovaným obsahom sodíka. Bližšie: viÎ. úplná informácia oblieku
(SPC). Nežiaduce úËinky a predávkovanie: NajËastejšie: nazofaryngitída,
bolesĈ hlavy ab infekcia horných dýchacích ciest. Najzávažnejšia: závažná
reakcia zbprecitlivenosti vrátanie anafylaxie. Jednotlivé dávky vbmnožstve do
6 mg/kg bez dávkového obmedzenia vzhìadom na toxicitu. Bližšie: viÎ. úplná
informácia ob lieku (SPC). Interakcie: NeuskutoËnili sa žiadne interakËné
štúdie ubìudí. Živé vírusové alebo živé bakteriálne vakcíny (ako BCG) sa nesmú
podávaĈ súËasne sbliekom STELARA. Vbštúdiách so psoriatickou artritídou sa
nepreukázalo, že by súbežné podávanie MTX malo vplyv na bezpeËnosĈ alebo
úËinnosĈ STELARY. V štúdiách sb Crohnovou chorobou sa nepreukázalo, že
by súbežné podávanie imunosupresív alebo kortikosteroidov malo vplyv na
bezpeËnosĈ alebo úËinnosĈ STELARY. Nie je známe, Ëi STELARA môže maĈ
vplyv na alergénovú imunoterapiu. Dávkovanie ab spôsob podávania*:
Ložisková psoriáza ab psoriatická artritída: úvodná dávka 45 mg podaná
subkutánne vb0. týždni, po Ëom nasleduje dávka 45 mg vb4. týždni, potom
sa liek podáva každých 12 týždñov. Ubpacientov, ubktorých sa nedostavila
klinická odpoveÎ ani po 28 týždñoch lieËby, treba uvažovaĈ ob prerušení
terapie. Pacienti sb hmotnosĈou > 100 kg: 90 mg subkutánne vb 0. týždni,
po Ëom nasleduje dávka 90 mg vb4. týždni, potom sa liek podáva každých
12 týždñov. Ložisková psoriáza ubpediatrických pacientov (6 rokov a viac):
odporúËaná dávka je odvodená od telesnej hmotnosti vbËase dávkovania vb0.
ab4. týždni, abpotom každých 12 týždñov ako subkutánna injekcia. Spôsob
podávania: subkutánna injekcia, miestami aplikácie nemajú byĈ plochy
kože postihnuté psoriázou. Crohnova choroba abulcerózna kolitída: úvodná
jednorazová intravenózna dávka vbzávislosti od hmotnosti pacienta približne
6 mg/ kg. Následne po 8 týždñoch 90 mg subkutánna injekcia. Po tomto sa
odporúËa dávkovanie každých 12 týždñov. Pacienti, ktorí nemali primeranú
odpoveÎ vb8. týždni po prvej subkutánnej dávke, môžu vbtom Ëase dostaĈ

Johnson & Johnson s. r. o., divízia Janssen, CBC III, KaradžiËova 12, 821 08 Bratislava 2, Slovensko
Tel.:b+421 2 3240 8400 | Fax.:b+421 2 3240 8490, www.janssen.com/slovakia
Dátum prípravy: jún 2021 CP-240665

druhú subkutánnu dávku. Pacienti, ktorí stratia odpoveÎ pri dávkovaní
každých 12 týždñov, môžu maĈ prínos zo zvýšenia frekvencie dávkovania
na každých 8 týždñov. Bližšie: viÎ úplná informácia oblieku (SPC). Fertilita,
gravidita ab laktácia: NeodporúËa sa užívaĈ liek STELARA poËas gravidity,
ženy vo fertilnom veku majú používaĈ poËas lieËby ab ešte 15 týždñov po
lieËbe úËinný spôsob antikoncepcie. Je potrebné rozhodnúĈ, Ëi prerušiĈ
laktáciu poËas lieËby abešte 15 týždñov po lieËbe, alebo Ëi prerušiĈ terapiu
liekom STELARA so zreteìom na prínos laktácie pre dieĈa ab prínos terapie
pre pacientku. Možná lieková závislosĈ: nevyvoláva závislosĈ. Upozornenia
na uchovávanie: Uchovávajte vb chladniËke (2 °Cb – 8 °C), chrániĈ pred
mrazom absvetlom. Držiteì rozhodnutia obregistrácii lieku: Janssen-Cilag
International N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko. RegistraËné
Ëísla*: STELARA 130 mg koncentrát na infúzny roztok EU/1/08/494/005,
STELARA 45 mg injekËný roztok EU/1/08/494/001, STELARA 45 mg injekËný
roztok naplnený vbinjekËnej striekaËke EU/1/08/494/003 abSTELARA 90 mg
injekËný roztok naplnený vb injekËnej striekaËke EU/1/08/494/004. Dátum
poslednej revízie textu: 04/2021.
*Prosím, všimnite si zmeny vbskrátenej informácii oblieku.
Spôsob výdaja lieku: Liek je viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený
zbverejného zdravotného poistenia vbindikáciách stredne závažná až závažná
ložisková psoriáza ub dospelých, aktívna psoriatická artritída ub dospelých,
stredne Ĉažká až Ĉažká aktívna Crohnova choroba ubdospelých. Skôr, ako liek
predpíšete, oboznámte sa, prosím, sb úplnou informáciou ob lieku vb Súhrne
charakteristických vlastností lieku (SPC), ktorý je dostupný na vyžiadanie
na adrese: Janssen, Johnson & Johnson,b s.b r.b o., KaradžiËova 12, 821 08
Bratislava, tel: +421 (0)2/3240 8400, https:// www.janssen.com/slovakia/
#
Vbpredëženej štúdii IM-UNITI (718 pacientov) bola klinická remisia (skóre
CDAI<150) zvyËajne udržaná do 252. týždña ub pacientov, ktorí zlyhali na
anti-TNF terapiách ako aj ub tých, ktorí zlyhali na konvenËných terapiách.
Vbpredëženej štúdii UNIFI (588 pacientov) bola symptomatická remisia (Mayo
subskóre frekvencie stolice 0 alebo 1 ab subskóre rektálneho krvácania 0)
udržaná do 92. týždña ubpacientov, ktorí zlyhali na konvenËnej terapii (ale
nie na biologickej terapii) abubtých, ktorí zlyhali na biologickej terapii vrátane
tých, ktorí zlyhali na anti-TNF terapii abterapii vedolizumabom. Vbpredëžení oboch štúdií neboli identikované žiadne nové bezpeËnostné riziká po 5
rokoch lieËby ubpacientov sbCrohnovou chorobou abpo 2 rokoch ubpacientov
sbulceróznou kolitídou.1-3

Literatúra: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Stelara®,
04/2021. 2. Sandborn WJ, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021;S15423565(21)00203-2. 3. Panaccione R, et al. Aliment Pharmacol Ther.
2020;52(11-12):1658–1675. 4. Feagan BG, et al. NEJM 2016;375(20):1946–
1960. 5. Sands BE, et al. N Engl J Med. 2019;381(13):1201–1214.
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ZNIŽUJE SEKRÉCIU

ÚýINNÉ ZVÝŠENIE pH PROSTREDIA

ŽALÚDKOVEJ KYSELINY
VYSOKO CIELENÝM MECHANIZMOM ÚýINKU

INHIBÍTORY
PROTÓNOVEJ
PUMPY

Skrátená informácia o lieku: HELICID 10 tvrdé kapsuly. HELICID 20 tvrdé kapsuly. HELICID 40 40 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula. Liečivá látka: omeprazol 10mg / 20 mg / 40 mg v 1 kapsule. ATC skupina: liečivá pri
poruchách acidity, inhibítory protónovej pumpy. ATC kód: A02BC01. Indikácie: Helicid 20: bez porady s lekárom: dospelí: symptomatická liečba refluxu (t. j. pálenie záhy, kyslá regurgitácia). Helicid 10/Helicid 20/Helicid 40: dospelí: liečba a prevencia
relapsu dvanástnikových vredov, liečba a prevencia relapsu žalúdkových vredov, eradikácia Helicobacter pylori (H. pylori) pri peptickej vredovej chorobe v kombinácii s vhodnými antibiotikami, liečba vredov žalúdka a dvanástnika vyskytujúcich sa v
súvislosti s užívaním NSAID a ich prevencia u rizikových pacientov, liečba refluxnej ezofagitídy a dlhodobá liečba po jej vyhojení, liečba symptomatickej gastroezofageálnej refluxnej choroby, liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu. Pediatrická
populácia: deti staršie ako 1 rok a s hmotnosťou ≥ 10 kg: liečba refluxnej ezofagitídy, symptomatická liečba pyrózy a regurgitácie kyseliny pri gastroezofageálnej refluxnej chorobe. Deti staršie ako 4 roky a dospievajúci: liečba dvanástnikového vredu
spôsobeného H. pylori v kombinácii s antibiotikami. Dávkovanie: p.o. podanie, užívať ráno, celé kapsuly prehltnúť a zapiť s pol pohárom vody, nežuvať, nedrviť. Dospelí: pri väčšine indikáciách je odporúčaná dávka 20 mg omeprazolu 1x denne,
dávkovanie sa však pohybuje v rozmedzí od 10 mg do 40 mg denne, prípadne aj viac. Pri eradikácii H. pylori sa odporúča kombinácia omeprazolu 20 mg 2x denne s dvomi antibiotikami. Pri liečbe Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu sa iniciálne
odporúča 60 mg omeprazolu, ďalej individuálne s tým, že pri dávkach nad 80 mg denne treba dávku rozdeliť do 2 denných dávok. Pediatrická populácia: dávka liečiv sa stanovuje podľa veku, hmotnosti a diagnózy pacienta. Kompletné informácie
o dávkovaní sú uvedené v úplnom znení Súhrnu charakteristických vlastností. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo, substituované benzimidazoly alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Súbežné podávanie omeprazolu s nelfinavirom je
kontraindikované. Zvláštne upozornenia: u pacientov s poruchou funkcie obličiek ani u starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania. Pri poruchách funkcie pečene môže stačiť dávka 10 – 20 mg. V prípade výskytu varovných príznakov a
pri podozrení alebo zistení žalúdkového vredu sa má vylúčiť malignita. Pri liečbe je riziko výskytu: vážnej hypomagnezémie; redukcie absorpcie vitamínu B12; fraktúr u rizikových pacientov; gastrointestinálnych infekcií vyvolaných napr. Salmonellou
a Campylobacterom. interferencie s vyšetreniami na neuroendokrinné nádory. Inhibítory protónovej pumpy súvisia s veľmi zriedkavými prípadmi subakútneho kožného lupus erythematosus. Pacienti s dlhodobými problémami s trávením alebo
pálením záhy majú navštevovať v pravidelných intervaloch lekára. Pacienti majú byť poučení o situáciách, kedy sa majú o užívaní poradiť s lekárom. Počas každej liečby omeprazolom, najmä trvajúcej > 1 rok, majú byť pacienti pravidelne sledovaní.
Helicid 10, Helicid 20 a Helicid 40 obsahujú sacharózu a laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie, deficitu sacharázy, galaktózovej intolerancie alebo celkovým deficitom
laktázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek. Interakcie: môže sa meniť absorpcia liekov, ktoré majú absorpciu závislú od pH. Majú sa zvýšene sledovať terapeutické účinky digoxínu. Súbežné podávanie omeprazolu a klopidogrelu sa neodporúča.
Je potrebné vyhnúť sa súbežnému použitiu s posakonazolom, erlotinibom a atazanavirom. Omeprazol je mierny inhibítor CYP2C19 – metabolizmus liečiv metabolizovaných cestou tohto enzýmu (napr. R-warfarín, cilostazol, diazepam, fenytoín)
môže byť spomalený s následnou zvýšenou systémovou expozíciou. Podľa toho je potrebné monitorovať pacienta, prípadne upraviť dávku. Pri súbežnom podávaní s takrolimom sa má posilniť jeho monitorovanie, monitorovanie renálnych funkcií
a prípadne upraviť dávku. Pri podávaní vysokých dávok metotrexátu je potrebné zvážiť dočasné ukončenie liečby omeprazolom. Pri súbežnom podávaní omeprazolu a inhibítorov CYP2C19 alebo CYP3A4 (zvýšenie hladiny omeprazolu) je potrebné
zvážiť úpravu dávky v prípade závažného poškodenia pečene a pri indikovanej dlhodobej liečbe. Pri podávaní induktorov CYP2C19 alebo CYP3A4 môžu byť hladiny omeprazolu znížené. Tehotenstvo a kojenie: omeprazol sa môže užívať počas
gravidity. Omeprazol sa vylučuje do materského mlieka a v terapeutických dávkach je jeho vplyv na dieťa nepravdepodobný. Účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje: účinky sú nepravdepodobné, ale ak sa prejavia závrate alebo
poruchy videnia, pacient nesmie tieto činnosti vykonávať. Nežiadúce účinky: časté: bolesť hlavy, bolesť brucha, zápcha, hnačka, flatulencia, nevoľnosť/vracanie, glandulárne polypy fundu (benígne). Ostatné nežiadúce účinky s menšou alebo
neznámou frekvenciou výskytu sú uvedené v úplnom znení Súhrnu charakteristických vlastností. Predávkovanie: údaje sú obmedzené, príznaky boli prechodné bez zaznamenania vážneho klinického následku. V prípade potreby liečiť symptomaticky. Veľkosť balenia: Helicid 10: 28 tvrdých kapsúl, Helicid 20: 14, 28, 90 tvrdých kapsúl, Helicid 40: 28 tvrdých gastrorezistentných kapsúl. Podmienky uchovávania: v pôvodnom obale, do 25°, chrániť pred vlhkosťou. Registračné číslo:
Helicid 10: 09/0124/01-S, Helicid 20: 09/0477/97-S, Helicid 40: 09/0262/13-S. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Česká republika. Dátum poslednej revízie textu: Helicid
10: 04/2020, Helicid 20: 04/ 2020, Helicid 40: 05/2019. Lieky Helicid 10 a Helicid 40 sú viazané na lekársky predpis. Liek Helicid 20 je viazaný na lekársky predpis okrem veľkosti balenia 14 kapsúl, ktoré nie je viazané na lekársky predpis. Pred
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