Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská hepatologická spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ a UNLP v Košiciach
Slovenská lekárska komora
Slovenská spoločnosť sestier a PA, o.z. SLS
Bardejovské Kúpele, a.s.
Nemocnica Sv. Jakuba n.o. Bardejov
Mesto Bardejov
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HILDEBRANDOVE BARDEJOVSKÉ
GASTRO DNI 2022
Konferencia SGS

Hotel Alexander
Bardejovské Kúpele
09. 09. – 10. 09. 2022

VEDECKÝ VÝBOR

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

doc. MUDr. P. Bánovčin, PhD.
prof. MUDr. T. Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. M. Huorka, CSc.
prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. M. Lukáš, PhD.
MUDr. Ľ. Skladaný, 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.
MUDr. M. Kaščák
Mgr. N. Seligová
Bc. Ľ. Simáková
MUDr. E. Veseliny, PhD.
MUDr. M. Zakuciová

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

KOORDINÁTOR
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

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SGS
Nečlenovia SGS
Sestry - člen
Sestry - nečlen

30,- EUR
50,- EUR
10,- EUR
13,- 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:
8. 9. 2022 od 17.00 do 21.00 hod. – hotel Alexander
9. 9. 2022 od 07.30 do 17.00 hod. – hotel Alexander
10. 9. 2022 od 07.30 do 10.00 hod. – hotel Alexander
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Hotel Alexander
Bardejovské Kúpele
09. 09. – 10. 09. 2022

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU
1. pracovný deň: 09. 09. 2022 piatok
Deň zaujímavých gastroenterologických kazuistík
2. pracovný deň: 10. 09. 2022 sobota
Téma: „Ochorenia pečene a pankreasu“
Ubytovanie a stravovanie zabezpečuje PROGRESS CA, s.r.o.
Ubytovanie od 8. 9. 2022 v zariadeniach Bardejovských Kúpeľov
Raňajky sú v cene ubytovania
SPOLOČNÁ VEČERA
09. 09. 2022 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 účastník dostane po skončení odborného programu
potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením.
Hodnota pridelených kreditov:
09. 09. 2022 - 8 kreditov
10. 09. 2022 - 3 kredity
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DEŇ ZAUJÍMAVÝCH GASTROENTEROLOGICKÝCH KAZUISTÍK
PIATOK 09. 09. 2022
08:30 - 08:50 Otvorenie
T. Hlavatý, M. Zakuciová

08:50 - 09:10 Laudácia MUDr. M. Zakuciovej k životnému jubileu
M. Huorka (Bratislava)
Predsedníctvo: T. Hlavatý, P. Jarčuška
09:10 - 09:30 „State of the art“
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť biologickej liečby IBD
M. Lukáš (Praha)
09:30 - 09:40 Wilkieho syndróm = zriedkavé ochorenie, ťažká diagnóza
a účinná liečba
M. Lukáš (Praha)
09:40 - 09:50 Fokálna lézia pečene – Méﬁe-Toi
Z. Zelinková, Z. Berecová, B. Pekárková, S. Adamcová-Selčánová,
I. Vojtech (Bratislava)
09:50 - 10:00 Tenko črevný Crohn – nie je resekcia ako resekcia
D. Podmanický, M. Jezberová, B. Pekárková, B. Rýchly,
K. Beráková, Z. Zelinková (Bratislava)
10:00 - 10:10 Crohnova choroba ako príčina ilea tenkého čreva
B. Norek (Bratislava)
10:10 - 10:20 Vedolizumab v liečbe Crohnovej choroby u pacienta s maligným ochorením
M. Prokopič, P. Lietava, J. Božíková, P. Bánovčin (Martin)
10:20 - 10:35 Diskusia
10:35 - 10:50 P r e s t á v k a
Predsedníctvo: M. Zakuciová, Z. Zelinková
10:50 - 11:00 Komplikovaný průběh IBD v graviditě
M. Bortlík (České Budějovice)
11:00 - 11:10 Jedenkrát nestačí
J. Letkovský, D. Osuská, A. Orságh, Ľ. Žitňan, B. Kunčák, B. Pekárek (Bratislava)
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PIATOK 09. 09. 2022

11:10 - 11:20

Tumor hlavy pankreasu u 4. ročného dieťaťa
Z. Blusková, I. Čierna, R. Keil, J. Babala (Bratislava)

11:20 - 11:30

Solídny pseudopapilárny tumor pankreasu
P. Molčan, M. Brunčák, J. Martínek, J. Strachan, J. Baláž, N. Bystrianská,
D. Jančeková, Ľ. Skladaný (Banská Bystrica)

10:30 - 11:40

Menej častá príčina ﬁstuly v colon ascendens
J. Frivaldská, T. Štrpka, O. Holička, M. Šindlerová (Nitra)

Raritný prípad nesidioblastózy A- buniek pankreasu
M. Sabol, R. Donat, R. Dytter, P. Chválny, K. Macháleková,
D. Šintal, S. Durdík (Bratislava)
11:50 - 12:10 Diskusia
12:10 - 12:40 Sympózium z edukačného grantu spoločnosti TAKEDA
Predsedníctvo: M. Zakuciová
Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek v liečbe komplexných
perianálnych ﬁstúl, L. Gombošová (Košice)
11:40 - 11:50

12:40 - 13:30

Vyvíjajúca sa úloha hodnotenia aktivity ochorenia pri IBD, P. Lietava (Martin)
Obedová prestávka

13:15 - 13:30

Sympózium z edukačného grantu spoločnosti Wörwag Pharma Slovensko

Perorální léčba vitamínem B12 u nemocných s Crohnovou chorobou
M. Lukáš (Praha)
Predsedníctvo: M. Huorka, M. Ďuríček
13:30 - 13:40 Lambert Eatonov syndróm ako paraneoplastická manifestácia adenokarcinómu žlčníka
D. Važanová, M. Ščur, P. Bánovčin (Martin)
13:40 - 13:50

Keď jedno ochorenie nevylučuje druhé
M. Ďuríček, P. Lipták, D. Vážanová, P. Bánovčin (Martin)

13:50 - 14:00

Solitárny vred rekta
M. Fedurco, M. Miško, M. Nemec, R. Kardošš, J. Zápotocká (Košice)

14:00 - 14:10

Problematika chronickej pankreatitídy z pohľadu gastroenterológa
M. Ščur, P. Uhrík, L. Nosáková, P. Bánovčin (Martin)

14:10 - 14:20

Je možné endoskopovať bez paradoxov?
J. Zápotocká, M. Fedurco, M. Miško, M. Nemec, R. Kardošš (Košice)
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PIATOK 09. 09. 2022
14:20 - 14:30
14:30 - 14:40
14:40 - 15:00
15:00 - 15:15

15:15 - 15:30

Elastická ligácia v hrubom čreve, ako alternatíva
O. Holička, T. Štrpka, J. Frivaldská, M. Šindlerová (Nitra)
Komplikácia endoskopickej biopsie
M. Miško, M. Fedurco, M. Nemec, R. Kardošš, J. Zápotocká (Košice)
Diskusia
Sympózium z edukačného grantu spoločnosti Celltrion
Remsima SC a "biobetter" koncept u IBD
M. Lukáš (Praha)
Prestávka

Predsedníctvo: S. Dražilová, T. Koller
15:30 - 15:40 Pneumatosis cystoides intestinalis
I. Šturdík, A. Gojdičová, J. Tóth, Z. Vrablicová, M. Chlebíková, J. Barták,
T. Hlavatý (Bratislava)
15:40 - 15:50 Crohnova choroba alebo intestinálny lymfóm?
A. Gojdičová, I. Šturdík, J. Tóth, Z. Vrablicová, M. Chlebíková, J. Barták,
T. Hlavatý (Bratislava)
15:50 - 16:00 Problematická echinokokóza pečene
L. Nosáková, P. Uhrík, P. Bánovčin (Martin)
16:00 - 16:10 Biliárne komplikácie echinokokózy pečene
A. Molnárová-Danningerová (Bratislava)
16:10 - 16:20
16:20 - 16:35
16:35 - 17:05

ACLF, keď „C“ je cystická ﬁbróza
L. Opravilová, S. Adamcová-Selčanová, Ľ. Skladaný (Banská Bystrica)
Diskusia
Sympózium z edukačného grantu spoločnosti Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Predsedníctvo: M. Zakuciová
Ustekinumab v léčbě rizikových IBD pacientů, M. Lukáš (Praha)
Liečba pacienta s M.Crohn – kde robíme chyby v klinickej praxi?, S. Dražilová (Košice)
17:05 - 17:20 P r e s t á v k a
Predsedníctvo: E. Veseliny, J. Martínek
17:20 – 17:35 Jak publikovat v časopise s vysokým IF. Postřehy nejen pro mladé
J. Martínek (Praha)
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17:35 - 17:45
17:45 - 17:55
17:55 - 18:05
18:05 - 18:15

18:15 - 18:25

18:25 - 18:40

Transplantace jater pro PECom napodobující hepatocelulární karcinóm
J. Selucká, J. Froněk, L. Voska, D. Kautznerová, P. Taimr (Praha)
Prínos metódy ERCP v endoskopickej liečbe chronickej pankreatitídy
B. Kučinský, E. Veseliny, J. Hubaľ, P. Jarčuška (Košice)

Keď štandardná ERCP nestačí pri rekurujúcej hepatikolitiáze
P. Vojtek, J. Mikloš, R. Husťák, F. Závada, J. Martínek, A. Klepanec (Trnava, Poprad)

Nečakaná príčina cholestázy pred plánovanou operáciou umbilikálnej hernie
K. Kučerová, D. Polák, F. Závada, I. Kopecká, R. Husťák, J. Ušák, M. Tomáš,
J. Martínek, D. Pinďák (Trnava)
Ako ďaleko je ešte bezpečné pre endoskopiu mimo lumen
K. Kadlečiková, A. Klepanec, A. Šebová, G. Oršová, J. Rajec, F. Závada,
R. Husťák, J. Martínek (Trnava)
Diskusia

Predsedníctvo: M. Greguš, P. Bánovčin
18:40 - 18:50
18:50 - 19:00
19:00 - 19:10
19:10 - 19:20

19:20 - 19:30
19:30 - 19:45
19:45 - 20:00

Endoskopická muskulárna disekcia v konečníku
D. Osuská, A. Orságh, Ľ. Žitňan, J. Letkovský, B. Kunčák, B. Pekárek (Bratislava)
Nie každý návrat je jednoduchý
D. Polák (Žilina)

Gastrointestinálna symptomatológia familiárnej stredomorskej horúčky
M. Pršo, Z. Havličeková, M. Jeseňák, L. Kapustová, P. Bánovčin (Martin)

Keď Wilson nie je Wilson
A. Barlogová, S. Adamcová-Selčanová, D. Žilinčanová, N. Bystrianska,
D. Havaj, K. Šulejová, Ľ. Skladaný (Banská Bystrica)
Význam predoperačných vyšetrení pri karcinóme rekta
P. Mikolajčík, J. Janík, Ľ. Laca, J. Miklušická (Martin)
Diskusia

Sympózium z edukačného grantu spoločnosti SWIXX Biopharma

1-litrový preparát s makrogolom a jeho efektivita
v príprave pacienta na kolonoskopiu
P. Hyrdel (Martin)
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SEKCIA SESTIER

(koordinátor: MUDr. Marián Kaščák, PhD)

PIATOK 09. 09. 2022
Predsedníctvo: A. Ivanová, Ľ. Simáková

14:00 - 14:15 „Začalo sa to v Trenčíne“
M. Kaščák (Trenčín)
14:15 - 14:30 Vzdelávanie v ošetrovateľstve. Ošetrovateľská škola
Kongregácie Milosrdných sestier sv. Kríža v Bratislave.
Ľ. Ilievová, K. Gerlichová (Trenčín)
14:30 - 14:40 Ligácia pažerákových varixov
I. Jakušová (Ružomberok)
14:40 - 14:50 Príprava pacienta na kolonoskopiu
L. Ondrejková (Ružomberok)
14:50 - 15:10 Diskusia
15:10 - 15:30 P r e s t á v k a
Predsedníctvo: N. Seligová, I. Jakušová

15:30 - 15:40 IBD sestra – význam pre pacienta a lekára
N. Seligová (Košice)
15:40 - 15:50 Manažment sestry pri enterálnej a parenterálnej výžive
Ľ. Simáková (Košice)
15:50 - 16:00 Ošetrovateľská starostlivosť pri enterálnej a parenterálnej
výžive u hospitalizovaných pacientov
M. Bakšiová (Košice)
16:00 - 16:20 Diskusia
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OCHORENIE PEČENE A PANKREASU
SOBOTA 10. 09. 2022
Predsedníctvo: P. Jarčuška, Ľ. Skladaný

9:00 - 9:20

9:20 - 9:35
9:35 - 9:50
9:50 - 10:05
10:05 - 10:20
10:20 - 10:40
10:40 - 11:00

11:00 - 11:15

„State of the art“
Pandemie Covid a zdravotní stav populace – známe konečný účet?
J. Špičák (Praha)
Úloha zápalu v patogenéze chronických chorôb pečene
P. Jarčuška (Košice)
Fraility pri cirhóze pečene
Ľ. Skladaný (Banská Bystrica)
Primárna sklerotizujúca cholangitída – čo priniesli nové odporúčania
S. Dražilová (Košice)
Tuková choroba pečene – znamená nová deﬁnícia aj zmeny v manažmente?
M. Janičko (Košice)
Diskusia
Sympózium z edukačného grantu spoločnosti AOP ORPHAN
Identiﬁkácia a druholíniová liečba rizikových pacientov
s primárnou biliárnou cholangitídou
S. Dražilová (Košice)
Prestávka

Predsedníctvo: A. Vavrečka, J. Janík

11:15 – 11:30 Infekcia COVID-19 v indukcii poškodenia pankreasu
P. Dítě, L. Kunovský (Brno)
11:30 - 11:45 Akútna recidivujúca pankreatitída
A. Vavrečka (Bratislava)
11:45 - 12:00 Etiopatogenéza karcinómu pankreasu – konsekvencie
preskríningovej stratégie
Z. Zelinková (Bratislava)
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SOBOTA 10. 09. 2022
12:00 - 12:15 Význam EUS v diferenciálnej diagnostike pankreatických lézii
T. Koller (Bratislava)
12:15 - 12:30 Úskalia riešenia neuroendokrinných neoplázii
a cystických lézii pankreasu z pohľadu chirurga
M. Pindura, J. Janík, J. Miklušica, R. Kyčina, B. Palkoci, J. Záň,
P. Bánovčin, M. Demeter, L. Nosáková (Martin)
12:30 - 12:50 Diskusia
12:50 Ukončenie XXXV. Hildebrandových Bardejovských gastroenterologických dní

Generálni partneri:
Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.
Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.

Hlavní partneri:

AbbVie, s.r.o.
Celltrion Healtcare

Vystavovatelia:
Alfasigma Czech, s.r.o. O.Z. Slovensko
Askin & Co., spol. s r.o.
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Berlin-Chemie/A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o.
Biogema, v. d., Košice
EWOPHARMA spol. s r.o.
FERRING Slovakia, s.r.o.
FLEXIMED SLOVAKIA s.r.o.
InterMedical Plus, s.r.o.
KRKA Slovensko, s.r.o.
Nutricia / Danone, s.r.o.
Pﬁzer Luxembourg SARL, o.z.
PRO.MED.CS Praha a.s.
Sandoz
STADA
Swixx Biopharma
Ultramed s.r.o.
Viatris Slovakia, s.r.o.
Wörwag Pharma Slovensko s.r.o.

MISIA:
DLHOTRVAJUCA
REMISIA
#1-5

STELARA®b– BIOLOGICKÁ LIEoBA STREDNE ©AŽKEJ
AŽ TAŽKEJ AKTÍVNEJ CROHNOVEJ CHOROBY
AbULCERÓZNEJ KOLITÍDY1

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA ObLIEKU STELARA®:
Názov lieku ab lieková forma: STELARA 45 mg, injekËný roztok, STELARA
45 mg alebo 90 mg injekËný roztok naplnený vbinjekËnej striekaËke. STELARA
130 mg koncentrát na infúzny roztok ÚËinná látka: InjekËný roztok abinjekËný
roztok naplnený vb injekËnej striekaËke obsahuje ustekinumab 45 mg
vb0,5 ml, resp. 90 mg vb1,0 ml. Jedna injekËná liekovka obsahuje 130 mg
ustekinumabu vb 26 ml (5 mg/ml). Indikácie (platné pre injekËný roztok
ab roztok naplnený vb injekËnej striekaËke)*: LieËba stredne závažnej až
závažnej ložiskovej formy psoriázy ubdospelých pacientov, ubktorých sa nedostavila klinická odpoveÎ na iné systémové terapie, vrátane cyklosporínu,
metotrexátu (MTX) alebo PUVA (psolaren abultraalové žiarenie pásma A),
prípadne sú im takéto terapie kontraindikované alebo ich netolerujú. LieËba
stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy ubdetských abadolescentných pacientov od 6 rokov abstarších, ktorí nie sú dostatoËne kontrolovaní
alebo netolerujú iné systémové terapie alebo fototerapie. LieËba psoriatickej
artritídy ubdospelých pacientov vbmonoterapii alebo vbkombinácii sbMTX, ak
nebola odpoveÎ na predchádzajúcu nebiologickú lieËbu antireumatickým
liekom modikujúcim chorobu (DMARD) dostatoËná. LieËba dospelých pacientov so stredne Ĉažkou až Ĉažkou aktívnou Crohnovou chorobou, ubktorých
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, ubktorých 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 zbpomocných látok, klinicky závažná aktívna infekcia. Zvláštne upozornenie*: Ustekinumab môže maĈ potenciál zvyšovaĈ riziko vzniku infekcií
abreaktivovaĈ latentné infekcie. Ubpacientov lieËených ustekinumabom boli
hlásené oportúnne 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 zbprecitlivenosti, vbniektorých 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 abeozinolnej pneumónie. Klinické
prejavy zahÿñali kašeì, dyspnoe abintersticiálne inltráty po podaní jednej až
troch dávok. Závažné dôsledky zahÿñali respiraËné zlyhanie abpredëženú hospitalizáciu. Vbprípade, že bola vylúËená infekcia abdiagnóza bola potvrdená,
ukonËite lieËbu ustekinumabom abzaËnite vhodnú lieËbu. Kryt ihly na striekaËke vbprípade STELARY naplnených striekaËiek je vyrobený zo suchej prírodnej gumy (derivát latexu), Ëo môže ubjedincov 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. Vbklinických skúšaniach boli pozorované reakcie súvisiace sbinfúziou pri podávaní STELARA 130 mg koncentrát
na infúzny roztok. Vbpostmarketingovom sledovaní boli hlásené závažné reakcie súvisiace sbinfúziou vrátane anafylaktických reakcií na infúziu. Ak sa
spozoruje závažná alebo život ohrozujúca reakcia, má sa zaËaĈ vhodná lieËba
ab lieËba ustekinumabom ab má sa ukonËiĈ. Bližšie: viÎ. úplná informácia
oblieku (SPC). Nežiaduce úËinky abpredávkovanie: NajËastejšie: nazofaryngitída, bolesĈ hlavy abinfekcia 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 oblieku (SPC). Interakcie: NeuskutoËnili sa žiadne interakËné štúdie ub ìudí. 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. Vbštúdiách sbCrohnovou 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 abspôsob
podávania*: Ložisková psoriáza abpsoriatická 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 obprerušení
terapie. Pacienti sbhmotnosĈou > 100 kg: 90 mg subkutánne vb0. týždni, po
Ëom nasleduje dávka 90 mg vb4. týždni, potom sa liek podáva každých 12
týždñov. Ložisková psoriáza ubpediatrických pacientov (6 rokov abviac): 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 vb závislosti 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
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 ob lieku (SPC). Fertilita,

Johnson & Johnson,bs.br.bo., 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: február 2022 CP-293778

gravidita ablaktácia*: NeodporúËa sa užívaĈ liek STELARA poËas gravidity,
ženy vo fertilnom veku majú používaĈ poËas lieËby abešte 15 týždñov po lieËbe úËinný spôsob antikoncepcie. Obmedzené údaje zbpublikovanej literatúry
naznaËujú, že ustekinumab sa vyluËuje do ìudského materského mlieka vo
veìmi malých množstvách. Nie je známe, Ëi sa ustekinumab po požití systémovo absorbuje. Vzhìadom na potenciál pre vznik nežiaducich reakcií spôsobených ustekinumabom ubdojËiat je potrebné rozhodnúĈ, Ëi prerušiĈ dojËenie
poËas lieËby abešte 15 týždñov po lieËbe, alebo Ëi prerušiĈ terapiu STELAROU
so zreteìom na prínos dojËenia pre dieĈa abprínos terapie pre pacientku. Možná lieková závislosĈ: Nevyvoláva závislosĈ. Upozornenia na uchovávanie:
Uchovávajte vb chladniËke (2 °Cb – 8 °C), chrániĈ pred mrazom ab svetlom.
Držiteì rozhodnutia ob registrácii 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
vb injekËnej striekaËke EU/1/08/494/003 ab STELARA 90 mg injekËný roztok
naplnený vbinjekËnej striekaËke EU/1/08/494/004. Dátum poslednej revízie
textu*: 11/2021.
*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, sbúplnou informáciou oblieku vbSúhrne charakteristických vlastností lieku (SPC), ktorý je dostupný na vyžiadanie na adrese: Janssen, Johnson & Johnson,bs.br.bo., KaradžiËova 12, 821 08 Bratislava,
tel: +421 (0)2/3240 8400, https:// www.janssen.com/slovakia/
Štúdia IM-UNITI (subkutánna udržiavacia lieËba ustekinumabom u pacientov so stredne Ĉažkou až Ĉažkou Crohnovou chorobou): pri použití ITT
(Intent-to-treat) analýzy všetkých pacientov randomizovaných na terapiu
ustekinumabom na zaËiatku udržiavacej lieËby, 34,4% pacientov lieËených
ustekinumabom každých 8 týždñov a 28,7% lieËených ustekinumabom každých 12 týždñov bolo v klinickej remisii v 252. týždni. Zodpovedajúce miery
klinickej remisie u pacientov, ktorí vstúpili do LTE fázy (tzv. Long Term Extension) boli 54,9% a 45,2%.2 Dlhodobá predëžená (LTE) štúdia UNIFI (subkutánna udržiavacia lieËba ustekinumabom u pacientov so stredne Ĉažkou
až Ĉažkou ulceróznou kolitídou): spomedzi pacientov randomizovaných do
skupín s ustekinumabom každých 12 a 8 týždñov na zaËiatku udržiavacej
lieËby,dosiahlo symptomatickú remisiu v 152. týždni 54,1 % a 56,3 %.3

#

Literatúra: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Stelara®,
11/2021.b2. Sandborn WJ,betbal. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021; S15423565(21)00203-2.b 3. Abreau M.T. at al. J Crohns Colitis 2022 Mar 3;
jjac030. doi:10.1093/ecco-jcc/jjac030. Online ahead of print.b 4. Feagan
BG,betbal. NEJM 2016;375(20):1946–1960.b5. Sands BE,betbal. N Engl J Med.
2019;381(13):1201–1214.
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Pre dospelých pacientov
so stredne až veľmi ťažkou formou
1

Entyvio® je jediné schválené
biologikum so selektívnym účinkom
na črevo, ktoré poskytuje rýchly
nástup účinku*, dlhodobú remisiu,
**
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* 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

Skrátená informácia o lieku. Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu (i.v.),
Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke (s.c.), Entyvio 108 mg injekčný roztok
v naplnenom pere (s.c.). 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: Entyvio I.v. + s.c.: 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. Entyvio i.v.: Liečba dospelých
pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou aktívnej chronickej pouchitídy, ktorí podstúpili
proktokolektómiu a análnu anastomózu ileálneho púzdra vytvoreného kvôli ulceróznej kolitíde a mali
neprimeranú alebo žiadnu odpoveď na liečbu antibiotikami. 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. Pouchitída: Liečba vedolizumabom sa má začať paralelne so štandardnou liečbou
antibiotikami (napr. štvortýždňová liečba ciprofloxacínom). Ak sa do 14 týždňov liečby vedolizumabom
nepozoruje žiadny dôkaz terapeutického prínosu, má sa zvážiť ukončenie liečby. 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. 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 infúzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusionrelated 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. U dospelých pacientov s pouchitídou
sa vedolizumab podával súbežne s antibiotikami, farmakokinetika vedolizumabu sa u pacientov
s pouchitídou neskúmala. 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. Účinky
vedolizumabu na dojčené deti a na tvorbu mlieka nie sú známe. V štúdii týkajúcej sa laktácie zameranej
len na koncentráciu prítomného vedolizumabu v materskom mlieku u laktujúcich žien s aktívnou
ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou dostávajúcich vedolizumab, bola koncentrácia
vedolizumabu v ľudskom materskom mlieku približne 0,4 % až 2,2 % sérovej koncentrácie u matky
získanej z historických štúdií vedolizumabu. Odhadovaná denná dávka vedolizumabu užitá dojčaťom bola
0,02 mg/kg/deň, čo je približne 21 % priemernej materskej dennej dávky upravenej podľa telesnej
hmotnosti. 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 po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu
a rizika lieku. 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, SK-825 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: Entyvio s.c. – 14.º10.º2021, Entyvio i.v.
– 31.º1.º2022. Dátum vypracovania reklamy a SPC: júl 2022.
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.sk
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Referencie: 1. SPC Entyvio, január 2022. 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.

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

AbbVie, s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
tel. č. : +421 2 50 500 777, www.abbvie.sk

1. subkutánny infliximab1-4
Pre lepšiu kvalitu života s väčšou
slobodou a s menšími obmedzeniami. 5-12

Určené pre odbornú verejnosť. Dátum prípravy: august 2022. SK-RE-005

1. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/remsima 2. Byun HG, et al. Appl Health Econ Health Policy. 2021;19(5):735-745. 3. European Commission Grants Marketing Authorisation For
World’’s First Subcutaneous Formulation Of Infliximab Remsima SC For An Additional Five Indications Including For Use In Inflammatory Bowel Disease And Ankylosing Spondylitis. https://www.biosimilardevelopment.com/doc/european-commission-grants-marketing-authorisation-for-world-s-first-subcutaneous-0001; 2021. [Accessed Dec 2021]. 4. Data on File. Celltrion Healthcare. 2021. 5. Schreiber S et al.
Gastroenterology. 2021;160(7):2340-2353. 6. Solitano V, et al. Gastroenterology. 2021;160(7)2244-2247. 7. Overton PM, et al. Patient Prefer Adherence. 2021;15:811-834. 8. Westhovens R, et al. Rheumatology
(Oxford). 2021;60(5):2277-2287. 9. Combe B, et al. Arthritis Res Ther. 2021;23(1):119. 10. Caporali R, et al. Expert Rev Clin Immunol. 2021;17(1):85-99. 11. Smith PJ, et al. J Crohns Colitis. 2021;15(Suppl_1):
S480-S481. 12. Schreiber S, et al. Switching from intravenous to subcutaneous infliximab in patients with active inflammatory bowel disease: Post-hoc analysis of pre-/post-switch outcomes from a multicentre,
randomized controlled pivotal trial. Poster (P0472). Prezentované na UEG Week Virtual 2021.

Základné informácie o lieku:
Remsima 120 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Remsima 120 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Zloženie: Jedna naplnená jednodávková injekčná striekačka/naplnené jednodávkové pero s objemom 1ml obsahuje 120 mg
infliximabu. Indikácie: Reumatoídna artritída, Crohnova choroba, ulcerózna kolitida, ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída, psoriáza. Dávkovanie a spôsob podania: Doporučené dávkovanie pri udržovacej liečbe je 120 mg s.c. každý 2. týždeň.
Udržovaciu liečbu je potrebné začať 4 týždne po poslednom podaní 2 intravenóznych infúzii infliximabu 5 mg/kg (3 mg/kg pri
liečbe reumatoidnej artritidy) podaných v rozmedzí 2 týždňov. Pri reumatoídnej artritíde je možné liečbu začať úvodnou dávkou
120 mg s.c. nasledovanou ďalšou dávkou 120 mg s.c. v 1., 2., 3. a 4. týždni po podaní prvej injekcie, a potom pokračovať v obvyklom dávkovaní. Pri prechode z udržovacej liečby infliximabom i.v. na s.c. formu, sa infliximab s.c. môže podať 8 týždňov po
posledným podaní infliximabu i.v.. Dávkovanie u zvláštnych skupín pacientov viď. platné SPC. Kontraindikácie: Hypersenzitivita
na liečivú látku, na iné myšie proteiny alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku, aktivna tuberkulóza alebo iné závažné infekcie, ako
je sepsa, abscesy a oportúnne infekcie, stredne závažné alebo závažné srdcové zlyhanie (NYHA trieda III/IV). Zvláštne upozornenia a opatrenia pri použití: V záujme lepšej sledovateľnosti biologických liekov je potrebné dôsledne zaznamenať názov a číslo
šarže podávaného lieku. Užívanie infliximabu bolo spojené s akútnymi reakciami súvisiacimi s injekciou, vrátane anafylaktického
šoku, a oneskorenými hypersenzitivnymi reakciami. Pacienti užívajúcí TNF-antagonistov sú viacej náchylní na závažné infekcie, vrátane sepsy, pneumónie, oportúnnych infekcií (invazivne mykotické, vírusové), tuberkulózy, listeriózy, kandidózy, pneumocystózy
a ďaľších. U pacientov, ktorí sú chronickými nositeľmi vírusov, môže dôjsť k reaktivácii hepatitídy B. Infliximab môže zriedkavo spôsobiť demyelinizačné ochorenie CNS, poruchy pečene a žlčových ciest, imunosupresiu, malígne ochorenie, tiež bolo spozorované
zhoršenie srdcového zlyhávania a s tým súvisiacej zvýšenej mortality. Interakcie: Liek sa neodporúča kombinovať s inou biologickou
liečbou používanou na liečbu rovnakých ochorení, vrátane anakinry a abataceptu. Súčasne s liekom sa neodporúča aplikovať živé
vakcíny. Nežiaduce účinky: Najčastejšie infekcie horných dýchacích ciest, sinusitida, vírusové infekcie (napr. chrípkové ochorenia,
infekcie virusom herpes simplex), bolesť hlavy, bolesť brucha, nauzea, reakcie spojené s injekciou, bolesť v mieste aplikácie a ďalšie, viď. platné SPC. Zvláštne opatrenia pre uskladnenie: Uskladnite v chladničke (2 °C - 8 °C). Chráňte pred mrazom. Uskladnite
v pôvodnom obale, aby bol liek chránený pred svetlom. Liek je možné uskladniť pri teplotách maximálne až 25 °C po dobu až
28 dní. Balenie: 1 ml x 1 naplnená injekčná striekačka alebo 1 naplnené pero. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Celltrion Healthcare Hungary Kft., 1062 Budapest Váci út 1–3. WestEnd Office Building B torony, Maďarsko. Registračné čísla: EU/1/13/853/010
a EU/1/13/853/013. Dátum poslednej revízia textu: 6. 4. 2022. Spôsob výdaja: Viazaný na lekársky predpis. Spôsob úhrady:
Hradený z verejného zdravotného poistenia. Skôr, ako liek predpíšete, zoznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku (SPC).
Celltrion Healthcare Hungary Kft.
1062 Budapešť, Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony,
Maďarsko, tel.: +36 1 231 0493, healthcare.hu@celltrionhc.com
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Zdravie
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40 mg simetikónu / 1 kapsula1
Espumisan® 40 mg, mäkké kapsuly. Liek na vnútorné

použitie.

Liečivo: simetikón. Každá mäkká kapsula Espumisanu obsahuje 40 mg simetikónu. Terapeutické indikácie: Symptomatická liečba gastrointestinálnych ťažkostí súvisiacich s
plynatosťou, napr. meteorizmus, flatulencia. Ako príprava na
diagnostické vyšetrenia v oblasti brucha, akými sú napríklad
röntgenografia a sonografia. Espumisan je indikovaný deťom
od 6 rokov, dospievajúcim a dospelým. Dávkovanie a spôsob
podávania: Pri gastrointestinálnych ťažkostiach súvisiacich s
plynatosťou (napríklad meteorizmus, flatulencia): Deti od 6
rokov, dospievajúci a dospelí užívajú 2 kapsuly Espumisanu
3 až 4 krát denne. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo,

odbúrava plynové bubliny
rýchlo a efektívne
- bez toho, aby bol
absorbovaný organizmom1*
oranžovú žlť FCF (E110), metylparahydroxybenzoát (E218)
alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Ak sa abdominálne ťažkosti znovu objavia a/alebo pretrvávajú, je potrebné, aby sa
klinicky vyšetrili. Fertilita, gravidita, laktácia: Espumisan sa
môže užívať v gravidite a počas dojčenia. Nežiaduce účinky:
Nežiaduce účinky súvisiace s užívaním Espumisanu neboli doteraz pozorované. Pred odporúčaním, alebo predpísaním
lieku si pozorne prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Nemecko. Spôsob
výdaja lieku: nie je viazaný na lekársky predpis. Referencie:
1. SPC Espumisan (5/2018). *Platí pre liečivo simetikón

zlepší trávenie2,3
uvoľní bolesť 2,3
Pangrol® 20 000 gastrorezistentné tablety. Liek na vnútorné
použitie.

Liečivo: 1 gastrorezistentná tableta obsahuje pankreatín (z pankreasu
ošípaných) s minimálnou aktivitou: lipasum 20 000 Ph. Eur. U.,
amylasum 12 000 Ph. Eur. U., proteasum 900 Ph. Eur. U. Liek obsahuje
laktózu. Terapeutické indikácie: substitúcia tráviacich enzýmov
pri poruchách exokrinnej pankreatickej funkcie spojenej s poruchou
trávenia, spôsobenými napr. chronickou pankreatitídou alebo cystickou
fibrózou. Pri súčasnej resekcii žalúdka a tenkého čreva, funkčne zrýchlenej
intestinálnej pasáži, poruchách hepatobiliárneho systému, dyspepsii ako
aj pri súčasnej konzumácii ťažko stráviteľných zeleninových, mastných
alebo nezvyčajných jedál. Odstránenie plynov z čriev pred zobrazujúcimi
diagnostickými vyšetreniami. Dávkovanie: je podmienené závažnosťou
insuficiencie pankreasu. Odporučená dávka je 1 – 2 tablety s jedným
jedlom, tablety sa majú prehltnúť vcelku. Dávka sa môže zvýšiť len
po konzultácii s lekárom a potrebné je sledovať symptómy zlepšenia
(napríklad steatoreu a abdominálnu bolesť). Nesmie sa prekročiť denná
dávka 15 000 – 20 000 jednotiek lipázy /kg telesnej hmotnosti. Pediatrická
populácia. Liek je určený deťom od 3 rokov. Pre deti mladšie ako 3 roky,
alebo tie, ktoré nedokážu prehĺtnúť tabletu, existujú vhodnejšie liekové
formy. Celková denná dávka zahŕňa dávky s 3 hlavnými jedlami a 2-3
menšími jedlami (s polovičnými dávkami lieku). Dávky lipázy pre deti od 3
do 4 rokov sú 1 000 – 2 000 IU lipázy/kg/jedlo a pre deti staršie ako 4 roky
500 – 2 000 IU lipázy/kg/jedlo. Nesmie sa prekročiť denná dávka enzýmu
10 000 IU lipázy/kg/deň. Pankreatická insuficiencia pri cystickej
fibróze: Pre deti od 3 do 4 rokov sú dávky lipázy 1000-2000 IU lipázy/kg/
jedlo. Pre deti staršie ako 4 roky a dospelých sú dávky lipázy 500-2000 IU
lipázy/kg/jedlo. Neodporúčajú sa dávky lipázy väčšie ako 2500 IU lipázy/
kg/jedlo (10 000 IU lipázy/kg/deň) alebo 4000 IU lipázy/g tuku denne.
Kontraindikácie: akútna pankreatitída, akútny záchvat chronickej
pankreatitídy počas rozvinutej chronickej pankreatitídy. Občasná aplikácia

môže byť užitočná vo fáze remisie, počas úpravy diéty, ak je dôkaz
o pretrvávajúcej insuficiencii. Precitlivenosť na všetky zložky lieku, na
bravčovinu. Liekové interakcie: pankreatín môže znižovať vstrebávanie
kyseliny listovej a účinok súčasne podávanej akarbózy a miglitolu, ako
aj vstrebávanie solí železa. Používanie v gravidite a počas laktácie:
Gravidita: Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Pangrol 20 000 u
tehotných žien. Dojčenie: Pangrol 20 000 sa nemá užívať počas dojčenia,
ak to nie je nevyhnutne potrebné. Ak sa pankreolipáza podáva počas
dojčenia, je potrebná zvýšená opatrnosť. Fertilita: Neexistujú žiadne
klinické údaje o vplyve lieku na plodnosť. Nežiaduce účinky: Poruchy
imunitného systému Veľmi zriedkavé: Alergické reakcie včasného typu
(napr.: kožná vyrážka, urtikária, kýchanie, slzenie a bronchospazmus,
dyspnoe. Poruchy gastrointestinálneho traktu Veľmi zriedkavé: Hnačka,
abdominálny diskomfort, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie. Striktúry
v ileocekálnej oblasti a vo vzostupnej časti hrubého čreva u pacientov
s cystickou fibrózou po užívaní vysokých dávok pankreatického prášku.
Poruchy obličiek a močových ciest Neznáme. U pacientov s cystickou
fibrózou, najmä pri užívaní vysokých dávok pankreatického prášku, sa
môže vyskytnúť zvýšené vylučovanie kyseliny močovej v moči. Vylučovanie
kyseliny močovej v moči má byť preto kontrolované u týchto pacientov,
aby sa zabránilo vzniku močových kameňov. Zvláštne upozornenie:
u pacientov s cystickou fibrózou najmä pri užívaní vysokých dávok
pankreatínu sa môže vyskytnúť zvýšené vylučovanie kyseliny močovej
v moči. Pred odporúčaním, alebo predpísaním lieku si pozorne
prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku. Držiteľ
rozhodnutia o registrácii: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125,
12489 Berlín, Nemecko. Spôsob výdaja lieku: aj na lekársky predpis (IO,
PO). Posledná revízia textu: 11/2016. Referencie: 2. Jurgoš, Ľ. et al.:
Česká a slovenská gastroentrologie a hepatologie 2008; 62 (6) str. 324328. 3. Pangrol ® 20 000 Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC
11/2016).

prispieva k správnemu
fungovaniu imunitného systému4*
floraliv® je výživový doplnok.
Pred odporúčaním si pozorne prečítajte návod na
použitie. Posledná revízia textu: 10/2020.

Referencia: 4. Návod na použitie floraliv®
* vitamíny B6, B12, Zinok

Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť a interné účely spoločnosti. Dátum výroby materiálu: 07/2022.
Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.,
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, tel.: 02/ 544 30 730, fax: 02/544 30 724,
e-mail: slovakia@berlin-chemie.com
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Skrátená informácia o lieku
Flebaven 500 mg filmom obalené tablety (120 tbl v balení), Flebaven 1000 mg tablety. Mikronizovaný diosmín. Terapeutické indikácie: Flebaven je indikovaný dospelým na: liečbu prejavov a príznakov chronického venózneho ochorenia, ako je bolesť, pocit ťažkých nôh,
únava nôh, nepokoj v nohách, nočné kŕče, edém nôh a trofické zmeny. Liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia. Dávkovanie a spôsob podávania: Chronické venózne ochorenie: Zvyčajná denná dávka sú 2 tablety, ktoré sa užívajú v jednej dávke alebo
v 2 oddelených dávkach (pri 1000 mg 1 tableta v jednej dávke). Liečba má trvať najmenej 4 až 5 týždňov. Akútny stav hemoroidálneho ochorenia: Počas prvých 4 dňoch liečby je denná dávka 6 tabliet (pri 1000 mg 3 tablety). Počas nasledujúcich 3 dní je odporúčaná denná dávka 4 tablety
(pri 1000 mg 2 tablety). Odporúčaná denná dávka pre udržiavaciu liečbu je 2 tablety (pri 1000 mg 1 tableta). Pri tejto indikácii je Flebaven určený len na krátkodobé použitie. Na perorálne použitie s jedlom. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Liečba má byť len krátkodobá. Ak sa stav počas liečby zhorší, odporúča sa špeciálna starostlivosť. Flebaven nie je účinný pri znižovaní opuchu dolných končatín spôsobenom ochorením srdca, pečene alebo obličiek. Tento liek obsahuje
menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka. Liekové a iné interakcie: Po uvedení lieku na trh neboli hlásené interakcie diosmínu s inými liekmi.. Gravidita a laktácia: Pri predpisovaní gravidným ženám sa vyžaduje opatrnosť. Nie
je známe, či sa diosmín vylučuje do materského mlieka. Preto sa tento liek nemá podávať počas dojčenia. Nežiaduce účinky: časté: hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie.. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko. Dátum
revízie textu: máj 2022 (500 mg); máj 2022 (1 000 mg). Pred predpísaním lieku si pozorne prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC), ktorý nájdete aj na adrese: Krka Slovensko, s.r.o, Turčianska 2, 821 09 Bratislava, www.krka.sk. Výdaj lieku je
viazaný na lekársky predpis. Určené osobám, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky.
Literatúra: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Flebaven 1000mg.

www.flebaven.sk

Dátum prípravy materiálu: 6/2022.

Úplnú informáciu o lieku získate na adrese:
KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava
Tel. (02) 571 04 501, Fax (02) 571 04 502,
E-mail: info.sk@krka.biz, www.krka.sk
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INDIKÁCIÁCH1
RA PsA UC

JIA

AS

RA – Reumatoidná artritída, PsA – Psoriatická artritída, AS – Ankylozujúca spondylitída, UC – Ulcerózna kolitída, JIA – Juvenilná idiopatická artritída
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU: XELJANZ 5 mg filmom obalené tablet; XELJANZ 10 mg filmom obalené tablet; XELJANZ 11 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; XELJANZ 1 mg/ml perorálny roztok.
Indikácie: Tofacitinib v kombinácii s metotrexátom (MTX) je indikovaný na liečbu stredne ťažkej až ťažkej aktívnej reumatoidnej artritídy (RA) u dospelých pacientov, ktorí nedostatočne odpovedajú
na jeden alebo viaceré chorobu modifikujúce antireumatické lieky (DMARDs) alebo ktorí ich netolerujú. Tofacitinib v kombinácii s MTX je indikovaný na liečbu aktívnej psoriatickej artritídy (PsA) u dospelých
pacientov, ktorí nedostatočne odpovedajú na predchádzajúcu liečbu DMARD, alebo ktorí ju netolerujú. Tofacitinib je indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou (UC), ktorí nedostatočne odpovedali, prestali odpovedať alebo netolerovali konvenčnú liečbu alebo biologický liek. Tofacitinib je indikovaný na liečbu aktívnej polyartikulárnej juvenilnej
idiopatickej artritídy (pJIA) a juvenilnej psoriatickej artritídy (PsA) u pacientov vo veku 2 a viac rokov, ktorí nedostatočne odpovedali na predchádzajúcu liečbu DMARDs. Tofacitinib je indikovaný na liečbu
dospelých pacientov s aktívnou ankylozujúcou spondylitídou (AS), ktorí nedostatočne odpovedali na konvenčnú liečbu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,
aktívna tuberkulóza, závažné infekcie (ako je sepsa, alebo oportúnne infekcie), ťažká porucha funkcie pečene, gravidita a laktácia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Vzhľadom na zvýšené
riziko závažných infekcií, infarktu myokardu a malignít sa má tofacitinib u pacientov starších ako 65 rokov používať iba vtedy, ak nie sú k dispozícii žiadne vhodné liečebné alternatívy.* Tofacitinib sa nesmie
používať u pacientov s RA v kombinácii s biologickými liekmi a silými imunosupresívami ako sú azatioprín, 6-merkaptopurín, cyklosporín a takrolimus. Boli hlásené závažné a niekedy až život ohrozujúce
infekcie Nesmie sa začať podávať u pacientov s aktívnymi infekciami vrátane lokalizovaných infekcií. Liečba sa musí prerušiť, ak sa u pacienta rozvinie závažná infekcia, oportúnna infekcia alebo sepsa.
Pred podaním a počas podávania musia byť pacienti vyšetrení a testovaní na latentnú alebo aktívnu TBC infekciu podľa príslušných usmernení. Pacienti s latentnou TBC, ktorých test je pozitívny, musia
byť pred podaním liečení štandardnou antimykobakteriálnou liečbou. Boli pozorované prípady reaktivácie vírusov a reaktivácie herpes vírusu (napr. herpes zoster). Vplyv na reaktiváciu chronickej vírusovej
hepatitídy nie je známy. Skríning na vírusovú hepatitídu sa musí vykonať pred začiatkom liečby v súlade s klinickými usmerneniami. Odporúča sa nezačať s dávkovaním u pacientov s absolútnym počtom
lymfocytov nižším ako 750 buniek/mm3, s absolútnym počtom neutrofilov nižším ako 1 000 buniek/mm3 a s hladinou hemoglobínu nižšou ako 9 g/dl. Prerušenie dávkovania alebo trvalé ukončenie
liečby môže byť potrebné pri manažmente laboratórnych abnormalít súvisiacich s dávkou vrátane lymfopénie, neutropénie a anémie. Tofacitinib môže ovplyvniť obranyschopnosť hostiteľa voči malignitám. V randomizovanej štúdii na sledovanie bezpečnosti lieku po registrácii u pacientov s RA vo veku 50 rokov a viac s najmenej jedným ďalším kardiovaskulárnym rizikovým faktorom bola s tofacitinibom
v porovnaní s inhibítormi TNF pozorovaná zvýšená incidencia malignít okrem NMSC, najmä rakoviny pľúc a lymfómu. Rakovina pľúc a lymfóm u pacientov liečených tofacitinibom boli pozorované aj v iných
klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh. U pacientov starších ako 65 rokov, u pacientov, ktorí v súčasnosti fajčia alebo v minulosti fajčili, a u pacientov s inými malígnymi rizikovými faktormi (napr.
súčasná malignita alebo malignita v anamnéze, iná ako úspešne liečená NMSC), sa má tofacitinib používať, iba ak nie sú k dispozícii žiadne vhodné liečebné alternatívy. U pacientov užívajúcich tofacitinib
boli pozorované závažné nežiaduce kardiovaskulárne udalosti (MACE). U pacientov starších ako 65 rokov, u pacientov, ktorí v súčasnosti fajčia alebo v minulosti fajčili a u pacientov s inými kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, sa má tofacinitib používať iba ak nie sú k dispozícii vhodné liečebné alternatívy.* U pacientov liečených tofacitinibom boli hlásené prípady NMSC. U pacientov liečených tofacitinibom boli pozorované závažné venózne tromboembolizmy (VTE), vrátane pľúcnej embólie (PE), z ktorých niektoré boli fatálne a trombózy hlbokých žíl. V klinickej štúdii s tofacitinibom bolo pozorované zvýšené riziko VTE v porovnaní s inhibítormi TNF, ktoré bolo závislé od dávky. Tofacitinib 10 mg dvakrát denne na udržiavaciu liečbu sa neodporúča u pacientov s ulceróznou kolitídou, ktorí majú
známe rizikové faktory pre VTE, okrem prípadov, keď nie je k dispozícii žiadna vhodná alternatívna liečba. Zaznamenali prípady intersticiálnej choroby pľúc (z ktorých niektoré mali fatálne následky), boli
hlásené prípady gastrointestinálnych perforácií, úloha inhibície JAK pri týchto udalostiach nie je známa. Po uvedení lieku na trh boli v súvislosti s podávaním tofacitinibu hlásené prípady hypersenzitivity
spôsobenej liekom. Alergické reakcie zahŕňali angioedém a urtikáriu; vyskytli sa závažné reakcie. V prípade výskytu akejkoľvek závažnej alergickej alebo anafylaktickej reakcie musí byť podávanie tofacitinibu okamžite prerušené. U niektorých pacientov bol zvýšený výskyt zvýšenia hladiny pečeňových enzýmov. Ak existuje podozrenie na liekom vyvolané poškodenie pečene, podávanie sa musí prerušiť,
kým sa táto diagnóza nevylúči. Vyskytli sa zvýšenia lipidových parametrov (celkový, LDL aj HDL cholesterol). Hodnotenie lipidových parametrov sa musí vykonávať 8 týždňov po začiatku liečby. Pacientom
sa má poskytovať starostlivosť podľa klinických usmernení pre kontrolu hyperlipidémie. Odporúča sa nepodávať živé očkovacie látky súčasne s tofacitinibom. Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so
zriedkavými dedičnými problémami s galaktózovou intoleranciou, lapónskym deficitom laktázy alebo s glukózo-galaktózovou malabsorbciou tento liek nesmú užívať. Nežiaduce účinky: nazofaryngitída,
faryngitída, pneumónia, chrípka, herpes zoster, sinusitída, bronchitída, infekcia močových ciest, pyrexia, anémia, bolesť hlavy, hypertenzia, kašeľ, bolesť brucha, vracanie, hnačka, nauzea, gastritída,
dyspepsia, periférny edém, rakovina pľúc*, nemelanómová rakovina kože, dyslipidémia, hyperlipidémia, zvýšený cholesterol a LDL cholesterol v krvi, infarkt myokardu*, venózny tromboembolizmus, vyrážka, artralgia, únava, zvýšená hladina kreatínfosfokinázy v krvi. Interakcie: Súčasné podávanie so silnými induktormi CYP (napr. rifampicín) môže viesť k zníženiu klinickej odpovede alebo k jej strate.
Súčasné podávanie silných induktorov CYP3A4 s tofacitinibom sa neodporúča. Dostupné liekové formy: Filmom obalená tableta, tableta s predĺženým uvoľňovaním, perorálny roztok. Dávkovanie
a spôsob podávania: RA a PsA: Odporúčaná dávka je 5 mg perorálne dvakrát denne, táto dávka sa nesmie prekročiť. RA a PsA: 11 mg jedenkrát denne perorálne, táto dávka sa nesmie prekročiť. UC: Odporúčaná dávka je 10 mg perorálne dvakrát denne na indukčnú liečbu počas 8 týždňov a 5 mg dvakrát denne počas udržiavacej liečby. pJIA a juvenilná PsA: Odporúčaná dávka je založená na hmotnosti:
10 - < 20 kg: 3,2 mg (3,2 ml perorálneho roztoku) dvakrát denne, 20 - < 40kg: 4 mg (4 ml perorálneho roztoku) dvakrát denne, > 40 kg: 5 mg (5 ml perorálneho roztoku alebo 5 mg filmom obalená
tableta) perorálne dvakrát denne. Osobitné skupiny pacientov: U pacientov vo veku 75 rokov a starších je k dispozícii iba obmedzené množstvo údajov. Tofacitinib sa nesmie používať u pacientov s ťažkou
poruchou funkcie pečene. Bezpečnosť a účinnosť tofacitinibu u detí vo veku menej ako 2 roky s polyartikulárnou JIA a juvenilnou PsA neboli stanovené. K dispozícii nie sú vžiadne údaje. Bezpečnosť
a účinnosť tofacitinibu u detí vo veku menej ako 18 rokov s inými indikáciami (napr. ulceróznou kolitídou) neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Ženám vo fertilnom veku sa musí odporučiť
používanie účinnej antikoncepcie počas liečby tofacitinibom a aspoň 4 týždne po poslednej dávke.
* Všimnite si, prosím, zmeny v Súhrne charakteristických vlastností lieku
Tátoskrátenáinformáciaoliekujeurčenáosobámoprávnenýmpredpisovaťalebovydávaťlieky.Výdajliekujeviazanýnalekárskypredpis.PredpredpísanímliekusazoznámtesúplnýmznenímSúhrnucharakteristickýchvlastnostílieku(SPC).Dátumaktualizovaniaskrátenejinformácieolieku:február2022.UpravenépodľaSPCschválenéhoEurópskouagentúrouprelieky(EMA)dňa15.novembra2021.Držiteľrozhodnutia
o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421 2 3355 5500
źTento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie je potrebné hlásiť na Štátny ústav pre kontrolu
liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: +421 2 507 01 206, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.
ucinky@sukl.sk, formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ alebo miestnemu zástupcovi držiteľa rozhodnutia o registrácii humánneho lieku: spoločnosti Pfizer Luxembourg
SARL, o. z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, e-mail:SVK.AEReporting@pfizer.com.

PFIZER Luxembourg SARL, o.z.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: 02/33 55 55 00, www.pfizer.sk

5 mg tablety

GCMA kód: PP-XEL-SVK-0089; Schválené marec 2022

Literatúra: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Xeljanz, November 2021.
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Účinná a bezpečná liečba
širokého spektra ochorení
tráviaceho traktu spojených
so žalúdočnou hypersekréciou
a hyperaciditou.*
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NOVÝ BIOSIMILÁRNY LIEK OD SPOLOČNOSTI STADA

Účinná

Priateľská
k pacientom

Vyrobená
v Európe

Cenovo
výhodnejšia

Pozrite si aplikačné video:

SPC lieku Hukyndra®:
je k dispozícii po zosnímaní
QR kódu pomocou
inteligentného telefónu.
Rovnaké informácie sú
dostupné aj na
www.sukl.sk.

VŠETKO
V JEDNOM

so všetkými výhodami, ktoré očakávate
od adalimumabu, a ešte viac...

NAJBLIŽŠIE K REFERENČNÉMU LIEKU1,2,3,4,5,6

Použita literatúra:
1. SPC lieku Hukyndra®, Januar 2022
2. SPC lieku Humira®, Januar 2022
3. SPC lieku Hyrimoz®, Januar 2022

4. SPC lieku Idacio®, Januar 2022
5. SPC lieku Amgevita®, Januar 2022
6. SPC lieku Hulio®, Januar 2022

VFKªPX

1-litrový preparát s makrogolom na=DĜNUWQLWH
vyprázdnenie
Y\EUDQ»
6FKªPD
-HGQRGĄRY¢
REVDKXÎULHYSUHGNRORQRVNRSLRX VFKªPX
OHQ5

=OHSĜLWHSUHKüDGQRVĠ
zmenšite objem
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Í,1126ğ
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VFKªPX
-HGQRGĄRY¢
PLENVU® konzistentne
dosahuje
OHQe
YHüPLGµNODGQªY\ÎLVWHQLHYĜHWN¾FK

-HGQRGĄRY¢
VHJPHQWRYÎUHYDOLWURPUR]WRNX

OHQe
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PLENVU®P¢RYHUHQ¾EH]SHÎQRVWQ¾
profil makrogolu1,6
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328ĸ,7,(
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PLENVU® preukázal vysokú
adherenciu pacientov1

SPC lieku PLENVU je k dispozícii po zosnímaní QR
kódu pomocou inteligentného telefónu. Rovnaké
informácie sú dostupné aj na: www.sukl.sk.
3URGXNW GLVWULEXXMH VSRORÎQRVĠ 6ZL[[ %LR3KDUPD
na základe licencie.
rovea Central 3,Pribinova
10, Bratislava 811 09,
PLENVU, NORGINE a logo plachetnice sú regisWURYDQªRFKUDQQª]Q¢PN\ÎOHQRYVNXSLQ\1RUJLQH
00,medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com
Literatúra:
1. Bisschops R, et al. Endoscopy 2019; 51(1): 60-72. 2. Schreiber
S, et al. Endoscopy 2019; 51(1): 73-84. 3. DeMicco MP, et al. Gastrointest Endosc 2018; 87(3): 677-687. 4. Maida M, et al. World J Gastroenterol 2020; 26(16): 1950-1961. 5. Oliveira A, et al.
Endoscopy 2019; 51: S136. 6. PLENVU® Súhrn chakteristických
vlastnosti lieku Plenvu®. Január 2020.
8UÎHQªSUHRGERUQ»YHUHMQRVĠ
.´GPDWHUL¢OX306.
'¢WXPVFKY¢OHQLD

SU¢ĜRNQDSHURU¢OQ\UR]WRN
Makrogol 3350; Síran sodný, bezvodý; Chlorid sodný;
Chlorid draselný; Askorban sodný; Kyselina askorbová

Swixx
telefó

Swixx Biopharma s. r. o., Eurovea Central 3, Pribinova 10, Bratislava 811 09
telefón: +421-2-208 33-600, medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com
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STRIEBORNÍ PARTNERI

Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.

FERRING Slovakia, s.r.o.
AbbVie, s.r.o.

PRO.MED.CS Praha a.s.

PARTNERSKÝ
PROGRAM 2022
ďakujeme
touto cestou svojim
partnerom
a tešíme sa
na spoluprácu
v roku 2022
Mediálni partneri:

Alfasigma Czech, s.r.o. O.Z. Slovensko

BRONZOVÍ PARTNERI

Abbott Laboratories, s.r.o.

EWOPHARMA spol. s r.o.

Berlin-Chemie/A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o.

XXXV.
HILDEBRANDOVE BARDEJOVSKÉ
GASTRO DNI 2022
Konferencia SGS

Hotel Alexander
Bardejovské Kúpele
09. 09. – 10. 09. 2022

POZNÁMKY

www.sgssls.sk
www.progress.eu.sk
www.hildebrandovedni.sk

