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Vážení kolegové, milí přátelé,

Programový výbor:

Organizační výbor:

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na České kardiologické dny 2021. Všichni upřímně doufáme, že nás nepostihne další nekontrolovaná vlna pandemie a budeme se
moci sejít tváří v tvář na druhé vrcholné akci naší společnosti v Praze. I v případě dalších
restriktivních opatření o České kardiologické dny nepřijdete a budeme je přinášet v podobě
virtuální či hybridní. V průběhu dvou dní probereme aktuality poslední doby, zejména pak
novinky z kongresu Evropské kardiologické společnosti.

Prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
předseda

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
předseda

Program pro Vás připravuje programový výbor pod vedením prof. Martina Hutyry ve
spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami a asociacemi naší společnosti. Dozvíte se
tak o nových doporučeních Evropské kardiologické společnosti i o výsledcích zajímavých
studií z poslední doby. Budeme diskutovat novinky v diagnostice a léčbě srdečního selhání,
chlopenních vad i v oblasti kardiovaskulární prevence.
Jsme si vědomi toho, že podzimní období je pracovně vysoce náročné a doba s ohledem
na hrozící další vlny pandemie Covid-19 nejistá. Přesto doufáme, že si najdete čas a přijdete osobně či se alespoň připojíte na vybrané bloky jednání Českých kardiologických dnů.
Česká kardiologická společnost si uvědomuje, že dlouhodobé následky pandemie hrozí
i zvýšením četnosti kardiovaskulárních onemocnění. Proto jsme ani v současné komplikované době nesložili ruce do klína – České kardiologické dny jsou toho dokladem. Jejich
úspěch však záleží na zájmu a aktivitě všech členů společnosti. Za Váš přínos a zájem
o akce ČKS děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
předseda ČKS

Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D.
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Organizační sekretariát:

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Iva Pavézková
Ludmila Klímová
Ing. Kamila Prchalová

Česká kardiologická společnost, z. s.
Netroufalky 6b
625 00 Brno
tel.: 543 213 825
e-mail: cks@kardio-cz.cz
Iva Pavézková
asistentka společnosti,
koordinátor akce
tel. 722 905 470
e-mail: pavezkova@kardio-cz.cz
Ludmila Klímová
vedoucí sekretariátu
tel: 602 536 849
e-mail: klimova@kardio-cz.cz
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Čtvrtek, 25. listopadu 2021
8.50-9.00		Zahájení – úvodní slovo předsedy ČKS
a předsedy organizačního výboru ČKD
		 Aleš Linhart (Praha), Miloš Táborský (Olomouc)

9.00-10.00		 Akutní srdeční infarkt – novinky 2021
(blok sponzorovaný společností Servier)

20 min.

5

Doporučení ČAIK k antitrombotické léčbě akutních
koronárních syndromů
		 I. Varvařovský (Pardubice)

20 min.

6

Intrakoronární imaging u  akutních koronárních
syndromů
		 T. Kovárník (Praha)

11.15-11.30

Přestávka

		 Předsedající: P. Kala		
20 min.

1

Novinky v intervenční a farmakologické léčbě
léčbě infarktu myokardu
		 T. Kovárník (Praha)

20 min.
2 Kardiogenní šok a infarkt myokardu
		 Z. Moťovská (Praha)
20 min.

3

10.00-10.15

Jak snížit riziko recidivy infarktu myokardu?
P. Kala (Brno)

Přestávka

10.15-11.15 Cangrelor v klinické praxi
(blok sponzorovaný společností Chiesi)

11.30-12.30	Nová guidelines ESC 2021 – získané
chlopenní vady
		 Předsedající: Dan Marek		
20 min.
7 Co říkají nová doporučení ESC?
		 D. Marek (Přerov)
20 min.
8 Aortální stenóza
		 K. Linhartová (Praha)
20 min.
9 Mitrální regurgitace
		 H. Línková (Praha)

12.30-13.30

Přestávka

		 Předsedající: Petr Kala		
20 min.

4

Postavení Kengrexalu v prevenci ischemických
komplikací u rizikových pacientů podstupujících
PCI – naše zkušenosti
		 J. Černý (Třinec)
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Čtvrtek, 25. listopadu 2021
13.30-14.30	Optimalizace léčby hypertenze na ose rizikové
faktory – srdeční selhání
(blok sponzorovaný společností PRO.MED.CS Praha a.s.)

16.00-17.00	Intravenózní betablokátory v intenzivní
a akutní kardiologické péči

(blok sponzorovaný společností Herbacos Recodati)

		 Předsedající: Richard Češka		

		 Předsedající: Martin Hutyra		

20 min. 10 Hypertenze a kombinace rizikových faktorů
		 R. Češka (Praha)

30 min. 16 Použití intravenózních betablokátorů na koronární jednotce
		 T. Janota (Praha)

20 min. 11 Hypertenze a manifestní kardiovaskulární onemocnění
		 M. Vrablík (Praha)

30 min.

20 min. 12 Hypertenze a srdeční selhání
		 J. Veselý (Náchod)

14.30-14.45

17

Intravenózní betablokátory v akutní fázi infarktu
myokardu
		 P. Janský (Praha)

17.00 - 17.15 Přestávka

Přestávka

14.45-15.45 Současnost a budoucnost GDF-15
(blok sponzorovaný společností Roche)

17.15-18.15	Meziooborová spolupráce v léčbě
polymorbidních pacientů se zaměřením na HFrEF

(blok sponzorovaný společností Boehringer Inhelheim)

		 Předsedající: Martin Hutyra		

		 Předsedající: Miloš Táborský		

20 min. 13 Co všechno umí GDF-15?
		 Š. Havránek (Praha)

20 min.

20 min.

14

18

Význam integrovaného přístupu a mezioborové
spolupráce v léčbě polymorbidních pacientů
		 M. Táborský (Olomouc)

Stratifikace rizika kardiovaskulárních onemocnění
pomocí GDF-15
		 J. Pařenica (Brno)

20 min. 19 Management pacientů s HFrEF dle nových ESC doporučení
		 F. Málek (Praha)

20 min. 15 Prognostický význam GDF-15 u pacientů po TAVI
		 M. Hutyra (Olomouc)

20 min. 20 Zkušenosti s SGLT2 inhibitory u pacientů s DM 2. typu
		 M. Prázný (Praha)

15.45-16.00

18.15

Přestávka

Závěr 1. dne
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Pátek, 26. listopadu 2021
8.30-9.30		Antikoagulační léčba specifických skupin
pacientů

11.00-12.00	Nová guidelines ESC 2021 – srdeční selhání
(blok sponzorovaný společností Novartis)
Předsedající: Filip Málek		

(blok sponzorovaný společností Pfizer)
		 Předsedající: Miloš Táborský 		
40 min.

Antikoagulační léčba specifických skupin pacientů
– diskuze ambulantních a nemocničních specialistů
		 A. Tomek/J. Veselý (Praha)

20 min.

20 min.

26

20 min.

27

20 min.

28

21

22

Transthyretinová amyloidóza: častější, než jsme si
mysleli!
		 T. Paleček (Praha)

9.30-9.45

Přestávka

Guidelines ESC HF 2021: Co zásadního přinášejí
nového ve farmakologické léčbě?
F. Málek (Praha)

Chirurgická léčba pacientů s pokročilým srdečním
selháním
		 I. Netuka (Praha)
Má být moderní hypolipidemická léčba centrová?
(moderovaná diskuze)
		 M. Vrablík/I. Karel (Praha)

12.00-12.30

Přestávka

9.45-10.45		 Nová guidelines ESC 2021 – kardiostimulace
		 Předsedající: Josef Kautzner, Miloš Táborský

12.30-13.30	Diagnóza a léčba u nejčastějších kardiomyopatií

20 min. 23 Co říkají nová doporučení ESC?
		 M. Táborský (Olomouc)

		 Předsedající: Radek Pudil		

20 min. 24 Možnosti dálkové monitorace v současnosti.
		 M. Fedorco (Olomouc)
20 min.

25

Srdeční implantáty a jejich komplikace – kdy
a jakým způsobem je řešit?
		 J. Kautzner (Praha)

10.45-11.00

Přestávka

20 min. 29 Hypertrofická kardiomyopatie
		 D. Zemánek (Praha)
20 min. 30 Dilatační kardiomyopatie
		 R. Pudil (Hradec Králové)
20 min. 31 Restriktivní kardiomyopatie
		 P. Kuchynka (Praha)

13.30-13.45

Přestávka
5

Virtuální

České
kardiologické dny

2021

Pátek, 26. listopadu 2021
13.45-14.45 Je ateroskleróza léčitelné onemocnění?
(blok sponzorovaný společností Sanofi)
		 Předsedající: P. Ošťádal		
10 min. 32 Úvod
		 M. Táborský (Olomouc)
20 min.

33

Centrová léčba závažných forem dyslipidémie ve
světle nových guidelines ESC
		 M. Táborský (Olomouc)

20 min.

34

Co přinesla studie Odyssey Outcomes pro klinickou
praxi ?
		 P. Ošťádal (Praha)

10 min.

35

Diskuse a závěrečné slovo

14.45 - 15.00 Přestávka

15.00-16.00	Jak uplatnit současná doporučení a klinická
data v praxi
(blok sponzorovaný společností Astra Zeneca)
		 Předsedající: Filip Málek		
20 min. 36 Kontroverze v antiagregační terapii po AKS
		 P. Ošťádal (Praha)
20 min.

37

Využití nových ESC guidelines pro léčbu srdečního
selhání v klinické praxi
		 F. Málek (Praha)

20 min.

38

Fenotypizace jako optimální přístup k léčbě
srdečního selhání
		 J. Václavík (Ostrava)

16.00 - 16.15 Přestávka

16.15-17.15	Je ASA v sekundární prevenci
dostačující?
(blok sponzorovaný společností Bayer)
		 Předsedající: Aleš Linhart		
20 min.

39

Management aterosklerózy v rukou  ambulantního
kardiologa
		 J. Veselý (Náchod)

20 min.

40

20 min.

41

Možnosti dlouhodobé antitrombotické léčby
u pacientů po AKS
		 P. Ošťádal (Praha)
Projekt ateroskleróza v praxi aneb reálná data,
o kterých jsme dosud moc nevěděli
		 M. Táborský (Olomouc)

17.15-17.20 Zakončení ČKD 2021
		 Aleš Linhart (Praha), Miloš Táborký (Olomouc)
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INDIKOVÁNO PRO ICHS NEBO
SYMPTOMATICKÉ PAD

Xarelto

®

2,5 mg 2x denně + ASA 100 mg 1x denně

1,f

26 %
v porovnání
se samotnou ASA

RRR

Významné snížení rizika úmrtí z KV příčin,
IM nebo CMP b u pacientů s chronickou ICHS1

23 %
v porovnání
se samotnou ASAa

RRR

Významné snížení rizika mortality c
u pacientů s chronickou ICHS1

V celkové populaci studie COMPASS (Xarelto® + ASA vs. ASA samotná) bylo
pozorováno významné snížení rizika úmrtí z KV příčin, IM nebo CMP (24 % RRRd)
a rizika mortality za všech příčin (18 % RRRe).2

Reference: Souhrn údajů o přípravku Xarelto 2,5 mg potahované tablety. 1. Connolly S.J., Eikelboom J.W., Bosch J. et al. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with
stable coronary artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2017 2. Eikelboom J.W., Connolly S.J., Bosch J. et al. Rivaroxaban
with or without aspirin in stable cardiovascular disease. N Engl J Med. 2017;377(14):1319–30. a Sekundární ukazatel u populace s ICHS. b(HR: 0,74; 95% CI, 0,65-0,86; p<0,0001),
c
(HR: 0,77; 95% CI, 0,65-0,90; p=0,0012), d (HR: 0,76; 95 % CI, 0,66– 0,86; p < 0,001), e (HR: 0,82; 95% CI, 0,71-0,96; p=0,01), f 75–100 mg
Riziko závažného krvácení (dle modifikované ISTH definice) v celkové populaci ve studii COMPASS (Xarelto® + ASA vs. ASA samotná): 3,9 % vs. 2,5 % (HR: 1,70; 95% CI, 1,40–2,05;
p<0.001)2; ASA, kyselina acetylsalicylová; ICHS, ischemická choroba srdeční; PAD, symptomatické onemocnění periferních tepen; RRR relativní snížení rizika; RRR = 1 – HR
(výpočet společnosti Bayer); HR, poměr rizik; CI, konfidenční interval; KV, kardiovaskulární; IM, infarkt myokardu; CMP, cévní mozková příhoda
PP-XAR-CZ-0452-1 02/2021

Zkrácené informace o léčivém přípravku:  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.
Název přípravku: Xarelto 2,5 mg potahované tablety. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 2,5 mg. Indikace: Přípravek Xarelto, podávaný společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo s kombinací ASA plus klopidogrel
nebo tiklopidin, je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) se zvýšenými hladinami srdečních biomarkerů. Přípravek Xarelto, podávaný společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA), je indikován
k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s vysokým rizikem ischemických příhod, kteří mají ischemickou chorobu srdeční (ICHS) nebo symptomatické onemocnění periferních tepen (PAD). Dávkování a způsob podání: AKS: Doporučená dávka
je 2,5 mg dvakrát denně. Pacienti by měli rovněž užívat denní dávku 75 100 mg ASA nebo denní dávku 75 100 mg ASA současně s denní dávkou 75 mg klopidogrelu nebo se standardní denní dávkou tiklopidinu. Léčba by měla být u jednotlivých pacientů
pravidelně hodnocena zvážením rizika ischemické příhody oproti riziku krvácení. Rozhodnutí o prodloužení léčby nad 12 měsíců by mělo být provedeno individuálně u každého jednotlivého pacienta, protože zkušenosti s léčbou trvající déle než 24 měsíců jsou
omezené. Léčbu přípravkem Xarelto je třeba zahájit co nejdříve po stabilizaci AKS (včetně revaskularizačních zákroků); nejdříve za 24 hodin po přijetí do nemocnice a v době, kdy by normálně byla ukončena parenterální antikoagulační léčba. ICHS/
PAD: Pacienti užívající Xarelto 2,5 mg dvakrát denně mají také užívat denní dávku 75100 mg ASA. Doba trvání léčby má být stanovena pro každého jednotlivého pacienta na základě pravidelných hodnocení a má být zváženo riziko trombotických příhod oproti riziku
krvácení. U pacientů s akutní trombotickou příhodou nebo výkonem na cévách a potřebou duální protidestičkové léčby má být vyhodnoceno pokračování podávání přípravku Xarelto 2,5 mg dvakrát denně v závislosti na typu příhody nebo výkonu
a protidestičkovém režimu. Bezpečnost a účinnost přípravku Xarelto 2,5 mg dvakrát denně v kombinaci s ASA plus klopidogrel/tiklopidin byla hodnocena pouze u pacientů s nedávným AKS. Duální protidestičková léčba nebyla hodnocena v kombinaci
s přípravkem Xarelto 2,5 mg dvakrát denně u pacientů s ICHS/PAD. Pokud dojde k vynechání dávky, měl by pacient pokračovat užitím příští pravidelné dávky dle doporučeného dávkovacího schématu. Dávka se nezdvojnásobuje, aby se nahradila vynechaná dávka.
Dávka se neupravuje s ohledem na věk, hmotnost a pohlaví. Podávání přípravku Xarelto 2,5 mg tablety dětem do 18 let se nedoporučuje. 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. Informace o převodech z antagonistů vitaminu K a parenterálních antikoagulancií na Xarelto a naopak – viz plné znění SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou
nebo pomocnou látku. Klinicky významné aktivní krvácení. Léze nebo stavy s významným rizikem závažného krvácení jako např.: současné nebo nedávno prodělané ulcerace GIT, 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 se nedoporučuje (výjimky – viz plné znění SPC). Souběžná léčba AKS protidestičkovou léčbou u pacientů s anamnézou cévní mozkové příhody a/nebo tranzitorní ischemické ataky (TIA). Souběžná léčba ICHS/PAD
s ASA u pacientů s předchozím hemorhagickým nebo lakunárním typem cévní mozkové příhody nebo souběžná léčba ICHS/PAD s ASA u pacientů s jakoukoli cévní mozkovou příhodou během minulého měsíce. Jaterní onemocnění spojené s koagulopatií a klinicky
relevantním rizikem krvácení včetně cirhotiků stupně Child-Pugh B a C. Těhotenství a kojení. Zvláštní upozornění a opatření: U pacientů s AKS byla účinnost a bezpečnost přípravku Xarelto 2,5 mg hodnocena v kombinaci s protidestičkovými látkami: ASA
v monoterapii nebo ASA plus klopidogrel/tiklopidin. Léčba v kombinaci s jinými protidestičkovými látkami, např. prasugrelem nebo tikagrelorem, nebyla studována a nedoporučuje se. U pacientů s vysokým rizikem ischemických příhod s ICHS/PAD byla účinnost
a bezpečnost přípravku Xarelto 2,5 mg hodnocena pouze v kombinaci s ASA. Pacienti, kteří při léčbě trpí závratěmi či prodělali synkopu, by neměli řídit a obsluhovat stroje. Pokud se objeví závažné krvácení, podávání přípravku Xarelto je třeba přerušit. Častěji bylo
pozorováno slizniční krvácení a anémie. Doporučuje se sledování a event. vyšetření hemoglobinu/hematokritu, zvláště u rizikových skupin pacientů. Se zvyšujícím se věkem se může zvyšovat riziko krvácení. Ledvinová nedostatečnost: Xarelto je u pacientů
s clearance kreatininu (CrCl) 15 – 29 ml/min nutno používat s opatrností, použití se nedoporučuje u pacientů s CrCl nižší než 15 ml/min. U pacientů se středně závažnou renální nedostatečností (CrCl 30 – 49 ml/min) užívajících současně léky zvyšující plazmatické
koncentrace rivaroxabanu musí být přípravek Xarelto používán s opatrností. Podávání s opatrností při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost - detaily viz SPC. Pacienti s aktivním nádorovým onemocněním: Individuální prospěch
z antitrombotické léčby musí být zvážen oproti riziku krvácení.* U pacientů s rizikem vředové gastrointestinální choroby lze zvážit profylaktickou léčbu. Pacienti léčení přípravkem Xarelto a ASA nebo kombinací Xarelto a ASA plus klopidogrel/tiklopidin by měli
užívat souběžnou léčbu NSAID pouze tehdy, jestliže výhody převáží riziko krvácení. Jiné rizikové faktory krvácení: rivaroxaban je nutno používat s opatrností u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení. Přípravek musí být používán s opatrností u pacientů s AKS a ICHS/
PAD ve věku > 75 let, pokud je podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin, dále u pacientů s nižší tělesnou hmotností (< 60 kg), pokud je podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou
(ASA) samotnou nebo s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin, dále u pacientů s ICHS se závažným symptomatickým srdečním selháním. Pacienti s chlopenními náhradami: Léčba přípravkem Xarelto se u těchto pacientů nedoporučuje. Rivaroxaban by se
neměl používat k tromboprofylaxi u pacientů, kteří nedávno podstoupili transkatétrovou náhradu aortální chlopně (TAVR). Použití není doporučeno u pacientů s trombózou v anamnéze, u nichž byl diagnostikován antifosfolipidový syndrom. Detaily viz SPC.
U pacientů po nedávné revaskularizaci dolní končetiny z důvodu symptomatického PAD by duální protidestičková léčba klopidogrelem, pokud je vyžadována, měla být krátkodobá; je třeba se vyhnout dlouhodobé duální protidestičkové léčbě.* Spinální/epidurální
anestezie nebo punkce: S použitím v těchto situacích nejsou klinické zkušenosti. Pokud je nutná invazivní procedura nebo chirurgický zákrok, měl by být přípravek Xarelto 2,5 mg vysazen minimálně 12 hodin před zákrokem, pokud je to možné a na základě
klinického posouzení lékařem. Pokud má pacient podstoupit elektivní operaci a antiagregační účinek není žádoucí, je třeba inhibitory agregace krevních destiček vysadit podle pokynů výrobce k předepisování přípravku. Pokud není možné výkon odložit, je
třeba posoudit zvýšené riziko krvácení oproti neodkladnosti zákroku. Léčba má být znovu zahájena co nejdříve, pokud to situace umožní a je nastolena hemostáza. Hladiny rivaroxabanu měřené kalibrovanou kvantitativní analýzou anti-faktoru Xa mohou být
užitečné ve výjimečných situacích, kdy znalost expozice rivaroxabanu může pomoci při klinických rozhodováních. Pacienti s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat. V případě
krvácení lze zvážit podávání buď specifické reverzní látky inhibitoru faktoru Xa (andexanet alfa) nebo specifické prokoagulační reverzní látky. Fertilita, těhotenství a kojení: Přípravek je kontraindikován během těhotenství a kojení. Účinky na fertilitu nejsou
známy. 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. Interakce s klaritromycinem, erythromycinem a flukonazolem pravděpodobně není u většiny pacientů klinicky významná, ale může být potenciálně významná u vysoce rizikových pacientů.
Dronedaron by neměl být podáván spolu s rivaroxabanem, vzhledem k omezeným klinickým údajům. Opatrnost je nutná při podání jiných přípravků ovlivňujících krevní srážlivost. SSRI/SNRI: Při současném užívání je možné zvýšené riziko krvácení. Nežádoucí
účinky: Časté: anémie, závratě, bolest hlavy, oční krvácení vč. spojivkového, hypotenze, hematom, epistaxe, hemoptýza, gingivální krvácení, krvácení z GIT, bolesti břicha, dyspepsie, nauzea, zvracení, zácpa, průjem, zvýšení transamináz, pruritus, vyrážka,
ekchymóza, kožní a podkožní krvácení, bolest v končetinách, urogenitální krvácení, porucha funkce ledvin, horečka, periferní edém, pokles celkové síly a energie, pooperační krvácení, kontuze, sekrece z ran. Méně časté: trombocytóza, trombocytopenie, alergické
reakce, alergická dermatitida, angioedém a alergický edém, mozkové a intrakraniální krvácení, synkopa, tachykardie, sucho v ústech, porucha jater, zvýšení hladiny bilirubinu, ALP, GGT, kopřivka, hemartróza, pocit indispozice, zvýšení hladiny LDH, lipázy, amylázy.
Vzácné: žloutenka, zvýšení hladiny konjugovaného bilirubinu, cholestáza, hepatitis, krvácení do svalů, lokalizovaný edém, cévní pseudoaneurysma. Velmi vzácné: anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, SJS/TEN, DRESS syndrom. Není známo:
kompartment syndrom sekundárně po krvácení, renální selhání/akutní renální selhání sekundárně po krvácení. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Německo. Registrační číslo:
EU/1/08/472/025-035, EU/1/08/472/041, EU/1/08/472/046-047. Datum poslední revize textu: 26. srpna 2021. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální výši a podmínky
úhrady naleznete na www.sukl.cz. Před předepsáním léčivého přípravku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER
s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika. MA-M_RIV-CZ-0021-1 09/2021 * Všimněte si, prosím, změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika, tel.: +420 226 101 111, www.bayer.com

SÍLA VE VAŠICH RUKOU
SÍLA
Nová indikace k léčbě dospělých pacientů se symptomatickým
chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí *1

LVEF – ejekční frakce levé komory; NYHA – New York Heart Association.
Literatura: 1. Souhrn údajů o přípravku JARDIANCE. 2. Packer M, Anker Z, Butler J, et al. EMPEROR-Reduced® Trial Investigators.
Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med. 2020;383(15):1413–1424.

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. • Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1 – Nové Město • tel.: + 420 234 655 111
www.boehringer-ingelheim.cz • MEDinfo.CZ@boehringer-ingelheim.com

PC-CZ-101679

*Dospělí pacienti s chronickým srdečním selháním (NYHA třída II, III nebo IV) a sníženou ejekční frakcí (LVEF ≤ 40 %). 2

Zkrácená informace o léčivém přípravku — Jardiance 10 mg potahované tablety
Složení: Jardiance 10 mg: jedna tableta obsahuje empagliflozinum 10 mg.
Indikace: K léčbě diabetes mellitus II. typu ke zlepšení kontroly glykémie u dospělých pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu samotnou dietou a tělesným cvičením: jako
monoterapie pokud je metformin nevhodný z důvodu nesnášenlivosti; v kombinaci s jinými léčivými přípravky ke snížení hladiny glukózy, včetně kombinace s inzulinem. K léčbě dospělých
se symptomatickým chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí.
Dávkování a způsob podávání: Diabetes mellitus II. typu: počáteční dávka empagliflozinu je 10 mg jednou denně v monoterapii nebo v kombinované terapii. U pacientů, kteří tolerují
empagliflozin v dávce 10 mg jednou denně, kteří mají eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 a potřebují přísnější kontrolu glykémie, lze dávku zvýšit na 25 mg jednou denně. Maximální denní dávka
je 25 mg. Pokud je empagliflozin podáván v kombinaci s derivátem sulfonylurey (SU) nebo inzulinem, lze pro snížení rizika hypoglykemie zvážit nižší dávku derivátu SU nebo inzulinu.
Léčba empagliflozinem se nezahajuje u pacientů s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. U pacientů s diabetem mellitem II. typu a s kardiovaskulárním onemocněním je možno zahájit léčbu dávkou
10 mg empagliflozinu až do eGFR 30 ml/min/1,73 m2 nebo CrCl 30 ml/min. Srdeční selhání: doporučená dávka je 10 mg empagliflozinu jednou denně. V léčbě srdečního selhání u pacientů
s diabetes mellitus II. typu nebo bez něj lze podávání empagliflozinu 10 mg zahájit nebo v něm pokračovat až do minimální hodnoty eGFR 20 ml/min/1,73 m2 nebo CrCl 20 ml/min.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.
Zvláštní upozornění: U pacientů, u kterých existuje podezření na ketoacidózu nebo u kterých byla ketoacidóza diagnostikována, je nutné léčbu empagliflozinem okamžitě ukončit. Léčbu
je třeba přerušit u pacientů, kteří jsou hospitalizováni z důvodu velkých chirurgických výkonů nebo akutního závažného zdravotního stavu. Před zahájením léčby empagliflozinem je třeba
v pacientově anamnéze zvážit faktory s predispozicí k diabetické ketoacidóze. Pacienti ve věku 75 let a starší mohou mít vyšší riziko hypovolemie. Terapeutická zkušenost u pacientů ve věku
85 let a starších je omezená. Tablety obsahují laktózu, proto pacienti s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy, by tento přípravek neměli
užívat. U pacientů ženského i mužského pohlaví s diabetes mellitus užívajících inhibitory SGLT2 byly po uvedení přípravků na trh hlášeny případy nekrotizující fasciitidy perinea (zvané
též Fournierova gangréna). V případě podezření na Fournierovu gangrénu je třeba přípravek Jardiance vysadit a rychle zahájit léčbu. Srdeční selhání: Přípravek Jardiance se nedoporučuje
u pacientů s eGFR < 20 ml/min/1,73 m2.
Interakce: Empagliflozin může zvýšit diuretický efekt thiazidových a kličkových diuretik a může zvyšovat riziko dehydratace a hypotenze.
Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v klinických hodnoceních na diabetes mellitus II. typu byly hypoglykemie (při kombinované léčbě s derivátem sulfonylurey
nebo inzulinem); dále vaginální moniliáza, vulvovaginitida, balanitida a jiné infekce genitálu, infekce močových cest, žízeň, pruritus, časté močení; hypovolemie, dysurie; zvýšená hladina
kreatininu v krvi/snížená glomerulární filtrace, zvýšený hematokrit, zvýšené sérové lipidy; a vzácně diabetická ketoacidóza. Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v klinických
hodnoceních u srdečního selhání byla hypovolemie; dále zácpa, angioedém. Přítomnost Diabetes mellitus II. typu zvyšovala frekvenci nežádoucích účinků u pacientů se srdečním selháním.
Těhotenství a kojení: Podávání přípravku Jardiance v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Přípravek Jardiance se během kojení nemá podávat.
Balení, výdej a uchovávání: Jednodávkové PVC/Al blistry v krabičce obsahující 30x1 nebo 90x1 potahovaných tablet. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Registrační číslo: EU/1/14/930/014 – 30 tbl (10 mg), EU/1/14/930/017 – 90 tbl. (10 mg)
Datum poslední revize textu: 22. 10. 2021.
Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D 55216 Ingelheim am Rhein, Německo. Před předepsáním se prosím seznamte s úplným
zněním souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění souhrnu údajů o přípravku je uveřejněno na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ popř.
na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.
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Funkční srdeční poruchy
s palpitacemi1

Zkrácená informace o léčivém přípravku Betaloc® ZOK 25 mg,
Betaloc® ZOK 50 mg, Betaloc® ZOK 100 mg, Betaloc® ZOK 200 mg.
NÁZEV PŘÍPRAVKU: Betaloc ® ZOK 25 mg, Betaloc ® ZOK 50 mg, Betaloc ® ZOK
100 mg, Betaloc ® ZOK 200 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním. SLOŽENÍ:
Jedna potahovaná tableta obsahuje metoprololi succinas 23,75 mg, resp. 47,5 mg,
resp. 95 mg, resp. 190 mg (odp. metoprololi tartras 25 mg, 50 mg, resp. 100 mg,
resp. 200 mg). DRŽITEL: Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice,
Česká republika. TERAPEUTICKÉ INDIKACE: Léčba hypertenze, anginy pectoris;
poruch srdečního rytmu zahrnující zejména supraventrikulární tachykardii; po infarktu
myokardu; funkčních srdečních poruch s palpitacemi; profylaxe migrény; léčba hyperthyreózy. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Doporučené dávkování je 100–200 mg
jednou denně. Maximální denní dávka pro přípravek Betaloc ® ZOK je 400 mg. Betaloc®
ZOK je určen pro podávání jednou denně, nejlépe ráno před jídlem nebo v průběhu
jídla. Tablety je nutné zapít vodou. Celé tablety nebo jejich poloviny se nesmějí kousat
ani drtit. KONTRAINDIKACE: A-V blok druhého a třetího stupně, dekompenzovaná
srdeční nedostatečnost, sinusová bradykardie (< 50 tepů/min.), sick-sinus syndrome,
sinoatriální blok, kardiogenní šok a těžká periferní arteriální cirkulační insuficience,
hypotenze (systolický TK nižší než 100 mm Hg), astma bronchiale a chronická obstrukční
plicní nemoc (CHOPN) těžkého stupně, neléčený feochromocytom, metabolická acidóza.
Metoprolol se nesmí podávat pacientům se suspektním akutním infarktem myokardu,
pokud je tepová frekvence nižší než 50 tepů/min., P-Q interval je delší než 0,24 s nebo
je systolický krevní tlak menší než 100 mm Hg (13,33 kPa). ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
U pacientů, kteří jsou léčeni betablokátory; při léčbě pacientů s astmatem, nebo chronickou obstrukční plicní nemocí; u pacientů s A-V blokem; riziko ovlivnění metabolismu
cukrů nebo maskování hypoglykémie; pokud je metoprolol podáván pacientům s feochromocytomem, mělo by být současně podáváno též alfa-sympatolytikum. INTERAKCE:
Beta1-sympatolytika (např. oční kapky) a ganglioplegika; inhibitory monoaminooxidázy;
betablokátory; blokátory kalciového kanálu; inhibitory CYP2D6; současná léčba indometacinem a jinými inhibitory prostaglandin syntetázy může snižovat účinek betablokátorů;
při současném užívání s dalšími antihypertenzivy, tricyklickými antidepresivy, barbituráty
nebo fenothiazinem dochází k prohloubení hypotenzního účinku; současné užívání se
sympatomimetiky a xantiny vede ke vzájemné inhibici účinku; užívání betablokátorů
vede k zesílení hypoglykemického účinku. Fertilita, těhotenství a kojení: Metoprolol
by neměl být podáván v průběhu těhotenství a kojení. V případě, že těhotná žena užívá
metoprolol, se doporučuje provádět vhodné monitorování matky/plodu. NEŽÁDOUCÍ
ÚČINKY: Mezi časté nežádoucí účinky patří bradykardie, posturální poruchy (velmi
vzácně doprovázené synkopou), studené končetiny, palpitace. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
PRO UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. DATUM PRVNÍ REGISTRACE:
Betaloc ® ZOK 25 mg: 21. 3. 2001; Betaloc ® ZOK 50 mg: 20. 12. 2000; Betaloc ® ZOK
100 mg: 15. 4. 1998; Betaloc ® ZOK 200 mg: 20. 12. 2000. DATUM REVIZE TEXTU:
15. 3. 2021. REGISTRAČNÍ ČÍSLA: Betaloc ® ZOK 25 mg: 58/117/01-C.; Betaloc ®
ZOK 50 mg; 58/628/00 -C; Betaloc ® ZOK 100 mg: 58/015/98 -C; Betaloc ® ZOK
200 mg: 58/629/00 -C. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Lék k vnitřnímu užití. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu
údajů o přípravku, které naleznete na webových stránkách: http://www.sukl.
cz/modules/medication/detail.php?code=0231692&tab=texts.

Profylaxe migrény

Datum výroby materiálu: září 2021
Kód materiálu: CZ-BET-2021-05-inzerát
Tento materiál je určený pro odbornou veřejnost a interní účely společnosti.

Dávkování
u 7 schválených
indikací1
Chronické srdeční selhání1

Dávkování 1× denně1

Podávání léku 1× denně zlepšuje compliance
pacientů.

Řízené uvolňování1

Potahované tablety s prodlouženým uvolňováním
obsahují několik stovek mikropelet s jantaranem
metoprololu. Každá mikropeleta je potažena
vrstvou polymeru, která řídí rychlost uvolňování.
Po spolknutí se tableta rychle rozpadá
a mikropelety se dispergují v gastrointestinálním
traktu a uvolňují léčivou látku po dobu asi 20 hodin.
Tak je dosaženo rovnoměrných plazmatických
koncentrací metoprololu po dobu 24 hodin
(na rozdíl od konvenčních tablet s metoprololem).1

obal
vrstva polymeru

jádro
metoprolol sukcinátu

Angina pectoris1

100–200 mg 1× denně, lze
kombinovat s jinými antianginózními
léčivy

Srdeční arytmie1

Upraveno dle Plosker GL, Clissold SP. Drugs 1992;43:382-414

Plazmatická koncentrace
(nmol/l)

50 mg 1× denně mírná až středně
těžká hypertenze, 100 –200 mg
1× denně při potřebě zvýšení
dávky nebo kombinace s jinými
antihypertenzívy.

200 mg 1× denně
mikropeleta
s metoprolol
sukcinátem

200

Hypertenze1

Udržovací léčba po infarktu
myokardu1

Stavba tablety Betaloc® ZOK1

obsah tablety

Doporučená počáteční dávka
přípravku po dobu prvních dvou
týdnů je 25 mg jednou denně.
U pacientů třídy III-IV podle NYHA
se doporučuje počáteční dávka
12,5 mg jednou denně po dobu
prvního týdne. Doporučuje se
dávku vždy po 14 dnech zvýšit
na dvojnásobnou až na cílovou
dávku 200 mg jednou denně (nebo
nižší maximálně tolerovanou dávku.

Dávkování 1× denně
Stabilní plazmatická koncentrace 24 hodin1,3
metoprolol tartarát
konv. tableta 50 mg

100-200 mg 1× denně

100 mg 1× denně, lze zvýšit
na 200 mg
1

100

metoprolol sukcinát
ZOK 50 mg

100–200 mg 1× denně

n=12
0

6

12

18

24 hod.

Upraveno dle Wieselgren I et al, J Clin Pharmacol 1990;30:S28 -32

1. SPC Betaloc ZOK.
2. Plosker GL, Clissold SP. Drugs 1992;43:382-414.
3. Wieselgren I et al, J Clin Pharmacol 1990;30:S28-32.

MAH / VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR:
Herbacos Recordati s.r.o.
Štrossova 239, 530 03 Pardubice

Jediný PCSK9i podávaný 1× měsíčně v jednom peru1,2
NKA
I
V
NO

Praluent 300 mg
Jedno předplněné pero jednou měsíčně1

PRALUENT v kombinaci s maximálně tolerovanou dávkou statinu pomáhá snižovat riziko
kardiovaskulárních příhod u pacientů s prokázaným aterosklerotickým KV onemocněním.1

PRALUENT je jediný inhibitor PCSK9, který je spojen se snížením úmrtí z jakékoliv příčiny v KV studiích.*1,2,3,4
Zkrácená informace o přípravku
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.
Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Název přípravku: Praluent 75 mg injekční roztok v předplněném peru, Praluent 150 mg injekční roztok v předplněném peru, Praluent 300
mg injekční roztok v předplněném peru. Složení: Alirocumabum 75 mg nebo 150 mg v 1 ml roztoku, nebo 300 mg ve 2ml roztoku. Indikace:
Primární hypercholesterolemie a smíšená dyslipidemie: Přípravek Praluent je indikován k léčbě dospělých pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo se smíšenou dyslipidemií jako doplněk k dietním opatřením: v kombinaci se
statinem nebo se statinem a jinou hypolipidemickou léčbou u pacientů, u kterých nelze dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu maximální tolerovanou dávkou statinů, samostatně nebo v kombinaci s jinou hypolipidemickou léčbou u pacientů, kteří netolerují statiny nebo
u kterých je podávání statinů kontraindikováno. Prokázané aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění: Přípravek Praluent je indikován
k léčbě dospělých s prokázaným aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním ke snížení kardiovaskulárního rizika snížením hladin
LDL–C, jako doplněk korigující další rizikové faktory: v kombinaci s maximální tolerovanou dávkou statinu a jinou hypolipidemickou léčbou
či bez ní, nebo samostatně nebo v kombinaci s jinou hypolipidemickou léčbou u pacientů, kteří netolerují statiny nebo u kterých je podávání
statinů kontraindikováno. Dávkování a způsob podání: Obvyklá počáteční dávka alirokumabu je 75 mg podaných subkutánně jednou
za 2 týdny. U pacientů, u kterých je zapotřebí výraznější snížení LDL cholesterolu (> 60 %), může být počáteční dávka 150 mg podávaná
jednou za 2 týdny nebo dávka 300 mg jednou za 4 týdny podávaná subkutánně. Pro podání dávky 300 mg je zapotřebí podat buď jednu
injekci s obsahem 300 mg, nebo následně 2 injekce s obsahem 150 mg do dvou rozdílných míst aplikace. Subkutánní podání do stehna,
břicha nebo horní části paže. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost přípravku Praluent u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla
dosud stanovena. Zkušenost s alirokumabem u pediatrické populace je limitována 18 pacienty ve věku 8 až 17 let s homozygotní familiární
hypercholesterolemií (HoFH). Ve srovnání se známým bezpečnostním profilem u dospělých nebyl zjištěn žádný nový bezpečnostní nález.
U pediatrických pacientů mladších 8 let nebyly studie s alirokumabem provedeny. U starších pacientů není nutná úprava dávky. U pacientů
s mírnou nebo se středně závažnou poruchou funkce jater nebo ledvin není nutná úprava dávky. Každé předplněné pero nebo předplněná
injekční stříkačka je pouze pro jednorázové použití. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.
Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Před zahájením léčby je nutno vyloučit sekundární příčiny hyperlipidemie nebo smíšené dyslipidemie. Alirokumab má být u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin a jater používán s opatrností. Pokud se vyskytnou známky
a příznaky závažných alergických reakcí, léčba alirokumabem musí být ukončena a musí být zahájena vhodná symptomatická léčba. Aby se
zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. Interakce:

Určeno pro odbornou veřejnost.
MAT-CZ-2100370 – 2.0 – 06/2021

Alirokumab je biologický léčivý přípravek, nepředpokládá se jeho farmakokinetický vliv na jiné léčivé přípravky a na izoenzymy cytochromu P450. Statiny a jiná hypolipidemická terapie zvyšují produkci PCSK9, což vede ke zvýšení clearance touto cestou a ke snížení systémové
expozice alirokumabu. Fertilita, těhotenství a kojení: Používání alirokumabu se nedoporučuje během těhotenství, pokud klinický stav ženy
nevyžaduje léčbu alirokumabem. Není známo, zda se alirokumab vylučuje do lidského mateřského mléka, je nutné rozhodnout, zda v tomto
období přerušit kojení nebo přerušit používání alirokumabu. Nejsou k dispozici žádné údaje o nepříznivých účincích na plodnost u lidí. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Alirokumab nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Nežádoucí účinky: Časté: známky a příznaky onemocnění horních cest dýchacích, svědění, reakce v místě injekce (erytém/zčervenání,
svědění, otoky, bolest/citlivost). Vzácné: hypersenzitivita, hypersenzitivní vaskulitida, kopřivka, numulární ekzém. Předávkování: Nutná
symptomatická léčba. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat v chladničce (2–8 °C). Chránit před mrazem. Mimo chladničku max.
30 dní, chránit před světlem, při teplotě do 25 °C. Doba použitelnosti: Praluent 75 mg 3 roky, Praluent 150 mg, 300 mg 2 roky. Balení: 1, 2
nebo 6 předplněných per. Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie; F – 75008 Paris; Francie. Registrační
číslo: EU/1/15/1031/001-12. Datum revize textu: 14. 12. 2020. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Použití
léčivého přípravku je s ohledem na veřejný zájem koncentrováno do specializovaných pracovišť, která jej účtují jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně na základě smlouvy uzavřené mezi nimi a zdravotní pojišťovnou. V takovém případě je Praluent 75 mg injekční
roztok, Praluent 150 mg a Praluent 300 mg injekční roztok v předplněném peru plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 233 086 222,
www.sanofi-aventis.cz.
KV = kardiovaskulární; PCSK9i = inhibitor proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9.
Literatura
1. Souhrn údajů o přípravku PRALUENT, datum poslední revize textu 14. 12. 2020. 2. SPC přípravku Repatha. 3. Sabatine S. M. et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease N Engl J Med. 2017;376:1713–22. 4. Steg P.G. et al Circulation.
2019;140:103–112.
* Pouze s nominální statistickou významností podle hierarchické shlukové analýzy (HR 0,85, 95% CI 0,73–0,98).

OCHRAŇTE SRDCE A LEDVINY, ZACHRAŇTE ŽIVOT1*
JEDINÝ GLIFLOZIN SCHVÁLENÝ PRO 3 INDIKACE1-4*

Jediný gliflozin, který snížil
KV a celkovou mortalitu
u pacientů s HFrEF

DM2

Chrání srdce a ledviny
před komplikacemi1

bez ohledu na
přítomnost DM21-4,6-8

NOVINKA
První a jediný gliflozin
schválený pro léčbu
pacientů s CKD

HF

bez ohledu na přítomnost DM21-5

CKD
NOVINKA
Nově možné nasadit u pacientů
s eGFR ≥ 25 ml/min ve všech indikacích1

OCHRAŇTE SRDCE A LEDVINY, ZACHRAŇTE ŽIVOT1*
JEDINÝ GLIFLOZIN SCHVÁLENÝ PRO 3 INDIKACE1-4*
* Forxiga je indikována: - k léčbě dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí, - k léčbě dospělých pacientů při nedostatečné kontrole diabetu mellitu 2. typu jako přídavná léčba k dietě a fyzické aktivitě, - k léčbě
chronického onemocnění ledvin.
CKD – chronické onemocnění ledvin; SGLT-2i – SGLT-2 ihnibitor; DM2 – diabetes mellitus 2. typu; HF – srdeční selhání; KV – kardiovaskulární; HFrEF – srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí; eGFR – odhadovaná glomerulární filtrace.
LP Forxiga lze nasadit ve všech indikacích při eGFR ≥25 ml/min. U pacientů s diabetem je účinnost dapagliflozinu na snížení glukózy redukována, pokud je rychlost glomerulární filtrace (eGFR) < 45 ml/min, pokud tedy eGFR klesne pod 45 ml/min, je třeba u těchto pacientů zvážit
další léčbu snižující hladinu glukózy, pokud je nutná další kontrola glykémie.
Reference: 1. SPC Forxiga. 2. SPC Invokana. 3. SPC Jardiance. 4. SPC Steglatro. 5. Tisková zpráva AstraZeneca, publikováno 9.8.2021, dostupné: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/forxiga-approved-in-the-eu-for-ckd.html. 6. McMurray JJV et al.
N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008. 7. Zannad F. et al. The Lancet, Published Online August 30, 2020, https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)31824-9. 8. Packer M., et al. N Engl J Med 2020; 383:1413-1424, DOI: 10.1056/NEJMoa2022190.

Zkrácená informace o léčivém přípravku FORXIGA® 10 mg potahované tablety
Kvalitativní a kvantitativní složení: Dapagliflozinum propandiolum monohydricum odpovídající dapagliflozinum 10 mg v 1 potahované tabletě. Jedna 10 mg tableta obsahuje 50 mg laktosy. Terapeutické indikace: Diabetes mellitus 2. typu (DM2) – u dospělých
pacientů - jako přídavná léčba k dietě a fyzické aktivitě ke zlepšení kontroly glykemie - jako monoterapie, pokud je podávání metforminu nevhodné v důsledku intolerance; - jako přídavná léčba k jiným léčivým přípravkům k léčbě DM2. Výsledky studií ve vztahu ke kombinované
léčbě s jinými léčivými přípravky, vlivy na kontrolu glykemie a kardiovaskulární příhody a studované populace viz SPC. Srdeční selhání (SS) – k léčbě dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Chronické onemocnění ledvin
(CKD) – k léčbě dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Dávkování a způsob podání: DM2 -10 mg dapagliflozinu jednou denně. Pokud je dapagliflozin podáván v kombinaci s inzulinem nebo inzulinovými sekretagogy, lze uvažovat o jejich snížené dávce, aby se
snížilo riziko hypoglykemie. SS, CKD – 10 mg dapagliflozinu jednou denně. Přípravek se podává perorálně, jednou denně, kdykoli v průběhu dne, s jídlem nebo mimo jídlo. Tablety se polykají celé. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou
látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Není nutná úprava dávky s ohledem na funkci ledvin. Nedoporučuje se zahájit léčbu dapagliflozinem u pacientů s eGFR < 25 ml/min. Účinnost dapagliflozinu na snížení glukózy závisí na funkci ledvin, a je snížena u pacientů
s eGFR < 45 ml/min a pravděpodobně chybí u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin a je třeba zvážit další léčbu snižující hladinu glukózy, pokud je nutná další kontrola glykémie. Forxiga 10 mg se nedoporučuje k léčbě SS a CKD u pacientů s DM1. U pacientů s těžkou poruchou
funkce jater je zvýšená expozice dapagliflozinu. Nedoporučuje se upravovat dávku dle věku. V důsledku mechanismu účinku zvyšuje dapagliflozin diurézu, která může vést k mírnému snížení krevního tlaku. Opatrnosti je zapotřebí u pacientů, u kterých může pokles krevního
tlaku vyvolaný dapagliflozinem představovat riziko. U pacientů léčených inhibitory společného transportéru pro sodík a glukózu (SGLT2i), byly vzácně hlášeny případy diabetické ketoacidózy (DKA), u rizikových pacientů je nutno užívat SGLT2i opatrně. Před zahájením léčby mají
být pacienti vyšetřeni s ohledem na riziko DKA. Více informací viz SPC. Pokud se vyskytnou známky nebo symptomy ketoacidózy, mají být pacienti poučeni, aby si změřili hladiny ketonů. Po uvedení přípravků SGLT2i na trh byly u pacientů hlášeny případy nekrotizující fasciitidy
perinea (Fournierova gangréna) – jde o vzácnou, ale závažnou a potenciálně život ohrožující příhodu, která vyžaduje neodkladnou léčbu a je třeba poučit pacienta. Vylučování glukózy močí může být spojeno se zvýšeným rizikem infekcí močových cest. Zkušenosti s dapagliflozinem
u pacientů se SS ve třídě IV podle NYHA jsou omezené. Nejsou žádné zkušenosti s dapagliflozinem v léčbě CKD u pacientů bez diabetu, kteří nemají albuminurii. Pacienti s albuminurií mohou mít z léčby dapagliflozinem větší prospěch. Ve studiích pacientů s DM2 s SGLT2i byl
pozorován zvýšený výskyt amputací na dolních končetinách a není známo, zda jde o skupinový účinek. Je důležité poučit pacienty o pravidelné preventivní péči o nohy. Starší pacienti (≥ 65 let) mohou být rizikovější z pohledu objemové deplece. Pacienti léčení dapagliflozinem
budou mít pozitivní výsledek testu na glukózu v moči, což je dáno mechanismem účinku léčivé látky. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Dapagliflozin může zvyšovat diuretický účinek thiazidů a kličkových diuretik a může zvyšovat riziko
dehydratace a hypotenze. Nedoporučuje se monitorovat glykemii metodou stanovení 1,5-AG, neboť měření není u pacientů užívajících SGLT2i spolehlivé. Těhotenství a kojení: Nejsou dostupné údaje o použití dapagliflozinu u těhotných žen. Jakmile je zjištěno těhotenství,
musí se léčba dapagliflozinem přerušit. Není známo, zda se dapagliflozin a/nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek Forxiga nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo
obsluhovat stroje. Pacienti mají být upozorněni na riziko hypoglykemie, pokud je dapagliflozin podáván souběžně s deriváty sulfonylmočoviny nebo s inzulinem. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky v klinických studiích byly infekce pohlavních orgánů,
výskyt hypoglykemií byl srovnatelný s placebem, jejich frekvence se zvýšila při kombinaci se SU či inzulinem. Dalšími častými nežádoucími účinky byly infekce močových cest, závrať, dysurie, polyurie, bolest zad, zvýšený hematokrit, snížená renální clearance kreatininu během
zahájení léčby, dyslipidemie a vyrážka. Méně časté jsou plísňové infekce, objemová deplece, žízeň, zácpa, sucho v ústech, nykturie, vulvovaginální pruritus, pruritus genitálu, zvýšený kreatinin či zvýšená močovina v krvi, snížená tělesná hmotnost, vzácně DKA (při použití u DM2),
velmi vzácně angioedém. U pacientů užívajících inhibitory SGLT2, včetně dapagliflozinu, byly velmi vzácně hlášeny případy Fournierovy gangrény. Celkový bezpečnostní profil dapagliflozinu u pacientů s SS a CKD odpovídal známému bezpečnostnímu profilu dapagliflozinu.
Dapagliflozin 10 mg se nemá používat k léčbě pacientů s DM1. Zvláštní opatření pro uchovávání: Nevyžaduje se. Druh obalu a velikost balení: Al/Al blistr, 28 potahovaných tablet v neperforovaných kalendářních blistrech; 30x1 a 90x1 potahovaná tableta v perforovaných
jednodávkových blistrech. Držitel rozhodnutí o registraci: AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, Švédsko. Registrační čísla: EU/1/12/795/007-008, EU/1/12/795/009-010. Datum revize textu: 5. 8. 2021. © AstraZeneca 2021. Registrovaná ochranná známka FORXIGA
je majetkem AstraZeneca plc. Referenční číslo dokumentu: 05082021API. Přípravek Forxiga 10 mg je v ČR částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Na trhu nemusí být aktuálně dostupná všechna balení. Přečtěte si pozorně úplnou informaci o přípravku,
kterou naleznete na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) http://ema.europa.eu nebo na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: AstraZeneca Czech Republic s. r. o., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, tel.: +420 222 807 111,
http://www.astrazeneca.cz.
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Nový biomarker GDF-15
Určení
tíže patologického
stresu
pro
odhalení
závažných®a skrytých
pomocí metody Elecsys GDF -15
kardiovaskulárních
onemocnění

Pro správnou stratifikaci rizika a optimální léčbu
kardiovaskulárních onemocnění
GDF -15 (Growth Differentiation Factor -15)
se stanovuje v lidském séru nebo plazmě
metodou Elecsys® GDF -15 na analyzátorech
cobas e ﬁrmy Roche.9

Akutní koronární syndrom (AKS)
•

GDF -15 je významná pomůcka při stratiﬁkaci
rizika reinfarktu, krvácení, úmrtí u AKS.1-4

Elecsys® GDF -15 je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro. Pro více informací čtěte
prosím potřebné metodické listy, návod k použití
příslušného analyzátoru a jednotlivé aplikační
listy, které najdete na go.roche.com/Navody.

Chronické srdeční selhání
•

GDF -15 je významný nezávislý marker
pro identiﬁkaci pacientů s chronickým srdečním
selháním a mírně sníženou/zachovalou
ejekční frakcí, kteří mají horší prognózu.5

1. Wollert, K.C. et al. (2007). Circulation 115, 962–971. 2.
Wollert, K.C. et al. (2007). Circulation 116, 1540–1548. 3.
Damman P. et al. (2014). Int J Cardiol 172, 356–363. 4.
Bonaca, M.P. et al. (2011). Arterioscler Thromb Vasc Biol
31, 203–210. 5. Mendez Fernandez, A.B., et al. (2020).
ESC Heart Failure, 7(5), 2223-2229. 6. Wallentin, L., et
al. (2014). Circulation 130, 1847–1858. 7. O’Brien, E.C.
et al. (2015). Eur Heart J 36, 3258–3264. 8. Hijazi, Z.,
et al. (2016). Lancet 387, 2302–2311. 9. Metodický list
Elecsys® GDF-15 2020-09, V 2.0

Krvácivé stavy u ﬁbrilace síní
GDF -15 je klíčovým pomocným
markerem pro predikci rizika krvácení
u ﬁbrilace síní. 6-8
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GDF-15 (Growth Differentiation Factor-15) je významný biomarker pro správnou

rizika u pacientů

Jediný intravenózní P2Y12 inhibitor

Rychlá on/off reakce

Zkrácená informace o přípravku :
Název a složení: Kengrexal 50 mg prášek pro koncentrát pro injekční / infuzní roztok. Jedna lahvička obsahuje cangrelorum tetrasodium, což odpovídá cangrelorum 50 mg. Po rekonstituci obsahuje 1 ml
koncentrátu cangrelorum 10 mg. Po naředění obsahuje 1 ml koncentrátu cangrelorum 200 mikrogramů. Indikace: Kengrexal, podávaný spolu s kyselinou acetylsalicylovou (ASA), je indikován ke snížení
výskytu kardiovaskulárních trombotických příhod u dospělých pacientů s ischemickou chorobou srdeční, kteří podstupují perkutánní koronární intervenci (PCI) a kteří nebyli léčeni perorálně podávaným
inhibitorem P2Y12 před provedením PCI a u kterých není léčba perorálně podávaným inhibitorem P2Y12 možná nebo vhodná. Dávkování a způsob užívání: Doporučená dávka Kengrexalu u pacientů
podstupujících PCI, je intravenózní bolus v dávce 30 µg/kg, bezprostředně následovaný intravenózní infuzí v dávce 4 µg/kg/min. Bolusovou injekci a infuzi je třeba podat před provedením zákroku
a pokračovat v ní po dobu nejméně 2 hodin nebo po dobu trvání zákroku, podle toho, co bude trvat déle. Dle rozhodnutí lékaře lze v infuzi pokračovat po dobu celkem 4 hodin. Kontraindikace: Aktivní krvácení
nebo zvýšené riziko krvácení z důvodu poruchy hemostázy a/nebo ireverzibilních poruch koagulace nebo v důsledku nedávné velké operace/traumatu nebo nekontrolovatelné závažné hypertenze.
Jakákoli anamnéza cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky. Hypersenzitivita na léčivou nebo kteroukoli pomocnou látku. Interakce: Klopidogrel podávaný během infuze kangreloru nemá
očekávanou inhibici na krevní destičky. Nežádoucí účinky: Nejčastěji mírné až středně těžké krvácení a dušnost. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
SÚKL, Šrobárova 48, 100 41 Praha. www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Zvláštní upozornění: Podávání Kengrexalu může zvýšit riziko krvácení, srdeční tamponády, obsahuje sorbitol, pacienti
s intolerancí fruktózy by ho neměli užívat. Těhotenství a kojení: Podávání Kengrexalu v těhotenství se nedoporučuje. Neví se, zda se Kengrexal vylučuje do mateřského mléka. Riziko pro kojence nelze
vyloučit. Zvláštní požadavky pro uchovávání: Před rekonstitucí se nevyžaduje, po ní viz bod 6.3. SPC. Držitel rozhodnutí o registraci: Chiesi Farmaceutici S.p.A.. Via Palermo 26/A 43122 Parma, Itálie.
Reg. č.: EU/1/15/994/001. Datum revize textu: prosinec 2019 . Přípravek je pouze na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se
seznamte s úplnou informací o přípravku.
Literatura:
Akers WS et al. J Clin Pharmacol. 2010. Jan;50(1):27-35
SPC Kengrexal
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Rychlá on/off reakce

BIOMONITOR IIIm
Maximized Precision
Minimized Workload
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BIOvector - high signal quality
Minimized Workload
RhythmCheck - reduced false positive
AF-detections
Patient-Centered Monitoring
Home Monitoring „Plug In & Go“
BIOTRONIK Patient App
5,5 years of longevity
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Rychlá kontrola srdeční frekvence
s kardioprotektivním účinkem1

Mimořádně rychlá kontrola komorové frekvence u pacientů se SVT a FiS1
1. linie léčby u pacientů s kardiální dysfunkcí2
Limitovaný účinek na krevní tlak a inotropii3,6
Příznivý bezpečnostní profil pro pacienty
s renálními a hepatálními komorbiditami1,4

Možno podávat s opatrností u pacientů
s bronchokonstrikcí na rozdíl od jiných
neselektivních betablokátorů1,5

Nejvyšší
kardioselektivita
ß1:ß2
255:11,5

Vysvětlivky: SVT – Supraventrikulární tachykardie, FiS – Fibrilace síní
Literatura: 1. SPC Rapibloc® 300 mg prášek pro infuzní roztok: Datum revize textu: 15.7 2021 2. Hindriks G., et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic
Surgery (EACTS). European Heart Journal (2020) 00, 1-126. 3. Shibata et al. Direct Effects of Esmolol and Landiolol on Cardiac Function, Coronary Vasoactivity, and Ventricular Electrophysiology in Guinea-Pig Hearts. J Pharmacol Sci 118, 255 – 265 (2012). 4. Yokoyama H.
(2016) Stabilization in Off-Pump Coronary Artety Bypass. Springer Tokyo Heidelberg New York Dordrecht London © Springer Japan. 5. European Heart Journal Supplements (2018) 20 (Supplement A), A1-A24. 6. Krumpl G., et al.: Bolus application of landiolol and esmolol:
comparison of the pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles in a healthy caucasian group. Eur J Clin Pharmacol 2017;73: 417-428.
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Zkrácená informace o přípravku: Rapibloc 300 mg prášek pro infuzní roztok. Jedna injekční lahvička obsahuje landiololi hydrochloridi 300 mg, což odpovídá landiololum 280 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje landiololi hydrochloridi 6 mg.
Rapibloc nesmí být podáván bez rekonstituce. Terapeutické indikace: Supraventrikulární tachykardie a pro rychlou kontrolu komorové frekvence u pacientů s fibrilací síní nebo flutterem síní v perioperačním a pooperačním stavu nebo za jiných
okolností, kdy je žádoucí krátkodobá kontrola komorové frekvence krátkodobě působícím agens. Nekompenzační sinusová tachykardie, pokud si podle úsudku lékaře vyžaduje rychlá srdeční frekvence specifickou intervenci. Landiolol není určen
k léčbě chronických stavů. Davkování a způsob podání: Landiolol je určen k intravenóznímu podání, kvalifikovaným zdravotníkem a titrace dávky je individuální. Obvykle zahájena infuzní rychlostí 10 - 40 mikrogramů/kg/min, čímž je dosaženo
účinku způsobujícího snížení srdeční frekvence během 10 - 20 min. Pokud je vyžadován rychlý nástup účinku snížení srdeční frekvence (do 2 až 4 min), lze zvážit nasycovací dávku 100 mikrogramů/kg/min po dobu 1 min s následnou kontinuální
intravenózní infuzí 10 - 40 mikrogramů/kg/min. U pacientů se srdeční dysfunkcí se mají používat nižší dávky. Udržovací dávka se může po omezenou dobu zvýšit až na 80 mikrogramů/kg/min, pokud to kardiovaskulární stav pacienta vyžaduje
a umožňuje a není překročena maximální denní doporučená dávka, což je (landiolol hydrochlorid 57,6 mg/kg/den na základě 40 mikrogramů/kg/min a maximální dobou trvání infuze 24 hodin). Konverzní vzorec pro kontinuální intravenózní infuzi
(mikrogramy/kg/min na ml/h (Rapibloc 300 mg/50 ml = 6 mg/ml): Cílová dávka (mikrogramy/kg/min) x tělesná hmotnost (kg)/100 = infuzní rychlost (ml/h). (Přehledná tabulka úplné SPC). Volitelné podání bolusu u hemodynamicky stabilních pacientů: Konverzní vzorec ze 100 mikrogramů/kg/min na ml/h (Rapibloc 300 mg/50 ml = 6 mg/ml). Infuzní rychlost nasycovací dávky (ml/h) po dobu 1 minuty = tělesná hmotnost (kg). V případě nežádoucích účinků má být dávka landiololu snížena
nebo je třeba infuzi přerušit a pacienti mají dostat příslušnou lékařskou péči. V případě hypotenze a bradykardie je možné podávání landiololu obnovit v nižší dávce poté, co se krevní tlak nebo srdeční frekvence vrátily na přijatelnou úroveň. U pacientů s nízkým systolickým krevním tlakem je při úpravě dávky a během udržovací infuze nutná zvláštní opatrnost. Přechod na alternativní léky: Po dosažení požadované kontroly srdeční frekvence a stabilního klinického stavu může být pacient
převeden na alternativní léčivé přípravky (jako jsou perorální antiarytmika). Dávkování landiololu může být sníženo a postupně přerušeno. Zvláštní skupiny pacientů: Starší pacienti (≥ 65 let) a pacienti s poruchou funkce ledvin nevyžadují úpravu
dávkování, landiolol se má používat s opatrností u pacientů s poruchou funkcí ledvin. U pacientů se všemi stupni poruchy funkce jater se doporučuje opatrné dávkování počínaje nejnižší dávkou. Srdeční dysfunkce. U pacientů s poruchou funkce
levé komory (LVEF <40%, CI<2,5l/min/m2, NYHA 3-4), po kardiochirurgické operaci, během ischémie nebo při septických stavech, byly pro dosažení kontroly srdeční frekvence používány nízké dávky (1 -10 µg/kg/min, zvyšující se postupně za důkladného sledování krevního tlaku. Pediatrická populace. Bezpečnost a účinnost landiololu u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla dosud stanovena. Způsob podání: Rapibloc musí být před podáním rekonstituován a použit ihned po otevření, nesmí být
mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou roztoků používaných k rekonstituci. Landiolol má být podáván intravenózně přes centrální infuzi nebo periferní infuzi a nemá být podáván pomocí stejné infuze s jinými léčivými přípravky. U landiololu se
na rozdíl od jiných beta-blokátorů neobjevuje tachykardie jako reakce na náhlé ukončení podávání po 24 hodinách kontinuální infuze. Nicméně, pacienti mají být pečlivě sledováni, pokud má být podávání landiololu přerušeno. Kontraindikace:
hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, těžká bradykardie (puls méně než 50 tepů za minutu), Sick sinus syndrom, těžké poruchy vodivosti atrioventrikulárního (AV) uzlu (bez kardiostimulátoru): AV blokáda 2. nebo
3. stupně, kardiogenní šok, těžká hypotenze, dekompenzované srdeční selhávání, pokud je považované za nesouvisející s arytmií, plicní hypertenze, neléčený feochromocytom, akutní astmatický záchvat, těžká, nekontrolovaná metabolická acidóza.
Zvláštní upozornění: Landiolol má být používán s opatrností u diabetiků nebo v případě hypoglykemie. Doporučuje se průběžně monitorovat krevní tlak a EKG u všech pacientů. Beta-blokátorům je třeba se vyhnout u pacientů se syndromem preexcitace v kombinaci s fibrilací síní - riziko fibrilace komor. Současné podávání landiololu s verapamilem nebo diltiazemem u pacientů s abnormalitami atrioventrikulárního vedení se nedoporučuje. Beta-blokátory mohou zvýšit počet a trvání anginózních záchvatů u pacientů s Prinzmetalovou anginou, neselektivní beta- blokátory se nedoporučují, u selektivních je třeba dbát zvýšené opatrnosti. S opatrností u pacientů s (preexistujícím) srdečním selháním, nebo pokud je pacient hemodynamicky nestabilní nebo užívá jiné léky, které snižují periferní resistenci, komorové plnění, kontraktilitu myokardu nebo šíření elektrického impulzu v myokardu. Při prvních známkách nebo příznacích dalšího zhoršování se nemá dávka zvýšit, pokud
je to nezbytné má být podávání landiololu přerušeno. Beta blokátory mají být používány u pacientů s feochromocytomem s velkou opatrností a pouze po předchozí léčbě blokátory alfa-receptorů. Pacienti s bronchospastickým onemocněním by
zpravidla neměli dostávat beta-blokátory, landiolol může být s opatrností u těchto pacientů používán. V případě bronchospasmu musí být infuze okamžitě ukončena, a pokud je to nutné, je třeba podat beta-2 agonistu. U pacientů s poruchami periferního oběhu podávat landiolol s velkou opatrností. Beta-blokátory mohou zvýšit jak citlivost vůči alergenům, tak i závažnost anafylaktických reakcí. Pacienti užívající beta-blokátory nemusí reagovat na obvyklé dávky epinefrinu, používané k léčbě
anafylaktické reakce. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Antagonisté vápníku, jako jsou deriváty dihydropyridinu (například nifedipin), mohou zvýšit riziko hypotenze. Podávání landiololu je třeba opatrně titrovat při
současném podávání s verapamilem, diltiazemem, antiarytmiky první třídy, amiodaronem nebo přípravky na bázi náprstníku. Landiolol nemá být používán současně s verapamilem nebo diltiazemem u pacientů s abnormalitami atrioventrikulárního
vedení. Současné užívání landiololu a inzulínu nebo perorálních antidiabetik může ovlivnit účinek na snižování hladiny cukru v krvi. Anesteziolog má být informován, že pacient dostává kromě landiololu i beta-blokátory. Kombinace landiololu s gangliovými blokátory může zvýšit hypotenzní účinek. NSAID mohou snížit hypotenzní účinky beta-blokátorů. Zvláštní opatrnosti je třeba při současném používání floktafeninu nebo amisulpridu s beta-blokátory. Současné podávání landiololu s tricyklickými antidepresivy, barbituráty a fenothiaziny nebo antihypertenzivy může zvýšit účinek na snižování krevního tlaku. Když se sympatomimetika, která působí jako agonisté betaadrenergních receptorů, podávají současně s landiololem, mohou
působit proti jeho účinkům. Přípravky způsobující snížení hladiny katecholaminů (např. reserpin, klonidin, dexmedetomidin) mohou mít při současném podávání s beta-blokátory zesilující účinek. Současné používání klonidinu a beta-blokátorů
zvyšuje riziko „rebound“ hypertenze. V průběhu infuze landiololu podáván intravenózně heparin u pacientů podstupujících kardiovaskulární operaci, došlo k 50% poklesu hladiny landiololu v plazmě. Fertilita, těhotenství a kojení: Podávání
landiololu v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Pokud se považuje léčba landiololem za nezbytnou, je třeba monitorovat uteroplacentární průtok krve a růst plodu. Novorozenec musí být pečlivě monitorován. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání landiololu. Nebylo prokázáno, že by měl landiolol vliv na plodnost.
Nežádoucí účinky: Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem landiololu byla hypotenze a bradykardie. Podezření na nežádoucí účinky hlaste na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Seznam pomocných látek: Mannitol (E421), roztok hydroxidu sodného (k úpravě pH). Doba použitelnosti: 3 roky, Chemická a fyzikální stabilita před použitím po rekonstituci byla prokázána po dobu
24 hodin při teplotě 25 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Zvláštní opatření pro uchovávání: přípravek nevyžaduje. Držitel rozhodnutí o registraci: Amomed Pharma GmbH Storchengasse 1, 1150 Vídeň,
Rakousko. Registrační číslo: 58/487/14-C. Datum revize textu: 15. 7. 2021. Léčivý přípravek je během hospitalizace hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Dříve, než přípravek
předepíšete, seznamte se s úplným souhrnem údajů o přípravku.

Trepulmix®

treprostinil pro léčbu CTEPH
K léčbě chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH)
u dospělých pacientů ve funkční třídě III nebo IV dle klasifikace WHO1
● inoperabilní1 ● perzistentní nebo rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě1
● Trepulmix je jediný prostacyklin, schválený k léčbě pacientů s inoperabilní CTEPH1
● Trepulmix je jediná farmakologická léčba pro pacienty ve funkční třídě WHO IV
a pro pacienty, kteří netolerují riocigvát nebo potřebují kombinační léčbu1
● 10 ml lahvičky ve 4 různých silách umožňují individuální dávkování

Zkrácená informace k LP Trepulmix
Trepulmix 1 mg/ml infuzní roztok. Jedna 10 ml injekční lahvička roztoku obsahuje treprostinilum 10 mg (jako treprostinilum natricum). Trepulmix 2,5 mg/ml infuzní
roztok. Jedna 10 ml injekční lahvička roztoku obsahuje treprostinilum 25 mg (jako treprostinilum natricum). Trepulmix 5 mg/ml infuzní roztok. Jedna 10 ml injekční
lahvička roztoku obsahuje treprostinilum 50 mg (jako treprostinilum natricum). Trepulmix 10 mg/ml infuzní roztok. Jedna 10 ml injekční lahvička roztoku obsahuje
treprostinilum 100 mg (jako treprostinilum natricum). Trepulmix 1 mg/ml infuzní roztok obsahuje 36,8 mg sodíku v 10 ml injekční lahvičce, což odpovídá 1,8 %
doporučeného maximálního denního příjmu sodíku podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku. Trepulmix 2,5 mg/ml infuzní roztok obsahuje 37,3 mg sodíku v 10 ml
injekční lahvičce, což odpovídá 1,9 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku. Trepulmix 5 mg/ml infuzní roztok obsahuje 39,1 mg sodíku v 10 ml injekční
lahvičce, což odpovídá 2 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku. Trepulmix 10 mg/ml infuzní roztok obsahuje 37,4 mg sodíku v 10 ml injekční lahvičce, což
odpovídá 1,9 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku. To je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným obsahem sodíku. Terapeutické indikace:
Trepulmix je indikován k léčbě dospělých pacientů s funkční třídou III nebo IV dle klasifikace WHO s inoperabilní chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH)
nebo s perzistentní či rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě ke zlepšení zátěžové kapacity. Dávkování a způsob podání: Léčbu mohou zahájit a kontrolovat pouze lékaři
se zkušenostmi s léčbou plicní hypertenze, v lékařském zařízení schopném poskytovat intenzivní péči. Doporučená počáteční rychlost infuze je 1,25 ng/kg/min. Pokud je
tato počáteční dávka špatně tolerována, rychlost infuze se sníží na 0,625 ng/kg/min. Rychlost infuze se zvyšuje pod lékařským dohledem o nejvýše 1,25 ng/kg/min týdně
po dobu prvních čtyř týdnů léčby a poté o nejvýše 2,5 ng/kg/min týdně. Dávka se upravuje individuálně a pod lékařským dohledem, aby se dosáhlo udržovací dávky, při které
se symptomy zlepšují a kterou pacient toleruje. V klinické studii u pacientů s CTEPH činily průměrné dávky dosažené po 12 měsících 31 ng/kg/min, po 24 měsících
33 ng/kg/min a po 48 měsících 39 ng/kg/min. Příslušné jednotlivé maximální dávky pozorované v klinické studii byly 52 ng/kg/min, 54 ng/kg/min a 50 ng/kg/min. Náhlé
vysazení či náhlé výrazné snížení dávky treprostinilu může způsobit obnovení symptomů chronické tromboembolické plicní hypertenze. Proto se doporučuje léčbu
treprostinilem nepřerušovat a infuzi znovu zahájit co nejdříve po náhlém neúmyslném snížení dávky či přerušení podávání. Optimální strategii opakovaného zahájení infuze
treprostinilu musí stanovit kvalifikovaný zdravotnický personál pro každý jednotlivý případ (viz úplné SPC). Zvláštní skupiny pacientů: Porucha funkce jater: Počáteční dávka
přípravku Trepulmix se má snížit na 0,625 ng/kg/min a postupné zvyšování dávky je třeba provádět opatrně, pod dohledem lékaře. Pro pacienty s poruchou funkce ledvin
nejsou stanovena žádná léčebná doporučení. Treprostinil a jeho metabolity se vylučují převážně močí, doporučuje se postupovat při léčbě pacientů opatrně, aby nedošlo ke
škodlivým následkům. Při léčbě starších pacientů se z důvodu vyšší incidence poruch funkce jater a/nebo ledvin doporučuje postupovat opatrně. U pacientů s obezitou
(s tělesnou hmotností o ≥ 30 % více, než je ideální tělesná hmotnost) mají být počáteční dávka a její následné zvyšování vypočítány z ideální tělesné hmotnosti. U dětí
a dospívajících neexistuje pro indikaci CTEPH žádné relevantní použití treprostinilu. Způsob podání: Trepulmix je určen pro subkutánní podání. Podává se neředěný, a to
kontinuální subkutánní infuzí pomocí subkutánního katétru s použitím ambulantní infuzní pumpy. Zdravotnický pracovník zodpovědný za léčbu musí zajistit, aby byl pacient
plně proškolen a schopen používat vybrané infuzní zařízení. Pacientovi musí být předány písemné pokyny od výrobce pumpy nebo individuální doporučení předepisujícího
lékaře. Zahrnuje to potřebné úkony při normálním podávání léku, doporučení, co dělat při ucpání a dalších závadách pumpy, a údaje, koho kontaktovat v případě naléhavé
situace. Aby nedošlo k přerušení podávání léku, musí mít pacient přístup k náhradní infuzní pumpě a subkutánním infuzním setům pro případ, že by u používaného zařízení
došlo k závadě. Pro subkutánní infuzi se Trepulmix podává bez dalšího naředění vypočtenou rychlostí subkutánní infuze (ml/h) založené na dávce (ng/kg/min), tělesné
hmotnosti pacienta (kg) a síle použitého přípravku Trepulmix v injekční lahvičce (mg/ml). Při použití může být jeden zásobník (injekční stříkačka) neředěného přípravku
Trepulmix podáván až po dobu 72 hodin při teplotě 37 °C. Aby nedošlo k chybám při výpočtu vzhledem ke složitému vzorci: Rychlost subkutánní infuze (ml/h) = Dávka

(ng/kg/min) x Hmotnost (kg) x 0,00006*/ Síla přípravku Trepulmix v injekční lahvičce (mg/ml), je třeba zkontrolovat vypočtenou dávku s uvedenými tabulkami. Pro
každou sílu léčivého přípravku je uvedena jedna tabulka s výpočtem dávky. (viz úplné SPC). Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli
pomocnou látku • Plicní venookluzivní choroba. • Těžké nekompenzované selhání levé srdeční komory. • Těžká porucha funkce jater (třídy C podle Child Pughovy
klasifikace). • Aktivní gastrointestinální vředová choroba, nitrolební krvácení, gastrointestinální poranění či jiné gastrointestinální krvácení. • Vrozené nebo získané chlopenní
vady s klinicky relevantní dysfunkcí myokardu, která nesouvisí s plicní hypertenzí. • Těžká ischemická choroba srdeční nebo nestabilní angina pectoris. • Infarkt myokardu
v uplynulých šesti měsících. • Těžké arytmie. • Cerebrovaskulární příhody (např. tranzitorní ischemická ataka, cévní mozková příhoda) v uplynulých třech měsících. •
Současné podávání s jinými prostanoidy. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Kontinuální infuze bude nutné podávat dlouhodobě. Proto je nutné pečlivě posoudit
pacientovu schopnost tolerovat dlouhodobě zavedený katétr a starat se o něj a o infuzní soupravu. Pacient musí být proškolen a schopen používat vybrané infuzní zařízení.
Treprostinil je silný plicní a systémový vazodilatátor. U subjektů s nízkým systémovým arteriálním tlakem může léčba treprostinilem zvýšit nebezpečí systémové hypotenze.
Léčba se nedoporučuje u pacientů se systolickým arteriálním tlakem nižším než 85 mmHg. Při všech změnách dávkování se doporučuje monitorovat systémový krevní tlak
a srdeční frekvenci a pacienta je třeba instruovat, aby ukončil podávání infuze, pokud u něj dojde k symptomům hypotenze nebo pokud zjistí krevní tlak 85mmHg nebo nižší.
Pokud vznikne u pacienta v průběhu léčby treprostinilem plicní edém, je třeba zvážit možnost současné plicní venookluzivní nemoci. Léčbu je třeba ukončit. Náhlé vysazení
či náhlé výrazné snížení dávky treprostinilu může způsobit obnovení plicní hypertenze. Souběžné podávání inhibitorů enzymu cytochromu P450 (CYP2C8) (jako je gemfibrozil)
může vést k vyšší expozici treprostinilu. Má být zváženo snížení dávky. Souběžné podávání induktorů enzymu CYP2C8 (například rifampicinu) může vést k nižší expozici
treprostinilu. Má být zváženo zvýšení dávky. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Souběžné podávání treprostinilu s diuretiky, antihypertenzivy
nebo jinými vazodilatátory zvyšuje riziko systémové hypotenze. Souběžné podávání s inhibitory agregace trombocytů, včetně NSAID a antikoagulancii. Treprostinil může
inhibovat funkci trombocytů. Expozici treprostinilu mohou snižovat také jiné induktory CYP2C8 (např. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital a třezalka). Nebyly pozorovány
žádné farmakokinetické interakce mezi treprostinilem a bosentanem. Nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi treprostinilem a sildenafilem. Fertilita,
těhotenství a kojení: Treprostinil má být podáván v těhotenství pouze tehdy, jestliže potenciální prospěch pro matku ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. V průběhu
léčby treprostinilem se doporučuje používání antikoncepce u žen ve fertilním věku. Kojícím ženám, kterým je podáván treprostinil, je třeba doporučit, aby přestaly kojit. Při
zahájení léčby nebo úpravách dávkování má treprostinil malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Může to být doprovázeno nežádoucími účinky, jako jsou
symptomatická systémová hypotenze nebo závrať, což může zhoršit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Velmi časté: bolest hlavy, vazodilatace, průjem,
nauzea, bolesti čelisti, bolest v místě infuze, reakce v místě infuze, krvácení nebo hematom. Časté: závrať, hypotenze, vyrážka, myalgie, artralgie, bolest končetin, edém,
zarudnutí. Podezření na nežádoucí účinky hlaste na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasitnezadouci-ucinek. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Doba použitelnosti: Neotevřená injekční lahvička 3 roky. Po prvním otevření
30 dnů. Seznam pomocných látek: Dihydrát natrium-citrátu, kyselina chlorovodíková, metakresol, hydroxid sodný, chlorid sodný, voda pro injekci. Držitel rozhodnutí
o registraci: SciPharm Sàrl 7, Fausermillen L-6689 Mertert Lucembursko. Registrační čísla: EU/1/19/1419/001, EU/1/19/1419/002, EU/1/19/1419/003,
EU/1/19/1419/004. Datum revize textu: březen 2021.
Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Dříve, než přípravek
předepíšete, seznamte se s úplným souhrnem údajů o přípravku.
*Konverzní faktor 0,00006 = 60 min/h x 0,000001 mg/ng
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