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Co Vám můžeme nabídnout:
• více než 450 alergenů, alergenových panelů
a alergenových komponent,
• stanovení alergen specifických protilátek
ve třídě IgE, IgG a IgG4,
• stanovení celkového IgE, ECP, anti-CCP
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Vážení přátelé,
zveme vás na nejubilejní 26. ročník Severočeské imunologické konference (SIK). Podobně jako v předešlých ročnících konference proběhne v prostorách Severočeského divadla v Ústí nad Labem.
V letošním ročníku se po 10 letech vracíme k tématu nefrologie, které bychom rádi doplnili o sdělení
o systémových i lokalizovaných vaskulitidách. Doba 10 let je dostatečnou zárukou toho, že budeme mít
příležitost seznámit s řadou novinek v diagnostice i léčbě těchto chorob.
Doufáme, že přednášky přispějí k rozšíření vašich znalostí a mnohé z nich budete moci využít ve svých
ordinacích.
Těšíme se na setkání v Ústí nad Labem,
						MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
						RNDr. Vlastimil Král, CSc.
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Sponzoři

PROGRAM KONFERENCE
HARMONOGRAM
pátek 21. září
Registrace
15.00 – 17.00

Odborný program
17.00 – 18.45

Společenský večer
20.00 – 01.00

Odborný program
9.00 – 12.30

Oběd
12.30 – 13.30

sobota 22. září
Registrace
8.00 – 9.00

Odborný program
13.30 – 15.15

ODBORNÝ PROGRAM
pátek – 21. září 2018
15.00
		

Registrace účastníků, vystavovatelů
Instalace expozic

17.00

Zahájení konference

15´

		
•
		

Úvodní přednášky
Můj život s ANCA
J. Bartůňková – FN Motol, Praha

30´

•
		

Můj život s ANCA 
I. Lochman – Spadia a.s., Ostrava					

•
20.00
		

30´

Diskuze
Společenský večer
občerstvení, hudba

sobota 22. září 2018
8.00
		

Registrace
Prohlídka výstavy firem

9.00 – 10.30
BLOK 1 Vaskulitidy – repetitorium
		

koordinace: M. Průcha, D. Jílek

•
		

ANCA-asociované vaskulitidy – klasifikace, diagnostika a léčba v roce 2018
Z. Hrušková, V. Tesař - Klinika nefrologie, VFN Praha

30´

•
		

Kožní vaskulitidy
L. Pock – Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň

30´

•
		

Vaskulitidy velkých cév – diagnostika a terapie 
M. Průcha – Nemocnice Na Homolce, Praha

20´

•

Diskuze

10.30 – 11.00
		
Přestávka
11.00 – 12.30
BLOK 2 Vaskulitidy a ledviny – varia
		

koordinace: O. Kryštůfková, V. Král

•
		

BAFF u idiopatických zánětlivých myopatií	
O. Kryštůfková – Revmatologický ústav, Praha

20´

•
		

Onemocnění ledvin – možnosti diagnostiky pomocí Atellica NEPH 630
J. Čejka – Siemens Healthcare, s.r.o., Praha				

20´

•
		

Problematika laboratorní diagnostiky trombotických mikroangiopatií 
K. Andelová – Ústav laboratorní diagnostiky, FN Ostrava			

15´

•
		

Od recidivujících mesotitid přes rituximab k subkutánním imunoglobulinům 
D. Židová – IKEM, Praha			

15´

•
		

Byly to opravdu jen známky chronické uroinfekce?
Z. Humlová – Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN Praha

10´

•

Diskuze

12.30 – 13.30
		
Polední přestávka – oběd, prohlídka výstavy
13.30 – 15.15
BLOK 3 Alergologie
		

koordinace: I. Krčmová, S. Pešák

•
		

Biologická léčba v alergologii a astmatologii – nová naděje
I. Krčmová – FN Hradec Králové			

20´

•
		
		

Aktuální pohled na léčbu těžkého eosinofilního astmatu
mepolizumabem (Nucala)
V. Vaněček – GlaxoSmithKline s.r.o., Praha			

20´

•
		
		

Úmrtí po bodnutí hmyzem - historie a současnost	
S. Pešák1, K. Stoklásková2, Z. Šabacká1,3, J. Löscherová4, V. Thon 1, 4
1
ÚKIA LF MU a FNuSA; 2ÚSL LF MU a FNuSA; 3AKI; 4Recetox, Brno

20´

•

Závěrečná diskuze

15.15

Závěr konference

VŠEOBECNÉ INFORMACE
MÍSTO KONÁNÍ
Severočeské divadlo s.r.o., Ústí nad Labem, Lidické náměstí 10
AKTIVNÍ PREZENTACE
PowerPoint nebo PDF na USB disku.
REGISTRACE
pátek 21. září
15.00 – 17.00 účastníci konference
15.00 – 17.00 vystavovatelé – instalace expozic
sobota 22. září
8.00 – 9.30 účastníci konference
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
pátek 21.9. 20.00 hodin
Společenský večer s občerstvením a hudbou v Pivovarské šenkovně
– Velká hradební 20, Ústí nad Labem (centrum města)
PLATBY
REGISTRAČNÍ POPLATEK 600 Kč vč. 21% DPH
Platbu registračního poplatku a případně ubytování, proveďte bankovním převodem na níže
uvedený účet:
Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
č. účtu: 78-4629200227/0100, variabilní symbol: 182, konstantní symbol: 308.
IČ: 62192663, DIČ: CZ6359061819
Kopii převodního lístku odevzdáte u registrace. Potvrzení platby – daňový doklad obdržíte
u registrace.
Po 16. 8. je storno poplatek 100%.
PARKOVÁNÍ
Účastníci konference mohou využít parkování v ulici Vaníčkova (za divadlem) a přilehlých parkovišť,
parkovací lístek obdržíte u registrace.
STRAVOVÁNÍ
Jednotný oběd je zajištěn v místě konání konference.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE - INFORMACE
Lenka Srsenová
BEST servis
Střížovická 19
400 01 Ústí nad Labem
telefon: 475 603 928, 603 825 979
tel./fax: 475 603 928
e-mail: info@bestservis.eu

Jednoduchý
a sofistikovaný
Indikace CIDP
registrovaná na základě
výsledků studie PRIMA1

Privigen® je první 10% IVIg infuzní roztok v ČR
stabilizovaný prolinem určený k okamžité aplikaci 1, 2
Privigen® se jednoduše skladuje při pokojové teplotě
(do 25 °C) po dobu 36 měsíců 1
Privigen® je dobře snášen 1, 2
Při výrobě Privigenu je kombinováno několik sofistikovaných
purifikací a technologií eliminujících patogeny 3

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU: Název přípravku: PRIVIGEN®, 100 mg/ml infuzní roztok. Léčivá látka: Normální lidský imunoglobulin
(Immunoglobulinum humanum normale) (IVIg). Jeden ml obsahuje: Immunoglobulinum humanum normale 100 mg (čistota nejméně 98 % IgG). Maximální
obsah IgA je 0,025 mg/ml. Léková forma: Infuzní roztok. Terapeutické indikace: Substituční léčba dospělých a dětí a mladistvých (0–18 let):
syndromy primárního imunodeficitu (PID) s poruchou tvorby protilátek, hypogamaglobulinemie a recidivující bakteriální infekce u pacientů s chronickou
lymfocytární leukemií, u nichž selhala profylaktická antibiotická léčba, hypogamaglobulinemie a recidivující bakteriální infekce u pacientů s mnohočetným
myelomem ve stabilní fázi onemocnění, u nichž selhala odpověď na pneumokokovou imunizaci, hypogamaglobulinemie u pacientů po alogenní transplantaci
hematopoetických kmenových buněk (HSCT), kongenitální AIDS s rekurentními bakteriálními infekcemi. Imunomodulace u dospělých a dětí a mladistvých
(0–18 let): primární imunitní trombocytopenie (ITP) u pacientů s vysokým rizikem krvácení nebo před chirurgickým výkonem k úpravě počtu trombocytů,
Guillainův-Barrého syndrom, Kawasakiho choroba, chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP). Zkušenosti s použitím intravenózních imunoglobulinů u dětí s CIDP jsou omezené. Dávkování a způsob podání: Substituční léčba musí být zahájena a sledována lékařem se zkušeností s léčbou
imunodeficience. Dávkování: Velikost dávky a režim dávkování závisejí na indikaci. U substituční léčby může být nutné přizpůsobit dávkování individuálně pro
každého pacienta v závislosti na farmakokinetické a klinické odpovědi. Způsob podání: Pro intravenózní podání. Normální lidský imunoglobulin je třeba podat
intravenózní infuzí s počáteční rychlostí 0,3 ml/kg TH/hod po dobu přibližně 30 min. Je-li dobře snášen, lze rychlost podání postupně zvýšit na maximálně
4,8 ml/kg TH/hod. Kontraindikace: Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Přecitlivělost na lidské imunoglobuliny, zvláště
v případě, kdy má pacient protilátky proti IgA. Pacienti s hyperprolinémií. Zvláštní upozornění: Některé závažné nežádoucí účinky mohou souviset
s rychlostí podání infuze. Hypersenzitivita: Pravé hypersenzitivní reakce jsou vzácné. Mohou se vyskytnout u pacientů s protilátkami proti IgA. Hemolytická
anémie: Intravenózně podávané imunoglobuliny mohou obsahovat protilátky proti krevním skupinám, které účinkují jako hemolysiny a in vivo vyvolávají obalení
červených krvinek imunoglobulinem, což způsobuje pozitivní přímý antiglobulinový test (Coombsův test) a vzácně i hemolýzu. Syndrom aseptické meningitidy
(SAM): Může se častěji vyskytnout v případě léčby vysokými dávkami (2 g/kg) intravenózně podávaných imunoglobulinů. Tromboembolismus: Existuje klinický
důkaz o tom, že existuje spojení mezi intravenózním podáváním imunoglobulinů a tromboembolickými příhodami. Akutní selhání ledvin: U pacientů léčených
intravenózními imunoglobuliny byly zaznamenány případy akutního selhání ledvin. U pacientů ohrožených akutním selháním ledvin by se měly přípravky
s intravenózními imunoglobuliny podávat minimální možnou rychlostí infuze a v minimální možné dávce. Interakce: Podání imunoglobulinu může po dobu
minimálně 6 týdnů a maximálně 3 měsíců snížit účinnost oslabených živých virových vakcín, jako např. proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým
neštovicím. Mezi podáním tohoto léčivého přípravku a vakcinací oslabenou živou virovou vakcínou má uplynout interval 3 měsíců. V případě spalniček může
toto snížení účinnosti trvat až 1 rok. Proto by měli být pacienti očkovaní proti spalničkám vyšetřeni na protilátky. Fertilita, těhotenství a kojení:
Bezpečnost podávání tohoto léčivého přípravku těhotným ženám nebyla ověřena v kontrolovaných klinických studiích. Proto je třeba zvýšené opatrnosti při
podávání tohoto přípravku těhotným ženám a kojícím matkám. Bylo prokázáno, že intravenózní imunoglobuliny procházejí placentou se vzrůstající tendencí
po třetím trimestru. Na základě klinických zkušeností s podáváním imunoglobulinů nelze očekávat žádné nepříznivé ovlivnění průběhu těhotenství nebo plodu
a novorozence. Imunoglobuliny jsou vylučovány do mateřského mléka a mohou přispívat k ochraně novorozence před patogeny, které se dostávají do těla
přes sliznice. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Schopnost řídit a obsluhovat stroje může být ovlivněna některými nežádoucími účinky
souvisejícími s podáváním přípravku Privigen®. Pacienti, u kterých se během léčby projeví nežádoucími účinky, musejí před řízením nebo obsluhou strojů
vyčkat jejich odeznění. Nežádoucí účinky: Občas může dojít k výskytu nežádoucích účinků, jako jsou např. zimnice, bolest hlavy, závrať, horečka, zvracení,
alergické reakce, nauzea, bolesti kloubů, nízký krevní tlak a středně silné bolesti v dolní části zad. Vzácně mohou normální lidské imunoglobuliny vyvolat
náhlý pokles krevního tlaku a v jednotlivých případech anafylaktický šok, a to i v případech, kdy se při předchozím podání u pacienta nevyskytly žádné známky
přecitlivělosti. Při podání normálního lidského imunoglobulinu byly zaznamenány případy reverzibilní aseptické meningitidy a vzácně případy přechodných
kožních reakcí. Předávkování: Předávkování může mít za následek přetížení tekutinami a hyperviskozitu, zvláště u rizikových pacientů, včetně starších
pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin. Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Velikosti balení: 1 injekční lahvička (2,5 g /25 ml, 5 g /50 ml, 10 g/100 ml,
20 g/200 ml nebo 40 g/400 ml), 3 injekční lahvičky (10 g /100 ml nebo 20 g /200 ml). Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel
rozhodnutí o registraci: CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76, D-35041 Marburg, Německo. Registrační čísla: EU/1/08/446/001,
EU/1/08/446/002, EU/1/08/446/003, EU/1/08/446/004, EU/1/08/446/005, EU/1/08/446/006, EU/1/08/446/007. Datum prvního
prodloužení registrace: 25.4.2008/13.3.2013. Datum revize textu: Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových
stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků
veřejného zdravotního pojištění. Stanovení úhrady v indikaci CIDP dosud probíhá na SÚKL.
Reference: 1. SPC Privigen®. 2. Stein MR, Nelson RP, Church JA, Wasserman RL, Borte M, Vermylen C et al. Safety and efficacy of Privigen®, a novel 10% liquid
immunoglobulin preparation for intravenous use, in patients with primary immunodeficiencies. J Clin Immunol 2008 (in press) DOI 10.1007/s10875-008-9231-2.
3. Stucki M., Boschetti N., Schäfer W., Hostettler T., Käsermann F., Nowak T., Gröner A., Kempf C. Investigations of prion and virus safety of a new liquid IVIG product.
Biologicals 36 (2008) 239–247. Available online at www.sciencedirect.com.
CSL Behring s.r.o., BB Centrum, budova Alpha,
Vyskočilova 2a/1461, 140 00 Praha 4, tel.: 241 416 441, www.cslbehring.cz
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1 Svč. divadlo opery a baletu
2 Interhotel Bohemia
3 Clarion Congress Hotel
4 Hotel Vladimir
5 Pivovarská šenkovna

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
1. Abbott Laboratories, s.r.o.
160 00 Praha 6, Evropská 2591/33d
2. ALK Slovakia s.r.o. –odštěpný závod
149 00 Praha 4, Türkova 2319/5b
3. ASCO-MED, spol. s r.o.
161 00 Praha 6, Pod Cihelnou 664/6
4. AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.
158 00 Praha 5, U Trezorky 921/2
5. Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
140 00 Praha 4, Budějovická 778/3
6. BIOGEMA CZ, s.r.o.
643 00 Brno, Šromova 803/1b
7. CSL Behring s.r.o.
140 00 Praha 4, Vyskočilova 2a/1461
8. DiaSorin Czech s.r.o.
155 00 Praha 5, K Hájům 2606/2B
9. DYNEX LABORATORIES s.r.o.
110 00 Praha1, Vodičkova 791/41
10. EWOPHARMA, spol. s r.o.
110 05 Praha 1, Rybná 682/14
11. GlaxoSmithKline, s.r.o.
140 00 Praha 4, Hvězdova 1734/2c
12. I.T.A.- Intertact, s.r.o.
108 00 Praha 10, Černokostelecká 616/143
13. JEMO TRADING spol. s r.o.
811 04 Bratislava, Šuňavcova 7
14. LABOSERV, s.r.o.
627 00 Brno, Tuřanka 1222/115
15. MEDISCO Praha, s.r.o.
160 00 Praha 6, U Zeměpisného ústavu 4/684

16.	Mundipharma GesmbH. Austria,
organizační složka ČR
186 00 Praha 8, Karolinská 650/1
17. MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o.
100 00 Praha 10, Průběžná 1108/77
18. Novartis s.r.o.
140 00 Praha 4, Na Pankráci 1724/129
19. OCTAPHARMA CZ s.r.o.
170 00 Praha 7, Dělnická 213/12
20. Phadia s.r.o.
190 00 Praha 9, Drahobejlova 1019/27
21. S&D PHARMA CZ spol. s r.o.
142 00 Praha 4, Písnická 22
22. SHIRE CZECH s.r.o.
110 00 Praha 1, Národní 135/14
23. Siemens Healthcare, s.r.o.
140 00 Praha 4, Budějovická 779/3b
24. STADA PHARMA CZ s.r.o.
155 00 Praha 13, Siemensova 2717/4
25. STALLERGENES CZ, s.r.o.
162 00 Praha 6, Křenova 438/7
26. Werfen Czech s.r.o.
108 00 Praha 10, Počernická 272/96

(flutikason furoát a vilanterol)

Praktický a úcinný

Relvar - superiorní ve zlepšení kontroly astmatu
a kvality života více pacientů vs. jiné IKS/LABA1,2*
*Podskupinová analýza pacientů s předepsanými IKS/LABA před randomizací (v rámci obvyklé léčby). Pacienti v této podskupině byli iniciováni na Relvar nebo
pokračovali na jiných IKS/LABA.1 ACT zlepšení: OR 1,95; 95% CI: 1,6; 2,38; v měsíci 6. Primární endpoint bylo zlepšení v ACT o ≥ 3 nebo dosažení celkového skóre
≥ 20 u pacientů iniciovaných na Relvar vs. pokračování na obvyklé léčbě v měsíci 6 v PEA populaci. PEA populace se sestávala ze všech ITT pacientů s celkovým
ACT skóre < 20 na baseline.1 *Zlepšení kvality života v 52. týdnu (OR 1,79 (1.51 -2.13) p<0.001). Kvalita života byla měřena dotazníkem kvality života s astmatem
(AQLQ) ve 12 měsících, klinicky významné zlepšení bylo definováno, jako zlepšení od baseline o ≥ 0,5 jednotek. Prezentovaná data jsou z podskupiny pacientů v
ITT populaci, kteři užívali před randomizací IKS/LABA a byli iniciováni na Relvar nebo pokračovali na své stávající léčbě IKS/LABA.1
ACT je ochrannou znamkou Quality Metric Inc. OR, poměr šanci; CI, interval spolehlivosti; PEA; primary effectiveness analysis.
Reference: 1. Woodcock A, Vestbo A, Bakerly ND, New J, Gibson JM, McCorkindale S, et al. Lancet 2017; doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32397-8.
2. GSK. Data on File. 2018; RF/FFT/0019/18.
Relvar není určen k léčbě akutních příznaků astmatu ani akutní exacerbace CHOPN, při kterých je nutné podání
krátkodobě působícího bronchodilatancia. Lék je kontraindikován při hypersenzitivitě na jakoukoliv z jeho složek.
U pacientů se středně závažnou/závažnou poruchou funkce jater je maximální dávka 92/22 μg/den. Po inhalaci
doporučeno vypláchnout ústa vodou. Nejčastěji popsané nežádoucí účinky jsou bolest hlavy a nazofaryngitida.
Zkrácená informace o přípravku: Název přípravku: Relvar Ellipta 92 mikrogramů/22 mikrogramů dávkovaný
prášek k inhalaci.Relvar Ellipta 184 mikrogramů/22 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci.Složení: fluticasoni furoas
92 μg nebo fluticasoni furoas 184 μg a vilanterolum 22 μg v 1 inhalaci. Indikace: Astma: pravidelná léčba astmatu od
12 let, kde je vhodné použití kombinovaného přípravku (LABA/IKS): pacienti, kteří nejsou dostatečně
kontrolováni inhalačními kortikosteroidy a kteří jako „léčbu v případě potřeby“ inhalují krátkodobě působící
agonisty ß2 receptorů (SABA). I pacienti adekvátně kontrolovaní kombinací inhalačního kortikosteroidu a
LABA*. CHOPN (pouze Relvar Ellipta 92/22 μg): symptomatická léčba dospělých s CHOPN s FEV1 <70 % n.h.
(post-bronchodilatačně) s anamnézou exacerbací navzdory pravidelné bronchodilatační léčbě. Dávkování:
Používejte vždy ve stejnou dobu. Po inhalaci vypláchněte ústa vodou. Astma: 1 inhalace Relvar Ellipta
92/22 μg nebo 184/22 μg 1x denně. Pokud se příznaky objeví v období mezi dávkami, použijte k okamžité
úlevě SABA. CHOPN: 1 inhalace Relvar Ellipta 92/22 μg 1x denně. Kontraindikace: hypersenzitivita na
jakoukoliv složku přípravku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: opatrnost při léčbě pacientů
s poruchou jater (při středně závažné/závažné poruše jater je max. dávka 92/22 μg). Relvar se nesmí používat
k léčbě akutních příznaků astmatu ani akutní exacerbace CHOPN. Paradoxní bronchospazmus se může projevit
okamžitým zhoršením sípotu po podání dávky, léčbu Relvarem okamžitě ukončete a zahajte alternativní léčbu.
V klinické studii kontrolované placebem nebylo u pacientů se středně těžkou CHOPN a anamnézou nebo zvýšeným
rizikem kardiovaskulárního onemocnění, užívajících flutikason-furoát/vilanterol pozorováno zvýšené riziko
kardiovaskulárních příhod ve srovnání s placebem*. Flutikason-furoát/vilanterol má být však používán s opatrností
u pacientů se závažným kardiovaskulárním onemocněním nebo poruchami srdečního rytmu, tyreotoxikózou,
nekorigovanou hypokalémií nebo u pacientů s predispozicí k nízkým hladinám draslíku v séru.Systémové
účinky kortikosteroidů se mohou objevit u jakéhokoli inhalačního kortikosteroidu, zejména při dlouhodobém
podávání vysokých dávek. U systémového i lokálního použití kortikosteroidů byla hlášena porucha zraku
(např. rozmazané vidění), při výskytu očních symptomů je doporučeno pacienta odeslat na oční vyšetření*.
Opatrnost při plicní tuberkulóze nebo chronické či neléčené infekci. U diabetiků zaznamenány případy

Relvar Ellipta byl vytvořen ve spolupráci s

hyperglykémie. U CHOPN pacientů léčených Relvarem zaznamenán zvýšený výskyt pneumonií (včetně pneumonie
vyžadující hospitalizaci a fatální pneumonie). Neexistují jednoznačné klinické důkazy o rozdílech mezi léčivými
přípravky ze skupiny inhalačních glukokortikoidů ohledně výše rizika pneumonie. Sledujte možný vývoj pneumonie
u CHOPN pacientů, neboť klinické známky těchto infekcí se mohou překrývat se symptomy doprovázejícími
exacerbaci CHOPN. Rizikové faktory pro pneumonii u CHOPN pacientů jsou současné kouření, vyšší věk, nízký BMI
a těžká CHOPN. U pacientů se vzácnou dědičnou poruchou galaktózové intolerance, vrozené deficience laktázy
nebo malabsorpce glukózy-galaktózy podání nevhodné. Lékové interakce: vyvarujte se současnému podávání
neselektivních/ selektivních blokátorů ß2 adrenergních receptorů, pokud pro jejich použití není závažný důvod a
společnému podávání se silnými inhibitory CYP3A4. Riziko zvýšení výskytu nežádoucích účinků při společném
podávání s dalšími sympatomimetiky. Nepoužívat společně s jinými dlouhodobě působícími agonisty ß2 receptorů
ani přípravky obsahujícími dlouhodobě působící agonisty ß2 receptorů. Těhotenství: podávání těhotným zvážit,
pouze pokud prospěch z léčby matky převáží možná rizika pro plod. Kojení: nedostatečné údaje o vylučování
do mateřského mléka. Rozhodnutí o přerušení kojení nebo přerušení léčby dle zvážení prospěchu z kojení pro
dítě a prospěchu z léčby pro ženu. Nežádoucí účinky: pneumonie, infekce horních cest dýchacích, bronchitida,
chřipka, kandidóza úst a hrdla, bolest hlavy, extrasystoly, palpitace, tachykardie, nazofaryngitida, orofaryngeální
bolest, sinusitida, faryngitida, rýma, kašel, dysfonie, bolest břicha, artralgie, bolest zad, zlomeniny, pyrexie,
reakce přecitlivělosti, včetně anafylaxe, angioedému, vyrážky a kopřivky; třes, úzkost, svalové křeče. Doba
použitelnosti: 2 roky. Po otevření vaničky: 6 týdnů. Zvláštní opatření pro uchovávání: při teplotě do
25 °C. Při uchovávání v chladničce, nechte inhalátor alespoň 1 hodinu před použitím ohřát na pokojovou teplotu.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Velikost balení: inhalátor se 30 dávkami.
Držitel rozhodnutí o registraci: Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/13/886/002, EU/1/13/886/005. Datum registrace: 13. 11. 2013.
Datum poslední revize SPC:26.7.2018 Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis, léčivý přípravek
hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o
přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na ww.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost
GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444; e-mail.:
cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com. Zkrácená
informace o přípravku je platná k datu vydání materiálu srpen 2018. *Všimněte si prosím změny ve zkrácené
informaci o přípravku
GlaxoSmithKline s.r.o.,
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; tel.: 222 001 111,
fax: 222 001 444; e-mail.: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz.
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EliA SymphonyS

Prevalence protilátek u vybraných systémových
onemocnění pojiva
Nejčastější
Sjögrenův
syndrom
70-100% (Ro52 or Ro60)1
SS-A/Ro
(60 kDA, 52 kDa)

Nejméně časté
Systémový lupus
erythematodes

Sklerodermie

35-70%1,2

15-20% (SS-A/Ro)3

80-90% (neonatální) 1

6% (Ro60) 4

40-70% (subakutní kožní)1

19% (Ro52) 4

Polymyoszitida /
Dermatomyozitida

Smíšené
onemocnění pojiva

35% (Ro52)4
Častá korelace s Jo-1
reaktivitou 2,4

5-20% (diskoidní)1
40-90%1

EliA™ SymphonyS

15%5 / 45%1
5-10% (diskoidní)1

SS-B/La

40-60% (subakutní kožní)1
U1RNP (RNP 70, A, C)

20-40%1,6,7

SmD

15-30%1,6,7
častý u SLE pacientů
v Africe 6,7
4-27%8

13%7

71-100%6,7

36%9

Centromere B

70-90%5 (progresivní omezená
systémováskleróza - CREST syndrom)
Méně progresivní 9

Scl-70

Up to 70% (difúzní systémová
skleróza)5 Riziko progrese nemoci 1

50-70%1

0-5%1

20-30% (polymyozitida)1
5-10% (dermatomyozitida)1

Jo-1

Dostupné jako
EliA dsDNA

60-70%1 (polymyozitida s
intersticiální plicní fibrózou)

dsDNA

> 70% (aktivní SLE)10
Odchylky závisí na metodě
detekce
> 50% (SLE nephritis)10
> 30% SLE10

Tučně zvýrazněno: uvedeno v klasifikačních kritériích pro systémové choroby pojiva
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