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Xarelto®1x DENNĚ1

21% pokles relativního rizika 
CMP a SE proti warfarinu a,1,2ÚČINNOST

50% pokles relativního rizika 
fatálního krvácení proti warfarinu b,1,2BEZPEČ NOST

Mrtvice devastuje.
Xarelto chrání
Prevence CMP a SE účinně 
a jednoduše1

FS = fibrilace síní, CMP = cévní mozková příhoda, SE = systémová embolizace
Pro pacienty s mechanickou chlopenní náhradou není přípravek Xarelto doporučen.
a  safety, on treatment analýza. Výskyt příhod: Xarelto (1,7%/rok) vs warfarin (2,2%/rok), p=0,02 pro superioritu.
b  Méně intrakraniálních krvácení: Xarelto (0,5%/rok) vs warfarin (0,7%/rok), p=0,019. Méně fatálních krvácivých příhod: Xarelto 

(0,2%/rok) vs warfarin (0,5%/rok), p=0,003.

* účinnost: výskyt cMp a systémové embolizace
pacienti léčení přípravkem Xarelto měli významně vyšší relativní výskyt následujících závažných krvácivých příhod proti warfarinu: 
pokles hemoglobinu 2 g/dL (2,8%/rok vs 2,3%/rok, p=0,019) a transfuzí (1,7%/rok vs 1,3%/rok, p=0,044).

při léčbě přípravkem Xarelto bylo ve srovnání s warfarinem pozorováno více slizničních krvácení.
Literatura: 1. Spc Xarelto. 2. patel, N Engl J Med. 2011;365(10):883-891.

Zkrácená informace o přípravku Xarelto 20 mg potahované tablety a o přípravku Xarelto 15 mg potahované tablety
  Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti 
o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8 SPC.
Složení a léková forma:  Jedna potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 20 mg nebo 15 mg. Indikace: prevence cévní mozkové příhody (cMp) a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více 
rizikovými faktory, jako jsou městnavé srdeční selhání, hypertenze, věk ≥ 75 let, diabetes mellitus, anamnéza cMp nebo tranzitorní ischemická ataka. Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (pE) a prevence recidivující hluboké žilní 
trombózy a plicní embolie u dospělých. Dávkování a způsob podání: Tablety se mají užívat s jídlem. pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety, může být tableta přípravku Xarelto těsně před užitím rozdrcena a smíchána s vodou nebo s 
jablečným pyré a poté podána perorálně. po podání rozdrcené potahované tablety Xarelto 15 mg nebo 20 mg musí být dávka okamžitě následována jídlem. Rozdrcená tableta přípravku Xarelto může být také podána gastrickou sondou poté, co je 
potvrzeno správné umístění sondy v žaludku. Rozdrcená tableta by měla být podána žaludeční sondou v malém množství vody a sonda by poté měla být propláchnuta vodou. po podání rozdrcené potahované tablety Xarelto 15 mg nebo 20 mg musí 
být poté dávka okamžitě následována enterální výživou. Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace (SPAF): 20 mg jednou denně. Léčba HŽT a PE: první tři týdny se podává 15 mg dvakrát denně a dále 20 mg jednou denně.  
Krátkodobá léčba (nejméně 3 měsíce) je indikována při přechodných rizikových faktorech a dlouhodobá léčba při trvalých rizikových faktorech nebo idiopatické HŽT nebo pE. Délka léčby je individuální po zvážení přínosu léčby a rizika krvácení. 
S podáváním nad 12 měsíců jsou zkušenosti omezené. podávání přípravku Xarelto dětem do 18 let se nedoporučuje. Vynechání dávky: při vynechání dávky při podávání 15 mg dvakrát denně by měl pacient užít dávku co nejdříve, aby byla zajištěna 
denní dávka 30 mg denně. při vynechání dávky při podávání jednou denně by dávka neměla být tentýž den zdvojnásobena, vynechaná dávka by měla být užita co nejdříve a dále se pokračuje jednou denně. Převod z VKA na přípravek Xarelto: 
Léčba VKA má být ukončena. Xarelto má být podáno, pokud je INR ≤ 3,0 (SpAF), nebo INR ≤ 2,5 (léčba HŽT, pE a pro prevenci recidivy  HŽT a pE). INR nelze použít na monitoraci léčby přípravkem Xarelto. Převod z přípravku Xarelto na VKA: Xarelto 
zvyšuje INR. Je možnost neadekvátní antikoagulace. Xarelto i VKA se podávají současně až do hladiny INR ≥ 2,0, odběr INR se ale musí provádět nejdříve za 24 hodin po poslední dávce přípravku Xarelto. Převod z parenterálních antikoagulancií 
na Xarelto: první dávka se podává 0 až 2 hodiny před dalším plánovaným podáním parenterálního přípravku nebo při vysazení kontinuálně podávaného antikoagulancia. Převod z přípravku Xarelto na parenterální antikoagulans: první 
dávka parenterálního antikoagulans se podává v době, kdy by měla být užita další dávka Xarelto. Speciální populace: Ledvinová nedostatečnost: při clearance kreatininu 15-29 ml/min se doporučuje opatrnost. použití se nedoporučuje u pacientů 
s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min . SPAF: clearance kreatininu 50-80 ml/min: dávka se neupravuje. clearance kreatininu 15- 49 ml/min: dávka se snižuje na 15 mg jednou denně. Léčba HŽT a PE: Úvodní ani následná dávka se neupravuje 
(15 mg 2x denně 3 týdny a potom 20 mg jednou denně).  clearance kreatininu 15- 49 ml/min: Snížení dávky z 20 mg jednou denně na 15 mg jednou denně je třeba zvážit, pokud u pacienta riziko krvácení převáží riziko vzniku recidivující HŽT a pE. 
Doporučení pro použití dávky 15 mg je založeno na farmakokinetickém modelu a nebylo v těchto klinických podmínkách studováno.Pacienti podstupující kardioverzi: Léčba přípravkem Xarelto může být zahájena nebo v ní lze pokračovat u 
pacientů, jejichž stav vyžaduje provedení kardioverze.* Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku. Klinicky významné aktivní krvácení. Léze nebo stavy s významným rizikem závažného krvácení jako jsou: současné nebo 
nedávno prodělané ulcerace gastrointestinálního traktu, přítomnost maligních nádorů s vysokým rizikem krvácení, nedávno prodělané poranění mozku nebo míchy, operace mozku, míchy nebo oka v nedávné době, intrakraniální krvácení v nedávné 
době, jícnové varixy nebo podezření na ně, arteriovenózní malformace, cévní aneurysma nebo významné cévní abnormality v míše nebo mozku. Souběžná léčba jiným antikoagulačním přípravkem, např. nefrakcionovaným heparinem (UFH), 
nízkomolekulárními hepariny (enoxaparin, dalteparin atd.), heparinovými deriváty (fondaparinux atd.), orálními antikoagulancii (warfarin, apixaban, dabigatran td.), se nedoporučuje s výjimkou situace, kdy je pacient převáděn z jiné léčby na léčbu 

rivaroxabanem nebo naopak nebo když je podáván UFH v dávkách nezbytných pro udržení průchodnosti centrálního žilního nebo arteriálního katetru. Jaterní onemocnění spojené s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení včetně cirhotiků 
stupně child pugh B a c.  Fertilita, těhotenství a kojení: přípravek je kontraindikován během těhotenství a kojení. Účinky na fertilitu nejsou známy. Zvláštní upozornění a opatření:  pacienti, kteří při léčbě trpí závratěmi či prodělali synkopu, 
by neměli řídit a obsluhovat stroje. Častěji bylo pozorováno slizniční krvácení a anémie. Doporučuje se sledování a event. vyšetření hemoglobinu/hematokritu, zvláště u rizikových skupin pacientů. Podávání s opatrností: pacienti s renální 
insuficiencí, zvláště při současném podávání silných inhibitorů cYp 3A4 (klaritromycin, erythromycin). Účinek erythromycinu je aditivní k renálnímu poškození. použití se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min. podávání 
s opatrností při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. nesteroidní antirevmatika, kys.acetylsalicylová, antiagregancia). při riziku vředové choroby gastroduodena lze zvážit profylaktickou léčbu. Podávání se 
nedoporučuje: Krvácivé poruchy, léčbou neupravená těžká arteriální  hypertenze, gastrointestinální onemocnění bez aktivní ulcerace, které může potenciálně vést ke krvácivým komplikacím (např. zánětlivé střevní onemocnění, esofagitida, 
gastritida a gastroesofageální refluxní choroba), cévní retinopatie, bronchiektázie nebo plicní krvácení v anamnéze, pacienti s chlopenními náhradami, při intoleranci nebo malabsorpci glukózy a galaktózy, při podávání azolových antimykotik nebo 
inhibitorů proteáz HIV, pacientům léčeným dronedaronem. Invazivní procedura a chirurgický výkon: Xarelto se vysazuje nejméně 24 hodin předem, lze použít kalibrovanou kvantitativní analýzu anti-faktoru Xa. pokud není výkon možné odložit, 
musí se zvážit zvýšené riziko krvácení. Léčba má být znovu zahájena pokud to situace umožní a je nastolena hemostáza. Hemodynamicky nestabilní pacienti s plicní embolií nebo pacienti, kteří vyžadují trombolýzu nebo plicní 
embolektomii: přípravek Xarelto se nedoporučuje používat jako alternativní léčbu k nefrakcionovanému heparinu u pacientů s plicní embolií, kteří jsou hemodynamicky nestabilní nebo kteří mohou podstoupit trombolýzu nebo plicní embolektomii, 
protože bezpečnost a účinnost přípravku Xarelto nebyla pro tyto klinické situace stanovena. Spinální / epidurální anestezie nebo punkce: * S použitím  rivaroxabanu v těchto situacích nejsou klinické zkušenosti. Odstranění epidurálního katetru 
by mělo být na základě farmakokinetických vlastností nejméně za dobu představující 2x poločas, to je nejméně 18 hodin u mladých pacientů a 26 hodin u starších pacientů po posledním podání rivaroxabanu.  Další dávka rivaroxabanu se nepodává 
dříve než 6 hodin po vyjmutí katetru. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Současné podání se silnými inhibitory cYp3A4 a současně p-gp (např. azolová antimykotika a inhibitory proteáz HIV) se nedoporučuje.  Je 
potřeba se vyhnout současnému podávání silných induktorů cYp 3A4 (např. rifampicin) pokud není pacient pozorně sledován kvůli známkám a příznakům trombózy. Opatrnost je nutná při podání jiných přípravků ovlivňujících krevní srážlivost. 
Nežádoucí účinky: Časté: anémie, závratě, bolesti hlavy, oční krvácení vč. spojivkového, hypotenze, hematomy, epistaxe, hemoptýza, krvácení z dásní, krvácení z gastrointestinálního traktu, bolesti břicha, dyspepsie, nauzea, zvracení, zácpa, průjem, 
pruritus, vyrážka , ekchymóza, kožní a podkožní krvácení, bolest v končetinách, urogenitální krvácení, poškození ledvin, horečka, periferní edém, slabost, zvýšená  hladina transamináz, pooperační krvácení, kontuze, sekrece z ran. Méně časté: 
trombocytémie, alergická reakce, alergická dermatitida, cerebrální a intrakraniální krvácení, synkopa, tachykardie, sucho v ústech, abnormity jaterní funkce, kopřivka, hemartróza, pocit indispozice, zvýšená hladina bilirubinu, ALp, LDH, lipázy, amylázy, 
GMT. Vzácné: žloutenka, krvácení do svalů, lokalizovaný edém, zvýšení konjugovaného bilirubinu, cévní pseudoaneurysma. Není známo: kompartment syndrom, akutní renální selhání sekundárně po krvácení.V postmarketingovém sledování byly 
hlášeny následující nežádoucí účinky- angioedém , alergický edém, poruchy jater a žlučových cest, trombocytopenie.* Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer pharma AG, 13342 
Berlín, Německo. Registrační čísla: Xarelto 15 mg: EU/1/08/472/011-016, EU/1/08/472/023, EU/1/08/472/036. Xarelto 20 mg: EU/1/08/472/017-021, EU/1/08/472/024, EU/1/08/472/037. Datum poslední revize textu: 6.července 2015. 
před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. přípravek Xarelto 20 mg potahované tablety a Xarelto 15 mg potahované tablety je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění ve všech schválených indikacích s výjimkou léčby plicní embolie. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky naleznete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 praha 5, 
Česká republika.  * Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

První perorální přímý inhibitor faktoru Xa

Jednoduše ochrání více pacientů

© Bayer pharma AG 2015 L.cZ.MKT.GM.08.2015.0411
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Programový výbor:	 Prof.	MUDr.	Petr	Widimský,	DrSc.
	 předseda

	 Prof.	MUDr.	Aleš	Linhart,	DrSc.	
	 Prof.	MUDr.	Jan	Janoušek,	CSc.
	 Prof.	MUDr.	Richard	Rokyta,	CSc.
	 Ludmila	Klímová

Organizační výbor:	 Prof.	MUDr.	Miloš	Táborský,	CSc.	
	 předseda

	 Doc.	MUDr.	Petr	Ošťádal,	CSc.
	 Ludmila	Klímová
	 Terezie	Bracková
	 Jana	Tichá,	Radka	Tichá

Pořadatel: 	 Česká	kardiologická	společnost
	 Pekařská	72,	602	00		Brno	
	 tel.:	543	213	825
	 fax:	543	213	830
	 e-mail:	cks@kardio-cz.cz







8.50–9.00	 	 Zahájení
	 	 		M.	Táborský	(Olomouc)

9.00–11.00			 Otázky	ke	kardiologické	atestaci	-	I
	 	 Předsedající:	M.	Táborský,	A.	Linhart	(Olomouc,	Praha)
	 	 Přednášky	12	min.	+	3	min.	diskuze

  Synkopa
	 	 M.	Táborský	(Olomouc)

  Náhlá smrt
	 	 P.	Neužil	(Praha)

  Léčba supraventrikulárních arytmií
	 	 P.	Osmančík	(Praha)

  Léčba fibrilace síní
	 	 R.	Čihák	(Praha)

  Léčba plicní arteriální hypertenze
	 	 M.	Aschermann	(Praha)

  Riziková skóre pro odhad prognózy srdečních 
onemocnění 

	 	 	J.	Špinar	(Brno)

  Chirurgická léčba ischemické srdeční choroby 
	 	 Z.	Straka	(Praha)

  Chirurgická léčba chlopenních vad
	 	 Š.	Černý	(Praha)

11:00–11.30  Přestávka na kávu

11:30–13:00	 Prezentace	dokončených	grantů	IGA	2014-15
	 	 Předsedající:	P.	Widimský,	H.	Rosolová	(Praha	10,	Plzeň)
	 	 Přednášky	13	minut	+	5	min.	diskuze

   Snížení rizika mozkového infarktu v průběhu 
karotické endarterektomie či stentingu

	 	 	D.	Školoudík	(Ostrava)

  Sekundární prevence a prognoza nemocných po 
CMP

	 	 R.	Cífková	(Praha)

   Polymorfismy genů krevních destiček, 
ateroskleróza, žilní tromboembolismus

	 	 	T.	Kvasnička	(Praha)

  Sekundární prevence ICHS – EUROASPIRE IV
	 	 J.	Bruthans	(Praha)

   Genetická predispozice k nežádoucím účinkům 
hypolipidemické léčby  

	 	 J.	Hubáček	(Praha)

13.00–14.00 Přestávka na oběd
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14.00–15.00	 Rivaroxaban:	Nová	data	a	3	roky	zkušeností	
  Symposium podpořené edukačním grantem firmy Bayer 

	 	 Předsedající:	P.	Widimský,		M.	Táborský	(Praha	10,	Olomouc)
	 	 Přednášky	15	minut	+	5	min.	diskuze

  Aktuální novinky DOAC - ESC 2015. 
	 	 M.	Táborský	(Olomouc)

  Warfarinem indukovaná  nefropatie. 
	 	 A.	Linhart	(Praha)

   Rivaroxaban – 3 roky zkušeností v léčbě hluboké 
žilní trombózy.

	 	 	P.	Dulíček	(Hradec	Králové)

15.00–15.40	 Oběhové	podpory
	 	 Předsedající:	R.	Rokyta,	J.	Bělohlávek	(Plzeň,	Praha)
	 	 Přednášky	15	minut	+	5	min.	diskuze

  LVAD v indikaci destinační terapie
	 	 I.	Netuka	(Praha)

  Dočasná oběhová podpora v kardiologii
	 	 P.	Ošťádal	(Praha)

15.40–16.00 Přestávka na kávu

16.00–17.00	 	Dokážeme	implementovat	novinky	v	léčbě	
akutních	ischemických	iktů	do	široké	praxe?

	 	 Předsedající:	P.	Neužil,	M.	Želízko	(Praha)
	 	 Přednášky	15	minut	+	5	min.	diskuze

  Role neurologa
	 	 A.	Tomek	(Praha)

  Role radiologa
	 	 M.	Köcher	(Olomouc)

  Role kardiologa
	 	 P.	Widimský	(Praha	10)	 	

17.00–18.00	 Novinky	v	léčbě	hyperlipoproteinemií
	 	 Předsedající:	R.	Češka,	H.	Vaverková	(Praha,	Olomouc)
	 	 Přednášky	15	minut	+	5	min.	diskuze

   Statinová intolerance a její řešení v klinické praxi
	 	 H.	Vaverková	(Olomouc)

  Současný stav hypolipidemické terapie v České 
republice

	 	 	H.	Rosolová	(Plzeň)

   PSCK9: Nový léčebný přístup nejen pro familiární 
hyperlipoproteinémie

	 	 	R.	Češka	(Praha)

18.00–19.00 Závěrečný raut

77



9.00–11.00		 Otázky	ke	kardiologické	atestaci	II
	 	 Předsedající:	P.	Widimský,	J.	Šťásek	(Praha	10,	Hradec	Králové)
	 	 Přednášky	12	min.	+	3	min.	diskuze

  Akutní srdeční selhání
	 	 R.	Rokyta	(Plzeň)

  Dušnost
	 	 A.	Linhart	(Praha)

  Patofyziologie srdeční ischemie
	 	 P.	Toušek	(Praha)

  Léčba ischemické choroby dolních končetin 
	 	 F.	Roháč	(Praha)

  Způsoby měření TK: metodika, normální hodnoty, 
výhody a limitace

	 	 J.	Filipovský	(Plzeň)

  Sekundární formy arteriální hypertenze
	 	 J.	Widimský

  Srdce a těhotenství
	 	 P.	Gregor	(Praha)

  Kardiak před nekardiální operací
	 	 H.	Skalická	(Praha)

11.00 – 11.15 Přestávka na kávu

11.15	–11.30	 Bezpečnost	přímých	orálních	antikoagulancií	
	 	 Předsedající:	M.	Táborský,	M.	Aschermann	(Olomouc,	Praha)

   Bezpečnost léčby přímými perorálními 
antikoagulancii

	 	 	P.	Janský	(Praha)

  Podpořeno edukačním grantem Boehringer Ingelheim s.r.o.

11.30–12.30	 	Nové	doporučené	postupy	pro	plicní	
hypertenzi	(ESC	2015)

	 	 Předsedající:	J.	Popelová,	V.	Melenovský	(Praha)
	 	 Přednášky	12	min.	+	3	min.	diskuze

  Definice, klasifikace, epidemiologie
	 	 M.	Aschermann	(Praha)

  Plicní arteriální hypertenze
	 	 M.	Hutyra	(Olomouc)

  Plicní hypertenze u srdečních a plicních 
onemocnění

	 	 H.	Al-Hiti	(Praha)

  Chronická tromboembolická plicní hypertenze
	 	 P.	Jansa	(Praha)

12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

8

pátek, 27. listopadu 2015



26. – 27. listopadu   |   hotel diplomat, Praha
České kardiologické dny 2015

13:30–14:30	 Interaktivní	echokardiografické	kasuistiky
	 	 Předsedající:	A.	Linhart,	M.	Hutyra	(Praha,	Olomouc)
	 	 Přednášky	12	min.	+	3	min.	diskuze

  KAZUISTIKA č. 1
	 	 T.	Paleček	(Praha)

  KAZUISTIKA č. 2
	 	 H.	Línková	(Praha)

  KAZUISTIKA č. 3
	 	 R.	Kočková	(Praha)

  KAZUISTIKA č. 4
	 	 E.	Mandysová	(Praha)

14.30–16.00	 Nové	doporučené	postupy	ESC	/	ČKS
	 	 	Předsedající:		P.	Widimský,	M.	Aschermann	(Praha	10,	Praha)
	 	 Přednášky	18	min.	+	4	min.	diskuze

  Non-STE AKS
	 	 P.	Widimský	(Praha	10)

  Komorové arytmie a náhlá smrt
	 	 M.	Táborský	(Olomouc)

  Choroby perikardu
	 	 A.	Linhart	(Praha)

  Infekční endokarditida
	 	 K.	Linhartová	(Praha)

16.00  Zakončení (M. Táborský)
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Místo konání:
Hotel Diplomat Prague **** 
Evropská	15,	Praha	6
tel.:	+420	296	559	111,	e-mail:	info@diplomathotel.cz
www.diplomathotel.cz

Odborný program	 bude	 probíhat	 v	 Kongresovém	 centru	 hotelu	
(1.	patro,	sál	Prague)	-	schodiště	a	výtah	se	nacházejí	vpravo	od	recepce.

Program akce	je	k	dispozici	na	webových	stránkách	v	on-line	podobě.
Tištěná	verze	k	dispozici	nebude,	doporučuje	se	tedy	každému	účastní-
kovi	stáhnout	si	program	v	pdf	z	webu	akce	(www.cksonline.cz).

Obědy	 budou	 podávány	 formou	 teplého	 bufetu	 v	 restauraci	 Loreta	
v	kongresové	části	hotelu	(I.	patro).	Každý	účastník	při	registraci	obdrží	
2	poukázky	na	čtvrteční	a	páteční	oběd.

Coffee break	 –	 foyer	 přednáškového	 sálu,	 dopolední	 přestávky	 26.	
a	27.	11.,	odpolední	přestávka	26.	11.	2015.

Registrace účastníků	–	přízemí	hotelu,	u	schodiště	k	přednáškovému	sálu.

Předem	je	možné	se	zaregistrovat	přes	on-line	registrační	systém	ČKS	
(stejně	 jako	na	 sjezd	ČKS)	do	20.	 listopadu	2015.	Registrace	pro	čle-
ny	ČKS	a	studenty	(pregraduální	studium)	je	zdarma,	pro	nečleny	ČKS	
300,-	Kč	a	pro	zdravotní	sestry	a	SZP	100,-	Kč.	Registrační	poplatek	je	
možné	uhradit	až	po	provedení	on-line	registrace	a	po	obdržení	 reg.	
čísla,	které	je	nutné	uvést	jako	variabilní	symbol.

Informace pro přednášející:
K	 dispozici	 bude	 počítačová	 projekce.	 Prezentace	 je	 nutné	 odevzdat	
nejpozději	1	hodinu	před	blokem,	ve	kterém	 je	sdělení	zařazeno,	do	
salonku	Budapest	 (slide-room),	 který	 je	 umístěn	na	 konci	 foyer	 před-
náškového	sálu.

Slavnostní raut:
26. listopadu 2015 v 18.00 hodin
Po	skončení	odborného	programu	bude	následovat	v	restauraci	Loreta	
teplý	raut.

Orientace:
Rozložení	 všech	 kongresových	 prostor	 naleznete	 na	 webových	 strán-
kách	 hotelu	 http://www.vi-hotels.com/cz/diplomat/konference-svatby/
konference-meetingy/plan-konferencnich-mistnosti/

Dopravní spojení:
Metro:
trasa	A,	stanice	Dejvická	(150	m)

Parkování
Parkování	je	možné	za	hotelem	Diplomat	na	venkovním	stání,	zde	bude	
k	dispozici	 30	míst	 (do	obsazení),	 cena	parkování	 je	200,-	Kč/den	 (pří-
padně	30,-	Kč/hodinu,	pokud	budete	parkovat	max.	2	hodiny).	Dále	pak	
v	podzemních	garážích	hotelu,	cena	za	parkování	je	600,-	Kč/den	(případ-
ně	60,-	Kč/hodinu	–	max.	2	hodiny	parkování).	Další	možností	jsou	garáže	
Dejvická	naproti	hotelu	Diplomat	přes	ulici	Evropskou	(25,-	Kč/hod).
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Ubytování
Pro	 účastníky	 konference	 je	 zajištěna	 rezervace	 ubytování	 v	 hotelu	
Diplomat	(50	pokojů).	V	případě	zájmu	vyplňte	formulář	dostupný	v	re-
gistračním	systému	a	odešlete	jej	na	recepci	hotelu,	která	Vám	rezervaci	
potvrdí.	Pokud	by	se	tak	nestalo,	kontaktuje	přímo	hotel	-	viz	adresa	výše.	

Cena	za	jednolůžkový	pokoj	je	2.300,-	Kč.	Úhrada	je	možná	na	místě	
v	hotovosti	či	platební	kartou.

Garance zvýhodněné ceny platí do 25. října 2015, poté hotel 
ubytuje pouze v případě volných kapacit a za standardní ceny.

Generální sponzor: 

Bayer s.r.o.

Vystavovatelé:
AOP	Orphan
Berlin	Chemie
BTL
Novartis

Pfizer
Kardio-Line
sanofi-aventis
Servier
Quickseal

Evropská

Sva
tovítská

Diplomat Hotel 
Prague****

Jug
oslá

vských p
a

rtyzá
nů

Hlavní partneři: 

Amgen

Boehringer	Ingelheim
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MOST DELIVERABLE DES*, 
FEATURING CORE WIRE TECHNOLOGY

BROAD SIZE MATRIX TO OPTIMISE 
TREATMENT OF COMPLEX CLINICAL SCENARIOS

PROVEN LONG-TERM SAFETY AND EFFICACY 
SHOWN IN THE GLOBAL RESOLUTE PROGRAM

*Based on bench test data vs. Promus Premier™ DES, Synergy™ II DES, Xience Xpedition™ DES and Resolute Integrity™ DES.
Trademarks may be registered and are the property of their respective owners. 

For distribution only in markets where the Resolute Onyx™ coronary stent has been approved.
Not for distribution in the USA, Japan or France. © 2014 Medtronic, Inc. All rights reserved. 

Resolute Onyx™

 ZOTAROLIMUSELUTING CORONARY STENT SYSTEM
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Nebivolol

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU: Nebilet. Složení: Nebivolol 5 mg v 1 tabletě. Indikace: Léčba esenciální hypertenze. Léčba stabilizovaného mírného a středně závažného chronického 
srdečního selhání v kombinaci se standardní terapií u starších pacientů (≥ 70 let). Dávkování: U léčby hypertenze 1 tableta denně; při nedostatečnosti ledvin nebo věku nad 65 let je doporučená 
počáteční dávka 2,5 mg denně. Při chronickém srdečním selhání postupné zvyšování dávky do dosažení optimální udržovací dávky, tj. 1/4, 1/2, 1 až 2 tablety denně v 1–2týdenních intervalech podle 
pacientovy snášenlivosti přípravku. Kontraindikace: Přecitlivělost na složky přípravku; nedostatečná nebo zhoršená funkce jater; akutní srdeční selhání, kardiogenní šok nebo případy dekompenzace 
srdečního selhání vyžadující i.v. inotropní terapii; syndrom chorého sinu, včetně sinoatriálního bloku; AV blok druhého a třetího stupně (bez kardiostimulátoru); bronchospasmus a bronchiální astma 
v anamnéze; neléčený feochromocytom; metabolická acidóza; bradykardie < 60 tepů/min před zahájením léčby; hypotenze (STK < 90 mmHg); závažné poruchy periferního oběhu. Upozornění: 
Nebivolol nesmí být užíván v těhotenství; kojení při užívání nebivololu se nedoporučuje. Kombinace nebivololu s blokátory kalciových kanálů typu verapamilu a diltiazemu, antiarytmiky I. třídy či 
některými centrálně působícími antihypertenzivy se nedoporučuje. Nebivolol může maskovat určité symptomy hypoglykémie (tachykardie, palpitace). Beta-blokátory mohou maskovat symptomy 
tachykardie při hypertyreóze. Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů je třeba vzít v úvahu skutečnost, že se při užívání tohoto přípravku 
příležitostně může vyskytnout malátnost a únava. Interakce: Obecné interakce beta-blokátorů viz plné znění souhrnu údajů o přípravku. Farmakokinetické interakce nebivololu: současné užívání 
léčiv inhibujících isoenzym CYP2D6, zvláště paroxetinu, fl uoxetinu, thioridazinu a chinidinu, může vést ke zvýšení hladiny nebivololu v plasmě. Současné užívání cimetidinu zvyšuje hladinu nebivololu 
v plasmě, aniž by bylo ovlivněno jeho terapeutické působení. Kombinace nebivololu s nikardipinem mírně zvyšuje hladinu obou léků v plasmě, aniž by docházelo ke změnám terapeutického působení. 
Současná konzumace alkoholu nebo současné užívání furosemidu či hydrochlorothiazidu nemá vliv na  farmakokinetiku nebivololu. Nebivolol neovlivňuje farmakokinetiku a  farmakodynamiku 
warfarinu. Nežádoucí účinky: V indikaci léčba hypertenze – časté: bolest hlavy, závratě, parestézie, dušnost, zácpa, nevolnost, průjem, únava, edém. Méně časté a velmi vzácné, a v indikaci 
chronické srdeční selhání viz plné znění souhrnu údajů o přípravku. Balení: 28 tablet. Držitel registrace: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Berlín, Německo. Reg. číslo: 77/380/99-C. Datum 
poslední revize: 10. 3. 2010. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění; při léčbě chronického srdečního selhání má zvýšenou 
úhradu. Před předepsáním si přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku.
Literatura: 1)  Munzel T, Gori T. J Am Coll Cardiol 2009; 54: 1491-9. 2) Filipovský J, et al.: Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze - verze 2012. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Vnitř Lék 2012; 
58(10):785-801. 3) SPC připravku Nebilet, datum poslední revize: 10. 3. 2010.
Určeno pouze odborníkům ve smyslu zákona 40/1995 Sb.

Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle, tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336, e-mail: office@berlin-chemie.cz

Betablokátor 3. generace...1
Vysoce kardioselektivní2,
vasodilatační3 betablokátor
s duálním mechanismem účinku3
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ELIQUIS® 
perorální přímý inhibitor faktoru Xa indikovaný:
–  v prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie 

u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní  
a jedním nebo více rizikovými faktory: 
• předchozí CMP nebo TIA 
• věk ≥75 let 
• hypertenze 
• diabetes mellitus 
• symptomatické srdeční selhání (třída NYHA ≥ II)1

–  *v léčbě hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní  
embolie (PE) a prevenci rekurentní HŽT  
a PE u dospělých pacientů 1

Prevence cévní mozkové příhody / systémové embolie 
u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

ELIQUIS® SPOJUJE OBOJÍ
Volte přípravek ELIQUIS®, perorální přímý inhibitor faktoru Xa  
s prokázanou superioritou ve snížení rizika vzniku cévní mozkové  
příhody/systémové embolie, a zároveň významně nižším  
výskytem závažného krvácení oproti warfarinu.2

DALŠÍ  

INDIKACE 

Léčba a prevence rekurence  

HŽT a PE 3*

s úhradou od 1. 11. 2015

SUPERIORITA 
v prevenci
CÉVNÍ MOZKOVÉ 
PŘÍHODY/ 
SYSTÉMOVÉ  
EMBOLIE 
vs. warfarin2

SUPERIORITA 
ve snížení  

rizika výskytu
ZÁVAŽNÉHO 

KRVÁCENÍ 
vs. warfarin2

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5 
tel.: +420 283 004 111, fax: +420 251 610 270, www.pfizer.cz ELQ-2015.02.010

 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU ELIQUIS® 2,5 mg a 5 mg potahované tablety. Léčivá 
látka: Apixabanum 2,5 mg nebo 5 mg v jedné potahované tabletě. Indikace: Prevence žilních 
tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního 
nebo kolenního kloubu. Prevence cévní mozkové příhody (CMP) a systémové embolie (SE) u dospělých 
pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF) a s jedním nebo více rizikovými faktory, jako jsou předchozí 
cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA); věk ≥ 75 let; hypertenze; diabetes 
mellitus; symptomatické srdeční selhání (třída NYHA ≥ II). Léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní 
embolie (PE), a prevence rekurentní DVT a PE u dospělých. Dávkování a způsob podání: Prevence 
žilních tromboembolických příhod (VTE): 2,5 mg perorálně 2x denně. Počáteční dávka by měla být užita 
12 až 24 hodin po operaci. Doporučená délka léčby je 32 až 38 dní (náhrada kyčelního kloubu) a 10 až 
14 dní (náhrada kolenního kloubu). Prevence cévní mozkové příhody (CMP) a systémové embolie 
(SE) u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF): 5 mg perorálně 2x denně, snížená dávka  
2,5 mg perorálně 2x denně. Léčba akutní DVT a léčba PE: 10 mg perorálně 2x denně prvních 7 dní; poté 
5 mg perorálně 2x denně. Prevence rekurentní DVT a PE: 2,5 mg perorálně 2x denně po dokončení 
6-ti měsíční léčby. Tablety přípravku Eliquis se zapíjejí vodou bez závislosti na jídle a lze je také podat 
rozdrcené a rozmíchané v tekutině. Podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou 
látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, klinicky významné aktivní krvácení, jaterní onemocnění 
spojené s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení, léze nebo stav s významným rizikem 
závažného krvácení, souběžná léčba jinými antikoagulancii. Zvláštní upozornění: Doporučuje se, aby 
byl přípravek Eliquis používán s opatrností v podmínkách vyššího rizika krvácení. Podávání přípravku 
Eliquis se musí přerušit, jestliže se vyskytne závažné krvácení. Přípravek Eliquis by měl být vysazen 
nejméně 48 hodin před elektivní operací nebo invazivními výkony se středním nebo vysokým rizikem 
krvácení a nejméně 24 hodin před výkony s nízkým rizikem krvácení. Permanentní epidurální nebo 
intrathekální katetry musí být odstraněny nejpozději 5 hodin před podáním první dávky přípravku 
Eliquis. Souběžné užívání přípravku Eliquis s antiagregancii zvyšuje riziko krvácení; při souběžné léčbě 
NSAID včetně ASA, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Podrobnosti k podání u poruch ledvin a jater  
a hemodynamicky nestabilních pacientů viz SPC. Interakce: Užívání se nedoporučuje u pacientů, kteří 
současně užívají systémově silné inhibitory CYP3A4 a P-gp, jakými jsou např. azolová antimykotika 
a inhibitory HIV proteázy. Při současném podávání se slabšími inhibitory CYP3A4 a/nebo P-gp není 
nutná úprava dávky apixabanu. Při současném podávání apixabanu se silnými induktory CYP3A4  
a P-gp není nutná žádná úprava dávky apixabanu, avšak silné induktory CYP3A4 a P-gp by se měly 
současně podávat s opatrností. Těhotenství a kojení: Užívání apixabanu v průběhu těhotenství  
se nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Časté: anémie, krvácení (oční, gastrointestinální, hematomy, 
epistaxe, hematurie), nauzea, kontuze. Předávkování: Neexistuje antidotum přípravku Eliquis. 
Předávkování apixabanem může způsobit vyšší riziko krvácení. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky 
uchovávání. Balení: Eliquis 2,5 mg: 20, 60 nebo 168 potahovaných tablet v blistru. Eliquis 5 mg:  
60 nebo 168 potahovaných tablet v blistru. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb/Pfizer 
EEIG, Bristol-Myers-Squibb House,Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, MiddlesexUB8 
1DH, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/11/691/002-4,9,11,13. Datum první registrace: 18. 05. 2011. 
Datum poslední revize textu: 24. 09. 2015. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se 
prosím seznamte s úplnou informací o přípravku. 

Podrobnější informace naleznete v Souhrnu údajů o přípravku Eliquis®.

Reference: 1. SPC přípravku Eliquis®.  2. Granger CB et al. N Engl J Med. 2011; 365: 981–992.  
3. Podmínky úhrady přípravku Eliquis dle www.sukl.cz.


