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Slovo úvodem

Základní informace		
Organizační a programový výbor

Vážení a milí kolegové,
dovoluji si Vás co nejsrdečněji přivítat na 2. Sjezdu České asociace ambulantních kardiologů
(ČAAMK) v Olomouci.
Program byl sestaven v souladu s naší představou intenzivního „kardio-updatu“.
V krátkém časovém úseku pátku a soboty proběhnou ve vyzvaných přednáškách sdělení našich
předních odborníků. Všechna sdělení přináší rychlou orientaci v aktualizované kardiologické
problematice a jsou doplněna sympozii farmaceutických firem s doplňujícími informacemi o aktuálních
možnostech terapie našich pacientů.
V rámci společné večeře budou probíhat v přátelském prostředí tolik potřebné a příjemné kuloární diskuze.
Malým překvapením pro Vás je přítomnost fyzioterapeutů, kteří se podrobněji zabývali našimi častými
problémy vyplývajícími ze špatného a dlouhého sezení u počítače a hlavně u echa.
Jejich úkolem zde na sjezdu bude informovat Vás, jak správně sedět u echokardiografických přístrojů
a předcházet tak obtížím s bolavými rameny a zády.
Přeji příjemně strávené dny spojené se získáním mnoha nových poznatků a příjemných setkání.

Předsedkyně:
MUDr. Hana Skalická CSc., FESC
Členové:
MUDr. Michaela Hoňková
doc. MUDr. Vilém Danzig, PhD
MUDr. Radovan Jirmář, PhD
MUDr. Zorjan Jojko
MUDr. Ivan Karel
MUDr. Milan Karlíček
MUDr. Jiří Leso
MUDr. Petr Lindovský
MUDr. Pavel Svítil
MUDr. Pavel Václavík

Schéma odborného programu
Foliant – pátek 19. ledna 2018
13:00
14:30
15:00
16:30
17:00
17:30
18:50

Arytmologie
Přestávka
Akutní koronární syndrom
Přestávka
Firemní sympozium Bayer
Přednáškový blok ve spolupráci
s PS Kardiovaskulární rehabilitace
Konec programu

Foliant – sobota 20. ledna 2018
8:50
10:20
10:40
11:00
12:00
13:00

 řednáškový blok ve spolupráci
P
s PS Kardiovaskulární farmakoterapie
Přestávka
Firemní sympozium Servier
Metabolismus
ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu
Oběd
Konec programu

Organizační sekretariát
Česká kardiologická společnost, z. s.
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
tel.: +420 543 213 825, e-mail: cks@kardio-cz.cz

MUDr. Hana Skalická CSc., FESC
Předsedkyně České asociace ambulantních kardiologů

Ludmila Klímová – koordinátorka akce
tel: 602 536 849, e-mail: klimova@kardio-cz.cz
Iva Pavézková – sekretářka společnosti
e-mail: pavezkova@kardio-cz.cz
Ing. Kamila Prchalová – ekonomka
e-mail: prchalova@kardio-cz.cz

4

5

2. SJEZD

Odborný program – pátek, 19. ledna 2018

ČESKÉ ASOCIACE
AMBULANTNÍCH KARDIOLOGŮ
19.–20. ledna 2018, Clarion Hotel Olomouc

13:00–14:30 Arytmologie
		 Předsedající: J. Kautzner, R. Čihák, P. Václavík (Praha, Přerov)
13:00
1. KOMOROVÉ ARYTMIE A JEJICH TERAPIE
		 J. Kautzner (Praha)
13:30
2. STIMULACE Z OBLASTI HISOVA SVAZKU:
INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A JEHO BENEFITY PRO
PACIENTA
		 K. Čurila (Praha)
13:50
3. ANTIARYTMIKA NEJSOU MRTVÁ V LÉČBĚ PORUCH
SRDEČNÍHO RYTMU
		 R. Čihák (Praha)
14:10
4. MANAGEMENT A PŘÍPRAVA PŘED
KARDIOLOGICKÝMI VÝKONY U PACIENTŮ S FS
UŽÍVAJÍCÍCH DABIGATRAN
(SDĚLENÍ PODPOROVANÉ EDUKAČNÍM GRANTEM
BOEHRINGER INGELHEIM)
		 R. Miklík (Brno)

14:30		 Přestávka

15:00–16:30 Akutní koronární syndrom
		 Předsedající: J. Kettner, M. Kleissner, Z. Jojko (Praha)
15:00
5. AKS – NOVÁ GUIDELINES 2017 – STEMI A DAPT
		 J. Kettner (Praha)
6

15:30
6. AKS – INDIKACE K SKG PRO PRAXI
		 M. Kleissner (Praha)
15:50
7. AMBULANTNÍ PROGRAM SKG – VLASTNÍ
ZKUŠENOST S PROGRAMEM
		 V. Pořízka (Praha)
16:10
8. MODERNÍ ANTITROMBOTIKA V KLINICKÉ PRAXI –
STUDIE PRAGUE18
(SDĚLENÍ PODPOROVANÉ EDUKAČNÍM GRANTEM
ASTRAZENECA)
		 Z. Moťovská (Praha)

16:30		 Přestávka

17:00–17:30 Firemní sympozium Bayer
		 Předsedající: M. Táborský, H. Skalická (Olomouc, Praha)
17:00

9.

MANAGEMENT POLYMORBIDNÍHO PACIENTA
S FIBRILACÍ SÍNÍ
		 M. Táborský (Olomouc)

17:30–18:50	Přednáškový blok
ve spolupráci s PS Kardiovaskulární
rehabilitace
		Předsedající: E. Sovová, D. Karetová, I. Karel (Olomouc, Praha)
17:30

10.

JEDNO AKTUALIZOVANÉ SDĚLENÍ O STAVU
A PROVÁDĚNÍ AMBULANTNÍ KARDIOREHABILITACE
V ČR
		 E. Sovová (Olomouc)
17:45
11. REŽIMOVÁ OPATŘENÍ V LÉČBĚ FIBRILACE SÍNÍ:
PROJEKT „POHYBEM PROTI ARYTMII“
		B. Jiravská - Godula, O. Jiravský, B. Ryšková, R. Neuwirth,
E. Marunová, Z. Lovečková (Třinec, Ostrava)
18:00
12. KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE
U CHLOPENNÍCH A SRDEČNÍCH VAD
		 I. Karel (Praha)
18:15
13. REHABILITACE U ICHDK A PO OPERACÍCH BŘIŠNÍ
AORTY A TEPEN DOLNÍCH KONČETIN
		 P. Vaněk (Konstantinovy Lázně)
18:30
14. CO NÁS LIMITUJE V PRESKRIPCI ÚČINNÉ
A BEZPEČNÉ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY
(SDĚLENÍ PODPOROVANÉ EDUKAČNÍM GRANTEM
PFIZER)
		 J. Veselý (Broumov)

18:50		 Konec programu
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Odborný program – sobota, 20. ledna 2018

ČESKÉ ASOCIACE
AMBULANTNÍCH KARDIOLOGŮ
19.–20. ledna 2018, Clarion Hotel Olomouc

Partneři
8:50–10:20		Přednáškový blok ve spolupráci
s PS Kardiovaskulární farmakoterapie
		 Předsedající: J. Hradec, J. Bultas, P. Janský (Praha)
8:50

15.

		
9:10
16.
		
9:30
17.
		
9:50
18.
		
10:10		

		

LÉKOVÉ INTERAKCE V KARDIOVASKULÁRNÍ
FARMAKOTERAPII
J. Bultas (Praha)
ČÍM MOHOU PŘEKVAPIT SGLT2 INHIBITORY
P. Janský (Praha)
JAK PRACOVAT S DIGOXINEM
J. Krejčí (Brno)
SRDEČNÍ SELHÁNÍ V KLINICKÉ PRAXI
(SDĚLENÍ PODPOROVANÉ SPOLEČNOSTÍ NOVARTIS)
F. Málek (Praha)
VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ NT PROBNP A TROPONINU
METODOU COBAS H 232 V KARDIOLOGICKÉ
AMBULANCI
(SDĚLENÍ PODPOROVANÉ EDUKAČNÍM GRANTEM
ROCHE)
H. Skalická (Praha)

10:20		 Přestávka

10:40–11:00 Firemní sympozium Servier
		 Předsedající: T. Kovárník, H. Skalická (Praha)
10:40

19.

MÁME CO ZLEPŠOVAT V PÉČI O PACIENTY PO
INFARKTU MYOKARDU?
		 T. Kovárník (Praha)

11:00–12:00 Metabolismus

ve spolupráci s Českou společností pro
aterosklerózu

Hlavní partneři:

		Předsedající: M. Vrablík, V. Danzig, L. Berka (Praha,
Jindřichův Hradec)
11:00

20.

		
11:20
21.
		
11:40
22.
		
12:00		

ANTIDIABETIKA A KARDIOVASKULÁRNÍ
BEZPEČNOST: NOVINKY A PERSPEKTIVY
M. Haluzík (Praha)
PROČ, JAK A KAM SNIŽOVAT HLADINY
LDL–CHOLESTEROLU V ROCE 2018?
M. Vrablík (Praha)
KTERÉ VÝSLEDKY ZE STUDIÍ S PCSK9 INHIBITORY BY
NEMĚLY UNIKNOUT POZORNOSTI AMBULANTNÍHO
KARDIOLOGA?
V. Danzig (Praha)
Oběd

13:00		 Konec programu
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Generální partner:

						

Vystavovatelé:
Electric Medical Service s.r.o.
medisap s.r.o.

Merck&Sharp Dohme s.r.o.
PRO.MED.CS Praha

ResMed CZ s.r.o.
ROCHE s.r.o.

S&T Plus s.r.o.
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE

ČESKÉ ASOCIACE
AMBULANTNÍCH KARDIOLOGŮ
19.–20. ledna 2018, Clarion Hotel Olomouc

Všeobecné informace

Informace pro přednášející

Místo konání

V rámci registrace bude zajištěn

Ústní sdělení

Tištěný program

Clarion Congress Hotel Olomouc

• 3x coffee break (2x 19. ledna a 1x 20. ledna),
• vstup na společenský večer 19. ledna,
• oběd 20. ledna.

Jednací jazyk: čeština
Audiovizuální technika: počítačová projekce

je součástí kongresových materiálů.

Po příjezdu na sjezd nebo nejpozději 2 hodiny před začátkem
bloku, kde je přednáška zařazena, je nutné medium s prezentací
odevzdat do „slide-room“.

Společenský večer

Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc
GPS: 49°35‘33.130“N, 17°16‘32.721“E
www.clarioncongresshotelolomouc.com
Tel.: +420 581 117 117
Fax: +420 581 117 123
E-mail: info.cchol@clarion-hotels.cz

Certifikáty
Certifikáty ČLK budou vydávány při registraci. Počet kreditů
přidělených ČLK pro tuto akci je 9.
Nelékařským profesím bude vydáváno pouze potvrzení o účasti
z důvodu absence kreditního systému.

Parkování

U videosouborů je nutnost dodat prezentaci 24 hodin předem.

V garážích hotelu, v garážích naproti Regionálnímu centru Olomouc
(ulice Jeremenkova) nebo na přilehlých komunikacích.

Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé
vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.

Registrační poplatek

Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office
s programy Power Point a Word.
Registrace předem
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Slide-room bude otevřen od 19. 1. 2018 od 10:00 hod a bude
umístěn naproti registraci, v salonku Plato.

Registrace na místě

(zaplaceno do 12. 1. 2018)

(s platbou na místě)

Účastník

450,- Kč

600,- Kč

Host, čestný člen ČKS

zdarma

zdarma

Vystavovatel

450,- Kč

600,- Kč

Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp.

s večeří se koná 19. ledna od cca 20:00 hodin v sále Codext
v kongresové části hotelu. Vstup pro všechny registrované je zdarma.

Coffee breaky
budou ve foyer přednáškového sálu.
• 19. ledna od 14:30 do 15:00 hodin a od 16:30 do 17:00 hodin.
• 20. ledna od 10:20 do 10:40 hod.

Oběd
bude vydáván od 12:00 hodin na základě stravenky (obdržíte spolu
s kongresovými materiály) v restauraci v přízemí hotelu Clarion.

Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg.
Prezentace ve formátu: .ppt, .pptx, .pps.
Media, která se mohou přehrávat: DVD, USB Flashdisk
Promítací zařízení: dataprojektor
11
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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 přípravku.
Zkrácená informace o přípravku Praxbind® 2,5 g/50 ml injekční/infuzní roztok – Složení: 1 ml injekčního/infuzního roztoku obsahuje idarucizumabum 50 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje idarucizumabum 2,5 g
v 50 ml. Léková forma: Injekční/infuzní roztok Indikace: Specifický přípravek k reverzi účinku dabigatranu. Je indikován u dospělých pacientů léčených přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) v situacích, kdy je třeba
urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky: při naléhavých chirurgických/urgentních výkonech, při život ohrožujícím nebo nekontrolovaném krvácení. Dávkování a způsob podání: Omezeno pouze pro použití v nemocnici.
Doporučená dávka je 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). Podání druhé 5 g dávky lze zvážit v situacích: rekurence klinicky významného krvácení spolu s prodloužením doby srážení krve; pokud by potenciální obnovení krvácení bylo
život ohrožující a zjistí se prodloužená doba srážení krve; pokud pacienti vyžadují další naléhavý chirurgický/urgentní výkon a vykazují prodlouženou dobu srážení krve. Relevantními koagulačními parametry jsou aktivovaný
parciální tromboplastinový čas (aPTT), dilutovaný trombinový čas (dTT) nebo ekarinový koagulační čas (ECT). Praxbind (2 x 2,5 g/50 ml) se podává intravenózně jako dvě po sobě následující infuze, každá v délce 5 až
10 minut, nebo jako bolusová injekce. Pacienti s poruchou funkce ledvin, jater nebo ve věku ≥ 65 let nevyžadují žádnou úpravu dávky. Léčbu přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) lze znovu zahájit 24 hod. po podání
přípravku Praxbind, pokud je pacient klinicky stabilní a bylo dosaženo odpovídající hemostázy. Po podání přípravku lze kdykoli zahájit jinou antitrombotickou terapii (např. nízkomolekulární heparin), pokud je pacient klinicky
stabilní a bylo dosaženo odpovídající hemostázy. Kontraindikace: Žádné Zvláštní upozornění: Idarucizumab nezruší účinky jiných antikoagulancií, lze kombinovat se standardními podpůrnými opatřeními. Obsahuje 4 g
sorbitolu, riziko léčby přípravkem Praxbind se u pacientů s hereditární intolerancí fruktózy musí zvážit oproti potenciálnímu přínosu léčby. Způsobuje přechodnou proteinurii jako fyziologickou reakci na nadbytek bílkovin
procházejících ledvinami. Proteinurie nesvědčí o poškození ledvin. Interakce: Klinicky relevantní interakce s jinými léčivými přípravky se považují za nepravděpodobné. Nežádoucí účinky: Žádné nebyly zjištěny. Zvláštní
opatření pro uchovávání: V chladničce (2 °C – 8 °C); v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem, po otevření injekční lahvičky stabilita prokázána na dobu 6 hodin při pokojové teplotě. Neotevřenou injekční
lahvičku lze před použitím uchovávat při pokojové teplotě (až do 30 °C) po dobu až 48 hodin, v původním obalu, chráněnou před světlem. Roztok nemá být vystaven světlu po dobu delší než 6 hodin. Datum poslední
revize textu: 11/2017 Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo Registrační č.: EU/1/15/1056/001 Výdej pouze na lékařský předpis. Léčivý přípravek
Praxbind je hrazen z veřejného zdravotního pojištění jako nemocniční léčivý přípravek na základě zařazení do seznamů NLéky (VZP) a NHVLP (SZP). Před podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.
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Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1; www.boehringer-ingelheim.cz; MEDInfo.CZ@boehringer-ingelheim.com
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SP ECI F I CK Ý M ANTI D O TEM 1

VAŠE PŘEDVÍDAVOST,
J E H O B U D O U C N O S T.
PR ADA X A ®
Bezpečnostní profil
oveřený reálnou praxí 2-13
Bezpečnost ještě umocněna
možností okamžitého zvrácení
účinku1

CZ/PRA/0916/00043

*Všimněte si prosím změny v informacích o léčivém přípravku.
Zkrácená informace o přípravku PRADAXA® – Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 110/150 mg dabigatranum etexilatum. Indikace: Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů
s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory jako je cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA) v anamnéze; věk ≥ 75 let; srdeční selhání (NYHA třída ≥ II); diabetes
mellitus; hypertenze (SPAF). Léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) a prevence rekurence DVT a PE u dospělých pacientů. Dávkování a způsob podání: SPAF: Doporučená denní dávka je
300 mg (1 tob. po 150 mg 2x denně). Léčba musí být dlouhodobá. DVT/PE: Doporučená denní dávka je 300 mg (1 tob. po 150 mg 2x denně) po léčbě parenterálním antikoagulanciem ≥ 5dní. Délka léčby je
individuální po posouzení přínosu vs rizika léčby. Tobolku polykat celou, neotvírat, protože tím může být zvýšeno riziko krvácení. Dávka 220 mg (1 tob. po 110 mg 2x denně) – věk 80 let a vyšší, současné užívání
verapamilu. Pro následující pacienty by měla být zvolena denní dávka přípravku 300 mg nebo 220 mg dle individuálního posouzení rizika tromboembolie nebo rizika krvácení: věk 75-80 let; stř. těžká porucha
funkce ledvin; gastritida, ezofagitida nebo gastroezofageální reflux; ostatní se zvýšeným rizikem krvácení. Funkce ledvin by měla být zhodnocena výpočtem CrCl před zahájením léčby, aby byli vyloučeni pacienti
s těžkou poruchou funkce ledvin (tj. CrCl < 30 ml/min). U pacientů léčených přípravkem Pradaxa by měla být funkce ledvin posouzena nejméně 1x ročně nebo častěji podle potřeby. *Kontraindikace: Hypersenzitivita
na léčivou nebo pomocnou látku přípravku; těžká porucha funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min); klinicky významné aktivní krvácení; organické léze nebo stavy, jestliže jsou považovány za významné rizikové faktory
závažného krvácení. Mohou to být nedávné gastrointestinální ulcerace, přítomnost maligních nádorů s vysokým rizikem krvácení, nedávné poranění mozku nebo páteře, nedávný chirurgický výkon v oblasti mozku,
páteře nebo oka, nedávné intrakraniální krvácení, známá přítomnost nebo podezření na jícnové varixy, arteriovenózní malformace, cévní aneurysmata nebo závažné intraspinální či intracerebrální cévní anomálie;
souběžná léčba jinými antikoagulancii např. nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární hepariny, deriváty heparinu, perorální antikoagulancia kromě zvláštních situací, kdy dochází ke změně antikoagulační léčby
nebo je nefrakcionovaný heparin podáván v dávkách nutných k udržení průchodnosti centrálních žilních nebo arteriálních katetrů; porucha funkce jater nebo jaterní onemocnění ovlivňující přežití; souběžná léčba
systémově podávaným ketokonazolem, cyklosporinem, itrakonazolem a dronedaronem, *umělá náhrada srdeční chlopně vyžadující antikoagulační léčbu. Zvláštní upozornění: Nedoporučuje se podávat pacientům
s dvojnásobným zvýšením hodnot jaterních testů nad horní hranici normy. Dabigatran 150 mg 2x denně byl spojen s vyšším výskytem závažných gastrointestinálních krvácení. Pozorováno u pacientů 75 let
a starších. K prevenci možno podat PPI. Opatrně podávat u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení. Faktory zvyšující riziko krvácení: věk ≥75 l., CrCl 30-50 ml/min., současné podávání inhibitorů glykoproteinu P
(např. amiodaronu, chinidinu, verapamilu), hmotnost < 50 kg, ASA, klopidogrel, *tikagrelor, NSAID, SSRI, SNRI, jiné léky ovlivňující hemostázu, poruchy koagulace, trombocytopenie, poruchy funkce trombocytů,
nedávná biopsie, závažné zranění, bakteriální endokarditida. Akutní chirurgický a jiný výkon: léčbu dočasně přerušit; pokud je to možné, výkon odložit nejméně o 12 hod. Nedoporučuje se podávat u pacientů
podstupujících anestezii s pooperačním ponecháním epidurálně zavedeného katetru. Interakce: Nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin a deriváty heparinu, (fondaparinux, desirudin), trombolytika,
antagonisté vitamínu K, rivaroxaban nebo jiná perorální antikoagulancia, látky ovlivňující agregaci krevních destiček (GPIIb/IIIa, tiklopidin, prasugrel, tikagrelor, dextran a sulfinpyrazon) – žádné nebo omezené
zkušenosti a může být zvýšené riziko krvácení. Současné podávání ASA, klopidogrelu, NSAID zvyšuje riziko krvácení. Dabigatran etexilát a dabigatran nejsou metabolizovány v systému cytochromu P450, proto
nejsou předpokládány související lékové interakce. Inhibitory glykoproteinu P: amiodaron, verapamil, chinidin, ketokonazol, dronedaron, klarithromycin a tikagrelor – pečlivé sledování, k identifikaci zvýšeného rizika
krvácení možno použít aPTT a dTT testy. Vyhnout se současnému podávání se silnými induktory glykoproteinu P (třezalka tečkovaná, karbamazepin, rifampicin). Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným je krvácení.
Hlášeny jako časté: anémie, bolest břicha, průjem, nauzea (SPAF); epistaxe, dyspepsie, gastrointestinální krvácení, kožní krvácení, urogenitální krvácení (SPAF, DVT/PE); rektální krvácení (DVT/PE). Zvláštní opatření
pro uchovávání: Uchovávat v původním obalu, chránit před vlhkostí. Datum poslední revize textu: 10/2017 Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo
Registrační č.: Pradaxa 110 mg EU/1/08/442/005-007; Pradaxa 150 mg EU/1/08/442/011. Přípravek schválen i v indikaci Primární prevence žilních tromboembolií u dospělých pacientů po elektivní náhradě
kyčelního nebo kolenního kloubu. Výdej pouze na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.

1. Praxbind® Souhrn údajů o přípravku. 2. Connolly SJ et al. N Engl J Med. 2009;361(12):1139-1151. 3. Connolly SJ et al. N Engl J Med. 2010;363(19):1875-1876. 4. Connolly SJ et al. Circulation. 2013;128(3):237-243. 5. Deitelzweig S et al. Curr Med Res Opin. 2016;32(3):573-582. 6. Graham DJ et al. Circulation. 2015;131(2):157-164.
7. Larsen TB et al. Am J Med. 2014;127(7):650-656. 8. Larsen TB et al. Am J Med. 2014;127(4):329-336. 9. Lauffenburger JC et al. J Am Heart Assoc. 2015;4(4):e001798. 10. Poster prezentovaný na kongresu ESC 29. 8.-2. 9. 2015 v Londýně. 11. Seeger JD et al. Thromb Haemost. 2016;Oct 8:1-13. (Epub před tiskem). 12. Tepper P
et al. Prezentováno na kongresu ESC 30. 8. 2015 v Londýně. 13. Villines TC et al. Thromb Haemost. 2016;Oct 8:1-9. (Epub před tiskem).
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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.

Entresto™ je klinicky účinnější
než ACE inhibitor u pacientů
s HFrEF.1*

Zkrácená informace enTreSTo™ 24 mg/26 mg poTahované TableTy,
enTreSTo™ 49 mg/51 mg poTahované TableTy, enTreSTo™ 97 mg/103 mg poTahované TableTy
Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,3 mg, 48,6 mg nebo 97,2 mg sacubitrilum a 25,7 mg, 51,4 mg nebo 102,8 mg valsartanum (jako komplex
sodné soli sakubitril-valsartan). Indikace: K léčbě symptomatického chronického srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí u dospělých pacientů.
Dávkování: Doporučená zahajovací dávka přípravku Entresto je jedna tableta 49 mg/51 mg dvakrát denně. Dávka by měla být zdvojnásobena za 2–4
týdny do dosažení cílové dávky jedna tableta 97 mg/103 mg dvakrát denně, podle tolerance pacienta. Při problémech s tolerancí (systolický krevní tlak
≤ 95 mmHg, symptomatická hypotenze, hyperkalemie, renální dysfunkce) se doporučuje úprava dávek souběžných léčivých přípravků, přechodná titrace
dávek přípravku Entresto směrem dolů nebo jeho vysazení. Kontraindikace: Současné užívání s ACE inhibitory. Přípravek Entresto nesmí být podán do
36 hodin po ukončení léčby ACE inhibitorem. Angioedém související s předchozí léčbou ACE inhibitory nebo s léčbou ARB v anamnéze. Dědičný nebo idiopatický
angioedém. Současné užívání s léčivými přípravky obsahujícími aliskiren u pacientů s diabetes mellitus nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin (eGFR
<60 ml/min/1,73 m2). Závažná porucha funkce jater, biliární cirhóza a cholestáza. Druhý a třetí trimestr těhotenství. Hypersenzitivita na léčivé látky nebo
na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění/varování: Duální blokáda RAAS:•Léčba přípravkem Entresto nesmí být zahájena do 36 hodin po užití
poslední dávky ACE inhibitoru. Pokud je léčba přípravkem Entresto ukončena, léčba ACE inhibitorem nesmí být zahájena do 36 hodin po podání poslední dávky
přípravku Entresto.•Kombinace přípravku Entresto s přímými inhibitory reninu jako je aliskiren se nedoporučuje.•Přípravek Entresto obsahuje valsartan,
a proto nemá být podáván současně s jiným přípravkem obsahujícím ARB. Hypotenze: Léčba nemá být zahájena, dokud STK není ≥ 100 mmHg. U pacientů
léčených přípravkem Entresto byly hlášeny případy symptomatické hypotenze, zejména u pacientů ve věku ≥ 65 let, pacientů s renálním onemocněním
a pacientů s nízkým STK (< 112 mmHg). Při zahajování léčby přípravkem Entresto nebo během titrace jeho dávek je třeba rutinně monitorovat krevní
tlak. Symptomatická hypotenze se objeví pravděpodobněji, pokud byl pacient v objemové depleci, např. při léčbě diuretiky, dietním omezení soli, průjmu
nebo zvracení. Deplece sodíku a/nebo objemová deplece mají být korigovány před zahájením léčby přípravkem Entresto, ale tato korektivní akce musí být
pečlivě vyvážena oproti riziku objemového přetížení. Porucha funkce ledvin: Pacienti s lehkou a středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin podléhají
většímu riziku rozvoje hypotenze. U pacientů v terminálním stádiu renálního onemocnění se podávání přípravku Entresto nedoporučuje. Užívání přípravku
Entresto může být spojeno se sníženou funkcí ledvin. Riziko může být dále zvýšeno dehydratací nebo současným užíváním nesteroidních protizánětlivých
léků (NSAID). Hyperkalemie: Léčba nemá být zahájena, pokud je sérová hladina draslíku >5,4 mmol/l. Užívání přípravku Entresto může být spojeno se
zvýšeným rizikem hyperkalemie, i když hypokalemie se může také vyskytnout. Pokud je sérová hladina draslíku >5,4 mmol/l, je třeba zvážit vysazení.
Angioedém: U pacientů léčených přípravkem Entresto byl hlášen angioedém. Pokud se objeví angioedém, má být podávání přípravku Entresto ihned ukončeno
a má být poskytnuta vhodná léčba a sledování až do doby kompletního a trvalého ústupu známek a příznaků. Přípravek nesmí být znovu podán. Angioedém
spojený s otokem laryngu může být fatální. Pokud je pravděpodobné, že je obstrukce dýchacích cest způsobena otokem jazyka, glottis nebo hrtanu, je třeba
nasadit rychle vhodnou terapii, např. roztok adrenalinu 1 mg/1 ml (0,3–0,5 ml) a/nebo přijmout opatření nutná k zajištění průchodných dýchacích cest.
Pacienti černošské rasy mají zvýšenou vnímavost k rozvoji angioedému. Pacienti se stenózou renální arterie: Přípravek Entresto může zvyšovat hladinu urey
v krvi a kreatininu v séru u pacientů s bilaterální nebo unilaterální stenózou renální arterie. U pacientů se stenózou renální arterie je třeba dbát opatrnosti
a doporučuje se sledovat renální funkce. Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh klasifikace B)
nebo s hodnotami AST/ALT více než dvojnásobek horní hranice normálního rozmezí je k dispozici omezená klinická zkušenost. U těchto pacientů může
být expozice zvýšena a bezpečnost není stanovena. Pokud se přípravek používá u těchto pacientů, doporučuje se dbát opatrnosti. Interakce: Opatrnosti je
zapotřebí při současném podání se statiny, sildenafilem, lithiem, kalium šetřícími diuretiky včetně antagonistů mineralokortikoidů (např. spironolakton,
triamteren, amilorid), náhradami draslíku nebo solemi s obsahem draslíku, nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních COX-2 inhibitorů, inhibitorů
OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (např. rifampin, cyclosporine) nebo MPR2 (např. ritonavir). Těhotenství a kojení: Užívání přípravku Entresto se nedoporučuje
během prvního trimestru těhotenství a je kontraindikováno během druhého a třetího trimestru těhotenství. Kvůli možnému riziku nežádoucích reakcí u kojených
novorozenců/dětí se přípravek nedoporučuje během kojení. Nežádoucí účinky: Velmi časté: Hyperkalemie, hypotenze, porucha funkce ledvin. Časté: Kašel,
anemie, hypokalemie, hypoglykemie, závrať, bolest hlavy, synkopa, ortostatická hypotenze, průjem, nauzea, gastritida, selhání ledvin, únava, astenie. Podmínky
uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Dostupné lékové formy/velikosti balení: PVC/PVDC/Al blistry v balení
obsahujícím 14, 20, 28 nebo 56 potahovaných tablet nebo vícenásobná balení obsahující 168 (3 balení po 56) nebo 196 (7x28) potahovaných tablet
(pouze dvě nejvyšší síly). Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg. č.: EU/1/15/1058/001 016. Datum
registrace: 19.11.2015. Datum poslední revize textu SPC: 16.3.2017. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park,
Camberley GU16 7SR, Velká Británie. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
REFERENCE: 1. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014; 371: 993–
1004. 2. Roversi S, Tonelli R, Fabbri L M. Breakthroughs in internal and respiratory medicine. The Lancet Respiratory Medicine; Vol. 3; 2015; 600–602.
*HFrEF = srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory
ENTRESTO™ je ochranná známka společnosti Novartis AG.
CZ1710714714/10/2017
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Ovìøeno klinickými
studiemi a reálnou
klinickou praxí
v prevenci CMP
u pacientù
s brilací síní1-3
1. Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J. et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial brillation. N Engl J Med. 2011;365(10):883–91.
2. Tamayo S., Peacock F., Patel M. et al. Characterizing major bleeding in patients with non-valvular atrial brillation: A pharmacovigilance study of 27,467 patients taking rivaroxaban. Clin Cardiol. 2015;38(2):63.
3. Camm J., Amarenco P., Haas S. et al. XANTUS: A Real-World, Prospective, Observational Study of Patients Treated with Rivaroxaban for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation. European Heart Journal.
2015:doi:10.1093/eurheartj/ehv466.
Zkrácené informace o léčivém přípravku
T 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 15 mg potahované tablety, Xarelto 20 mg potahované tablety. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 15 mg nebo 20 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: 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. Krátkodobou léčbu (alespoň 3 měsíce) je třeba zvážit u pacientů s hlubokou žilní trombózou nebo plicní embolií provokovanou významnými přechodnými rizikovými faktory (např. nedávným velkým chirurgickým zákrokem nebo úrazem). Delší léčba se má zvážit u pacientů s provokovanou hlubokou žilní trombózou nebo
plicní embolií nesouvisející s významnými přechodnými rizikovými faktory, s neprovokovanou hlubokou žilní trombózou nebo plicní embolií nebo recidivující hlubokou žilní trombózou nebo
plicní embolií v anamnéze. Je-li indikována prodloužená prevence recidivující hluboké žilní trombózy a plicní embolie (po dokončení alespoň 6 měsíců léčby hluboké žilní trombózy nebo
plicní embolie), doporučená dávka je 10 mg jednou denně. U pacientů, u nichž je riziko recidivující hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie pokládáno za vysoké, například u pacientů
s komplikovanými komorbiditami nebo u těch, u nichž se rozvinula recidivující hluboká žilní trombóza nebo plicní embolie v době prodloužené prevence užíváním přípravku Xarelto 10 mg
jednou denně, je třeba zvážit podávání přípravku Xarelto 20 mg jednou denně.* Délka léčby je individuální po zvážení přínosu léčby a rizika krvácení. Podávání přípravku Xarelto dětem do 18
let se nedoporučuje. Způsob podání: Přípravek Xarelto 15 mg a 20 mg se má 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. 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 prevence 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 hodnoty 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. Pacienti s nevalvulární ﬁbrilací síní, kteří podstupují PCI (perkutánní koronární intervenci) s implantací stentu:*
U pacientů s nevalvulární ﬁbrilací síní, kteří potřebují perorální antikoagulaci a podstupují PCI s implantací stentu, existují omezené zkušenosti s podáváním snížené dávky 15 mg přípravku
Xarelto jednou denně (nebo 10 mg přípravku Xarelto jednou denně u pacientů se středně závažnou renální insuﬁciencí [clearance kreatininu 30 - 49 ml/min]) současně s inhibitorem P2Y12 po
dobu nejvýše 12 měsíců.* 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 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 atd.) se nedoporučuje (výjimky – viz plné znění Souhrnu údajů o přípravku). 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: 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.
V souvislosti s užíváním přípravku Xarelto byly hlášeny po uvedení přípravku na trh závažné kožní reakce, včetně Stevens-Johnsonova syndromu / toxické epidermální nekrolýzy.* Zdá se, že
pacienti jsou nejvíce ohroženi výskytem těchto reakcí v rané fázi léčby: nástup reakce se objevil ve většině případů během prvních týdnů léčby. Přípravek Xarelto musí být vysazen při prvním
výskytu závažné kožní vyrážky (např. při jejím šíření, intenziﬁkaci a/nebo tvorbě puchýřů), nebo při jakékoliv jiné známce hypersenzitivity spolu se slizničními lézemi.* Podávání s opatrností:
Pacienti s renálním poškozením, kteří současně užívají jiné léčivé přípravky, které zvyšují koncentraci rivaroxabanu v plazmě. Podávání s opatrností při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. nesteroidní antirevmatika, kys. acetylsalicylová, antiagregancia nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)*). Při riziku vředové choroby gastroduodena lze zvážit profylaktickou léčbu. Podávání se nedoporučuje: Pacienti s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min,
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 se srdečními chlopenními náhradami, při intoleranci galaktózy, vrozeném nedostatku laktázy nebo malabsorpci glukózy a galaktózy. Invazivní procedura a chirurgický výkon: Xarelto se vysazuje nejméně 24 hodin předem.
Pokud není možné výkon odložit, je třeba posoudit zvýšené riziko krvácení s ohledem na neodkladnost zákroku. Léčba má být znovu zahájena, 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, např. při předávkování nebo při urgentních chirurgických zákrocích. Pacienti s nevalvulární ﬁbrilací síní, kteří podstupují PCI s implantací stentu:* Klinická data jsou
k dispozici z intervenční studie s primárním cílem posoudit bezpečnost u pacientů s nevalvulární ﬁbrilací síní, kteří podstupují PCI s implantací stentu. Údaje o účinnosti u této skupiny pacientů
jsou omezené. U pacientů s cévní mozkovou příhodou/TIA v anamnéze nejsou k dispozici žádné údaje.* 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 v těchto situacích nejsou klinické zkušenosti. Více informací – viz plné znění Souhrnu údajů o přípravku. 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. Dronedaron by neměl být podáván spolu s rivaroxabanem, vzhledem k omezeným klinickým údajům, které jsou k dispozici. Opatrnost je nutná při podání jiných přípravků
ovlivňujících krevní srážlivost. SSRI/SNRI: Stejně jako u jiných antikoagulačních přípravků je možné, že pacienti budou v případě současného užívání s přípravky SSRI nebo SNRI v důsledku jejich
hlášeného účinku na krevní destičky vystaveni zvýšenému riziku krvácení. Při současném užívání v klinickém programu s rivaroxabanem byla u všech léčebných skupin pozorována numericky
vyšší četnost závažného i méně závažného klinicky významného krvácení.* 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: trombocytóza, alergická reakce, alergická dermatitida, cerebrální a intrakraniální krvácení, synkopa, tachykardie, sucho v ústech, porucha jater, 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, renální selhání/akutní renální selhání sekundárně po krvácení. V postmarketingovém sledování byly hlášeny následující nežádoucí účinky: angioedém, alergický edém, cholestáza,
hepatitida (včetně hepatocelulárního poškození), trombocytopenie, dále byly hlášeny* poruchy kůže a podkožní tkáně: Stevens-Johnsonův syndrom / toxická epidermální nekrolýza (v poolovaných studiích fáze III byla odhadnuta četnost výskytu těchto příhod jako velmi vzácná (<1/10000)).* Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Německo. Registrační čísla: Xarelto 15 mg: EU/1/08/472/011-016, EU/1/08/472/023, EU/1/08/472/036, EU/1/08/472/038, EU/1/08/472/040, EU/1/08/472/048. Xarelto 20 mg: EU/1/08/472/017-021, EU/1/08/472/024, EU/1/08/472/037, EU/1/08/472/039, EU/1/08/472/040, EU/1/08/472/049. Datum poslední revize textu: 23. listopadu 2017. Výdej léčivého
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. 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.
* Všimněte si, prosím, změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
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