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ODBORNÝ PROGRAM

PÁTEK 7. 10. 2011 

12.00 – 18.00 Registrace 

13.00 – 14.00 Zahájení kongresu 
Koordinátor: PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.

Zdravice čestného předsednictva

prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc., ÚEBF AV ČR, Hradec Králové
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové

K filozofii a taktikám oboru klinické farmacie

Clinical	Pharmacy	-	Where	to	Go?	
prof. Per Hartvig Honoré, PhD, PharmD, Department of Pharmacology and 
Pharmacotherapy, Farma, University of Copenhagen, Denmark

Status	quo	koncepce	oboru	klinické	farmacie	v	ČR
Mgr. Jana Gregorová, FN Na Bulovce, Praha 

14.15 – 16.00   Blok I
Koordinátor: Mgr. Martina Maříková

14.15	–	14.45	 1.	 SSRI,	SNRI	a	jejich	odlišnosti
 doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc., Psychiatrická ordinace, Praha

14.45	–	15.00	 2.	 Alkoholové	delirium	a	akutní	chirurgické	stavy	
 Mgr. Jitka Bačová, FN Na Bulovce, Praha 

15.00	–	15.20	 3.	 Úzkost,	strach,	závislost	(kazuistika)
 MUDr. Gita Pekárková, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha

15.20	–	15.30	 4.	 Psychotické	projevy	po	baclofenu	(kazuistika)
 Mgr. Jana Gregorová, FN Na Bulovce, Praha

15.30	–	16.00	 5.		Psychotické	projevy	a	jejich	příčiny
 MUDr. Zdena Vyhnánková, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 

Diskuze

16.00 – 16.30 Přestávka   
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16.30 – 18.00 Blok II
Koordinátor: PharmDr. Dalibor Černý

16.30	–	17.00	 6.	 Optimalizace	psychofarmakoterapie
 prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Psychiatrická klinika, LF MU a FN Brno

17.00	–	17.30	 7.		Kardiovaskulární	NÚ	antipsychotik
 MUDr. Dominika Hajdu, IKEM, Praha

17.30	–	18.00	 	 8.		Komplikace	při	terapii	neuroleptiky	–	extrapyramidové	nežádoucí	účinky
 MUDr. Michal Maršálek, CSc., Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha   

Diskuze 
 
18.30  Společenský večer

SOBOTA 8. 10. 2011
    
8.00 – 13:00 Registrace

8.00 – 9.00 Workshop AMGEN s.r.o.   
„Otázky volby mezi biologickým přípravkem a biosimilars“ 
(Pracovní snídaně)

9.		Pohled	klinického	farmaceuta	na	biologické	léky	a	biosimilars
 PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., FN Na Bulovce, Praha   

10.		Farmakovigilance	originálů	a	biosimilars
 MUDr. Martin Votava, Ph.D., 2. LF UK, Praha

11.		Jak	se	vyvíjejí	náklady	na	biologickou	léčbu	po	vstupu	biosimilars	na	trh
 MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., 3. LF UK, Praha

9.15 – 11.00 BLOK III
ROUND TABLE: Racionální kombinace antidepresiv a antipsychotik 
v terapii depresivního syndromu 
Koordinátoři: PharmDr. Petr Mrázek, Mgr. Jana Gregorová

9.15	–	9.35	 	 12.		Kombinace	antidepresiv	a	antipsychotik		
 doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc., Psychiatrická ordinace, Praha 
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9.35	–	9.55	 	 13.	 Deprese	u	kardiovaskulárních	onemocnění		
 MUDr. Ivan Tůma, CSc., Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové

9.55	–	10.15	 14.		Psychofarmaka	v	paliativní	medicíně	
   MUDr. Marie Goldmannová, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

10.15	–	10.30	 15.	 Kombinace	antipsychotik	u	pacienta	se	schizofrenií	a	roztroušenou			
	 sklerózou

   Mgr. Kateřina Langmaierová, Lékárna u Anděla, Teplice
 
10.30	–	10.45	 16.		Farmakodynamické	aspekty	kombinace	SSRI	-	kazuistika
   PharmDr. Martin Šíma, FN Na Bulovce, Praha
 
10.45	–	11.00	 17.	 Místo	antidepresiv	v	životním	příběhu	pacienta

 PharmDr. Petr Mrázek, Lékárna Vsetín

Panelová diskuze mezi jednotlivými přednáškami
                                 
11.00 – 11.30 Přestávka   

11.30 – 13.00 Varia
Koordinátor: RNDr. Jiří Netočný

11.30	–	11.45		 18.	 K	významu	předklinické	farmakokinetiky	pro	klinicko-farmakologické		
	 aplikace	(experimentální	kazuistika:	biodistribuční	studie	sulpiridu)

   prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., PharmDr. Zbyněk Svoboda, Ph.D., 
 PharmDr. Jiří Kopecký, CSc., doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
 ÚEBF AV ČR, Hradec Králové

11.45	–	12.05	 19.		Začátky	klinické	farmacie	v	Masarykově	onkologickém	ústavu	
 Mgr. Roman Goněc, PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, MOU, Brno

12.05	–	12.25	 20.		Psychiatrické	minimum	pro	farmaceuty
    Mgr. Jan Pomykacz, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha   

12.25	–	12.40	 21.		Software	pro	optimální	farmakoterapii
 Ing. Jiří Potůček, CSc.1, prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.1, 
 Ing. Jiří Douša2 
 13. lékařská fakulta UK, Praha
 2MEDIWARE a.s., Praha

12.40	–	12.55	 22.	 Formování	pracovních	skupin	
 RNDr. Jiří Netočný, VZP, Ostrava

 
13.00  Zakončení kongresu
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
7.	–	8.	října	2011	
Wellness	Hotel	STEP,	Sál	C
Malletova	1141,	190	00		Praha	9

POŘADATEL
Česká	odborná	společnost	klinické	farmacie	ČLS	JEP

ČESTNÝ PREZIDENT KONGRESU
Prof.	RNDr.	PhMr.	Jaroslav	Květina,	DrSc.

PREZIDENTKA KONGRESU
Mgr.	Jana	Gregorová
předsedkyně	ČOSKF	ČLS	JEP
E-mail:	jana.gregorova@fnb.cz

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
Mgr.	Jana	Gregorová,	prezidentka	kongresu
PharmDr.	Irena	Netíková,	Ph.D.,	vědecký	sekretář
PharmDr.	Milada	Halačová,	Ph.D.
PharmDr.	Šárka	Kozáková,	MBA
Mgr.	Martina	Maříková
RNDr.	Jiří	Netočný
Mgr.	Jitka	Bačová
PharmDr.	Martin	Šíma

SEKRETARIÁT KONGRESU
AMCA,	spol.	s	r.o.		 	 	 	 	
Academic	and	Medical	Conference	Agency	
Vyšehradská	320/49,	128	00	Praha	2	
Tel.:	221	979	351,	724	140	729
amca@amca.cz,	www.amca.cz

SPOLEČENSKÝ VEČER (účast	hrazena	v	registračním	poplatku)
7.	10.	2011,	18:30
Wellness	Hotel	STEP,	Sál	C
Program
18.30	 Večeře
20.00		 Alfred	Strejček,	Štěpán	Rak:	Vivat	Carolus	Quartus

Koncertní	hold	Otci	vlasti,	římskému	císaři	a	českému	králi	Karlu	IV.
22.00		 K	poslechu	a	tanci	Vám	zahraje	kapela	Diamonds	n´Rust
24.00		 Závěr

Od	22.00	do	24.00	bude	zajištěna	kyvadlová	doprava	mezi	hotelem	STEP	a	stanicí	metra	B	
Palmovka.
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REGISTRAČNÍ HODINY
Pátek	7.	10.	 12.00	–	18.00
Sobota	8.	10.	 		8.00	–	13.00

PARKOVÁNÍ
Parkování	zdarma	je	možné	na	parkovišti	u	hotelu	STEP.

OHODNOCENÍ
Vzdělávací	 akce	 je	 pořádána	 dle	 stavovského	 předpisu	 číslo	 16	České lékařské komory  
(ev.	č.	akce	27436,	č.	akreditace:	0004/16/2006).
Pasivní	účast:	10	kreditů,	aktivní	účast:	1)	hlavní	autor	přednášky:	7	kreditů,	2)	spoluautor	
přednášky:	5	kreditů.
Česká lékárnická komora	souhlasí	s	přiznáním	kreditních	bodů	na	základě	ustanovení	§	2,	
odst.	1,	písm.	a)	a	b)	zákona	ČNR	č.	220/1991	Sb.	(registrační	číslo:	11381).
Pasivní	 účast:	 8	 kreditů	 za	 každý	 den	 účasti,	 aktivní	 účast:	 1)	 hlavní	 autor	 přednášky:	 
20	kreditů	za	45	minutové	sdělení.	U	kratších	prezentací	je	bodové	ohodnocení	adekvátně	
sníženo.

PARTNEŘI KONGRESU

GENERÁLNÍ PARTNER
ASTRAZENECA	CZECH	REPUBLIC,	S.R.O.

HLAVNÍ PARTNEŘI
B.	BRAUN	MEDICAL	S.R.O.
SANOFI-AVENTIS,	S.R.O.

PARTNĚŘI
APOTEX	(ČR),	SPOL.	S	R.O.
GLAXOSMITHKLINE,	S.R.O.
MERCK	SHARP	&	DOHME	IDEA,	Inc.,	o.	s.	
SANDOZ	S.R.O.
AMGEN	S.R.O.

PARTNER WEBOVÝCH STRÁNEK
HOSPIRA	CZECH	REPUBLIC,	S.R.O.	

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
KLINICKÁ	FARMAKOLOGIE	A	FARMACIE
PHARMA	NEWS
REDBRAND
REMEDIA





B. Braun Medical s.r.o.  |  Divize Hospital Care  |  V Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111  |  Fax +420-271 091 112  |  www.bbraun.cz

Léčiva připravena 
k přímému podání
... v kontejnerech Ecoflac® plus

Veškeré komplikované manuální kroky nutné k ředění a přípravě roztoku 
jsou minulostí.

Výhody ready-to-use balení pro uživatele
 Zkracuje čas a minimalizuje kroky nezbytné k přípravě a podání léčiva.

 Snižuje riziko chyb medikace díky vysoké přesnosti dávkování.

 Navíc snižuje i riziko partikulární kontaminace.

 Kontejner Ecoflac® plus umožňuje excelentní manipulaci.

Ready-to-use_A5_0911.indd   1 23.9.2011   17:16:56



SANDOZ s.r.o., Nagano III, U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3
tel.: +420 221 421 611, e-mail: office.cz@sandoz.com, www.sandoz.cz

SANDOZ_Onco_inzerce_A5.indd   1 29.9.11   10:46
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Chemoterapií indukovaná nevolnost a zvracení (CINZ) může 
být pro pacienty podstupující vysoce nebo středně emetogenní 
chemoterapii obzvláště zatěžující. Obtíže mohou často trvat až 5 dnů 
po aplikaci chemoterapie. EMEND prokázal svoji mocnou účinnost 
v kombinaci s kortikosteroidy a antagonisty 5-HT3 receptorů, když 
zvýšil prevenci CINZ o dalších 20 % v průběhu 5 dnů po podání 
chemoterapie zahrnující cisplatinu.

Bojujte s CINZ
Zařaďte EMEND jako součást 
antiemetické léčby

ZKRÁCENÉ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU
Název: EMEND 125 mg tvrdé tobolky, EMEND 80 mg tvrdé 
tobolky. INN: Aprepitantum. Terapeutické indikace: Prevence 
akutní a pozdní nevolnosti a zvracení u dospělých v souvislosti s vysoce 
emetogenní protinádorovou chemoterapií založenou na bázi cisplatiny. 
Prevence nevolnosti a zvracení u dospělých v souvislosti se středně 
emetogenní protinádorovou chemoterapií. EMEND 125 mg/80 mg 
se podává jako součást kombinační terapie. Dávkování a způsob 
podání: EMEND se podává po dobu 3 dní jako součást léčebného 
režimu zahrnujícího kortikosteroid a antagonistu 5-HT3. Doporučená 
dávka přípravku EMEND je 125 mg perorálně (p.o.) jednou denně jednu 
hodinu před zahájením chemoterapie 1. den a 80 mg p.o. jednou denně 
2. a 3. den. Způsob podání: Tvrdou tobolku je nutno polknout vcelku. 
Přípravek EMEND lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Kontraindikace: 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku 
přípravku. Současné podávání s pimozidem, terfenadinem, astemizolem 
nebo cisapridem. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Pro 
pacienty se středně těžkou poruchou funkce jater existuje pouze omeze-
né množství dat a žádné údaje nejsou k dispozici pro pacienty s těžkou 
poruchou funkce jater. U těchto nemocných je nutno přípravek EMEND 
používat s opatrností. EMEND je nutno podávat s opatrností pacientům 
současně užívajícím perorálně podávané léčivé látky, které se primárně 
metabolizují cestou CYP3A4 a které mají úzké terapeutické rozmezí, jako 
je cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, 
ergotamin, fentanyl a chinidin. Inhibice CYP3A4 přípravkem EMEND může 
vést k zvýšení plazmatických koncentrací souběžně podávaných přípravků, 
které jsou primárně metabolizovány přes CYP3A4. A naopak, pokud bude 
EMEND použit spolu s jiným CYP3A4 inhibitorem, plazmatická koncentrace 
aprepitantu může být zvýšená. Interakce: Současné podávání přípravku 
EMEND s warfarinem vede ke zkrácení protrombinového času, uváděného 
jako mezinárodní normalizovaný poměr (INR). U pacientů dlouhodobě 
léčených warfarinem je nutno hodnotu INR pozorně sledovat během léčby 
přípravkem EMEND a po dobu 2 týdnů po každé 3denní léčbě přípravkem 
EMEND dle indikace. Účinnost hormonálních kontraceptiv se může během 
podávání přípravku EMEND a po dobu 28 dní po ukončení jeho podávání 
snížit. Během léčby přípravkem EMEND a ještě 2 měsíce po ukončení tera-
pie přípravkem EMEND je třeba používat alternativních nebo pomocných 
metod antikoncepce. Nežádoucí účinky: Nejčastějšími nežádoucími 
účinky uváděnými ve vyšším výskytu u pacientů léčených režimem s apre-
pitantem než standardní terapií u pacientů léčených vysoce emetogenní 
chemoterapií byly: škytavka (4,6 %, oproti 2,9 %), asténie/únava 
(2,9 %, oproti 1,6 %), zvýšení ALT (2,8 %, oproti 1,5 %), zácpa (2,2 %, 
oproti 2,0 %), bolesti hlavy (2,2 %, oproti 1,8 %) a anorexie (2,0 %, 
oproti 0,5 %). Nejčastějším nežádoucím účinkem uváděným ve vyšším 
výskytu u pacientů léčených režimem s aprepitantem než standardní 
terapií u pacientů léčených středně emetogenní chemoterapií byla únava 
(2,5 %, oproti 1,6 %). Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchová-
vejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Druh 
obalu a velikost balení: Na trhu jsou dostupné různé velikosti balení 
obsahující rozdílné síly. Hliníkový blistr obsahující jednu 125 mg tobolku 
a dvě 80 mg tobolky. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel 
rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd., Hertford Road, 
Hoddesdon, Hertfordshire EN 11 9BU, Velká Británie. Registrační číslo: 
EU/1/03/262/006 Datum poslední revize textu: 31/07/2009.

Uspořádání A studie (Warr et al., 2005): Ve dvou multicentric-
kých, randomizovaných, dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných 
studiích byl porovnáván léčebný režim zahrnující aprepitant proti antago-
nistům 5-HT3 receptorů (aktivní kontrola), celkem u 1043 cisplatina- na-
ivních pacientů, kteří byli léčeni chemoterapií zahrnující cisplatinu v dávce 
≥ 70 mg/m2 (s průměrnou dávkou 80 mg/m2). Výsledky obou studií 
byly publikovány jako sdružené. Protokolová léčba: Režim zahrnující 
aprepitant sestával z aprepitantu v dávce 125 mg p.o., ondansetronu 
v dávce 32 mg i.v. a dexametazonu v dávce 12 mg p.o. v 1. dnu léčby, 
následně aprepitant 80 mg p.o., 2. a 3. den a dexametazon 8 mg p.o. 
denně, 2.–4. den. Režim aktivní kontroly zahrnoval ondansetron 32 mg 
i.v. a dexametazon 20 mg p.o. v 1. dnu, dále dexametazon 8 mg p.o. 
2x denně, 2.–4. den. Primárním cílem hodnocení byla četnost komplet-
ních odpovědí (žádné zvracení, žádná záchranná léčba), hodnocená 
v průběhu 5 dnů po podání chemoterapie.

 

® Registrovaná ochranná známka Merck Sharp & Dohme Corp., 
a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.

© Copyright Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck 
& Co., Inc., 
Whitehouse Station, N.J., U.S.A., 2010.
Všechna práva vyhrazena.

Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org. sl.*,
Křenova 5, 162 00 Praha 6, tel.: 233 010 111, www.msdi.cz
* Affi liate of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.

Prokázaná síla,
mocná prevence

DŘÍVE NEŽ PŘÍPRAVEK PŘEDEPÍŠETE, SEZNAMTE SE, PROSÍM, S ÚPLNÝM SOUHRNEM ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU.
TENTO PŘÍPRAVEK JE VÁZÁN NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS A JE ČÁSTEČNĚ HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.



Zkrácená informace o léčivém přípravku
Název přípravku: FRAXIPARINE® 
Složení: Nadroparinum calcicum 9 500 IU anti Xa v 1 ml roztoku. Indikace: Prevence 
tromboembolické choroby (TEN) v  perioperačním období. Léčba TEN. Prevence 
krevního srážení během hemodialýzy. Léčba nestabilní anginy pectoris a non-Q 
infarktu myokardu. Přípravek je určen k  léčbě dospělých a mladistvých pacientů. 
U dětí mladších 14-ti let nebyla dosud bezpečnost přípravku prokázána. Dávkování: 
Profylaxe TEN: všeobecná chirurgie: 0,3 ml 1× za den po dobu nejméně 7 dnů, první 
dávka 2–4 hod. před operací. Ortopedie: velikost dávky dle hmotnosti pacienta, 
aplikace s.c. 12 hodin před výkonem, 12 hodin po výkonu a poté 1× denně po dobu 
nejméně 10 dnů či po dobu trvání rizikového období. Léčba TEN: dávka dle tělesné 
hmotnosti, s.c. 2× denně po dobu 10  dnů (do nastavení účinné warfarinizace). 
Ostatní indikace viz SPC. Způsob podání: subkutánně (krom podání při hemodialýze 
a s výjimkou bolusu při léčbě nestabilní AP a non-Q IM). Speciální skupiny pacientů: 
Starší pacienti:není třeba žádná úprava dávkování při normální funkci ledvin. Poruchy 
funkce ledvin: Prevence tromboembolické choroby - u pacientů s mírným poškozením 
funkce ledvin (clearance kreatininu ≥ 50 ml/min, tj. ≥ 0,83 ml/s) není třeba snižovat 
dávku. Středně těžké až těžké poškození funkce ledvin je spojeno se zvýšenou 
expozicí nadroparinu. U těchto pacientů existuje zvýšené riziko tromboembolismu 
a krvácení. Pokud je po zvážení individuálních rizikových faktorů pro vznik krvácení 
a tromboembolismu u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance 
kreatininu ≥ 30 ml/min a < 50 ml/min. tj. ≥ 0,5 ml/s a < 0,83 ml/s) považováno 
snížení dávky za vhodné, doporučuje se snížit dávku o 25 až 33 %. U pacientů 
s těžkým poškozením funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min. tj. < 0,5 ml/s) 
by měla být dávka snížena o 25 až 33 %. Léčba tromboembolické choroby, nestabilní 
anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu - u  pacientů s  mírným poškozením 
funkce ledvin (clearance kreatininu ≥ 50 ml/min. tj. ≥ 0,83 ml/s) není třeba snižovat 
dávku. Středně těžké až těžké poškození funkce ledvin je spojeno se zvýšenou 
expozicí nadroparinu. U těchto pacientů existuje zvýšené riziko tromboembolismu 
a krvácení. Pokud je po zvážení individuálních rizikových faktorů pro vznik krvácení 
a tromboembolismu u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance 
kreatininu ≥ 30 ml/min a < 50 ml/min, tj.  ≥ 0,5 ml/s a  <  0,83 ml/s) považováno 
snížení dávky za vhodné, doporučuje se snížit dávku o 25 až 33 %. Nadroparin je 
kontraindikován u pacientů s  těžkým renálním poškozením. Kontraindikace: 
Přecitlivělost na nadroparin, trombocytopenie po nadroparinu v  anamnéze, aktivní 
krvácení nebo zvýšené riziko krvácení v souvislosti s organickým poškozením nebo 
poruchami krevní srážlivosti (s výjimkou DIC, která není způsobena heparinem), akutní 

infekční endocarditis, cévní mozkové příhody s krvácením, těžké poškození ledvin 
(clearance kreatininu < 30 ml/min, tj. < 0,5 ml/s) u pacientů léčených terapeutickou 
dávkou nadroparinu. Zvýšená opatrnost je třeba u pacientů s renální či hepatální 
insufi ciencí, se závažnou hypertenzí, anamnézou VCHGD či stavy s rizikem krvácení, 
poruchy cévnatky a sítnice a  stavy po operaci mozku, míchy nebo oka. Ochranný 
pryžový kryt předplněné injekční stříkačky obsahuje přírodní latex, který může u osob 
citlivých na latex vyvolat latexovou alergii. Interakce: Nedoporučené kombinace: 
salicyláty, nesteroidní antifl ogistika, antiagregancia. Nežádoucí účinky: Krvácivé 
projevy v  různých místech, trombocytopenie, krevní výrony v místě vpichu, zvýšení 
transamináz, další viz SPC. Upozornění pro použití: Vzhledem k možnosti vzniku 
trombocytopenie vyvolané heparinem je nezbytná pravidelná kontrola počtu 
krevních destiček v průběhu celé léčby nadroparinem. Další upozornění viz SPC. 
Těhotenství a kojení: Studie na zvířatech neprokázaly žádné teratogenní nebo 
toxické účinky na plod. Informace o vylučování nadroparinu do mateřského mléka 
jsou pouze omezené. Nedoporučuje se používat nadroparin během kojení. Velikost 
balení: 2 nebo 10 injekčních stříkaček k jednorázovému použití o objemu 0,2 ml; 
0,3 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml v balení. Uchovávání: Uchovávat při teplotě 
do 25 °C. Registrační číslo: 16/281/90-C. Datum první registrace/prodloužení 
registrace: 18. 12. 1990/18. 4. 2007. Držitel rozhodnutí o registraci: Glaxo Group 
Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie. Datum poslední revize SPC: 29. 7. 2009. 
Datum revize textu: 18. 1. 2010. Lék je vázán na lékařský předpis a je hrazen 
z  prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte 
s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku nebo 
se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Na Pankráci 17/1685; 140 21 
Praha 4. Tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444; e-mail.: gsk.czmail@gsk.com; www.gsk.cz
Zkrácená informace o přípravku 
je platná k datu vydání materiálu 
1. 10. 2011.
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*  Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2011-09-01 [cit. 2011-09-06]. Databáze léků. Dostupné 
z WWW: <http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0059805&tab=prices>. 
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