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Pasívna účasť

Registrácia na konferenciu bude otvorená 60 minút pred začiatkom podujatia 
na https://live.meditrend.sk/hemofilia

Počet kreditov: 3 + 3 CME kredity pri sledovaní počas obidvoch dní

Začiatok konferencie

Štvrtok 15. apríl 2021 o 14:00 h

Ukončenie konferencie

Piatok 16. apríl 2021 o 12:30 h
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ŠTVRTOK 15. APRÍL 2021

14:00 – 14:05 OTVORENIE KONFERENCIE
Angelika Bátorová, Jaroslav Janovec

14:05 – 15:20 MEDZINÁRODNÁ SEKCIA 1

Predsedníctvo: A. Bátorová, D. Jankovičová

14:05 – 14:25 Použitie jedno-reťazcového rFVIII v reálnej praxi
M. Olivieri, Munich, Nemecko

 Diskusia
Prezentácia sponzorovaná spoločnosťou CSL Behring

14:30 – 14:45 Posun liečby hemofílie A k použitiu EHL rFVIIII
I. Preložnik Zupan, Ljubljana, Slovinsko 
Diskusia
Prezentácia sponzorovaná spoločnosťou Novo-Nordisk

14:50 – 15:15 Imunotolerancia u pacientov s inhibítormi v ére emicizumabu. 
 Projekt štúdie MOTIVATE.

C. Escuriola-Ettinghshausen, Frakfurt a/Main, Nemecko 
Diskusia 
Prezentácia sponzorovaná spoločnosťou Octapharma

15:20 – 15:30 Prestávka
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15:30 – 16:45 MEDZINÁRODNÁ SEKCIA 2

Predsedníctvo: A. Bátorová, T. Prigancová

15:30 – 15:55 Manažment chirurgických operácií u pacientov liečených 
 emicizumabom

V. Jimenez-Yuste, Madrid, Španielsko 
Diskusia 
Prezentácia sponzorovaná spoločnosťou Roche

16:00 – 16:20 Perspektívy v liečbe hemofílie: faktorová alebo nefaktorová liečba? 
Ch. Königs, Frankfurt am Main, Nemecko 
Diskusia
Prezentácia sponzorovaná spoločnosťou SOBI

16:25 – 16:40 COVID-19 a hemofília
V. Jimenez-Yuste, Madrid, Španielsko 
Diskusia
Prezentácia sponzorovaná spoločnosťou Roche

16:45 – 17:00 Prestávka

17:00 – 18:15  MEDZINÁRODNÁ SEKCIA 3

Predsedníctvo: D. Jankovičová, A. Bátorová

17:00 – 17:15 Praktické zkušenosti s použitím sonografi e kloubů u jedinců 
 s vrozenou poruchou krevního srážení

P. Polák, P. Smejkal, G. Romanová, M. Penka, Brno, ČR 
Prezentácia sponzorovaná spoločnosťou Pfi zer

17:15 – 17:30 Ultrazvukové vyšetření kloubů jako praktický pomocník v péči 
 o dětské pacienty s hemofi lií 

E. Zápotocká, Praha, ČR 
Prezentácia sponzorovaná spoločnosťou Pfi zer

17:30 – 17:45 Personalizovaná profylaxia pri hemofílii a hodnotenie efektu liečby
D. Jankovičová, Bratislava

17:45 – 18:00 Elektronické záznamy liečby hemofílie. Digitálne denníky. 
A. Bátorová, Bratislava

18:00 – 18:15 Diskusia
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PIATOK 16. APRÍL 2021

09:00 – 09:50 MANAŽMENT VEĽKÉHO KRVÁCANIA A CHIRURGICKÝCH 
 VÝKONOV U PACIENTOV S VRODENÝMI KRVÁCAVÝMI 
 OCHORENIAMI

Predsedníctvo: T. Prigancová, A. Kyselová 

09:00 – 09:15 Manažment krvácania u pacientov liečených emicizumabom. 
 Odporučenia a praktické skúsenosti.

T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová, A. Kyselová, Bratislava 

09:15 – 09:25 Adenoidektómia a tonzilektómia u pacientov s hemofíliou 
 a inými vrodenými koagulopatiami 

A. Kyselová, A. Bátorová, T. Prigancová, D. Jankovičová, Bratislava

09:25 – 09:45 Manažment chirurgických výkonov u žien s vrodenými krvácavými 
 chorobami 

A. Bátorová, D. Jankovičová, A. Kyselová, T. Prigancová, Z. Nižňanská, 
 M. Borovský, Bratislava 

09:45 – 09:50 Diskusia

09:50 – 10:00 Prestávka

10:00 – 11:15 POKROKY V DIAGNOSTIKE A LIEČBE VRODENÝCH 
 KOAGULOPATIÍ

 Predsedníctvo: A. Bátorová, I. Plameňová

10:00 – 10:15 Klinická potreba koncentrátov FVIII s predĺženým účinkom. 
 Nový jedno-reťazcový rFVIII v klinickej praxi. 

I. Plameňová, Martin 
Prezentácia sponzorovaná spoločnosťou CSL Behring

10:15 – 10:30 Úroveň liečby hemofílie na Slovensku v roku 2021 – zásoba 
 koagulačných faktorov a použitie rekombinantných produktov 
 FVIII / FIX

A. Bátorová, Bratislava a Slovenská hemofi lická pracovná skupina 
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10:30 – 10:45 Mutácie génu fi brinogénu u 36 slovenských pacientov
 s vrodenými poruchami fi brinogénu

D. Jarásková, J. Chandoga, A. Bátorová, T. Prigancová, D. Jankovičová, 
 A. Kyselová, M. Juhosová, P. Ďurina, A. Vavrová, D. Böhmer, Bratislava

10:45 – 11:05 Génová terapia pri hemofíii A a B: Kde sa nachádzame?
A. Bátorová, Bratislava

11:05 – 11:15 Diskusia

11:15 – 11:30 Prestávka

11:30 – 12:30     COVID-19 A VRODENÉ KRVÁCAVÉ OCHORENIA

Predsedníctvo: M. Sedmina, M. Petruška, A. Bátorová

11:30 – 11:40 COVID-19 u osôb s vrodenými poruchami krvácania na Slovensku. 
 Liečba závažnej infekcie COVID-19 u pacienta s ťažkou hemofíliou.

M. Petruška, A. Bátorová, T. Prigancová, A. Kyselová, Košice, Bratislava 

11:40 – 11:55 Odporučenie pre vakcináciu proti COVID-19 u pacientov 
 s vrodenými krvácavými ochoreniami 

M. Sedmina, A. Bátorová, Banská Bystrica, Bratislava

11:55 – 12:10 Slovenské hemofi lické združenie v čase pandémie COVID-19 
M. Sedmina a SHZ, Banská Bystrica 

12:10 – 12:30 Diskusia

12:30    ZÁVER KONFERENCIE



Dosiahnite svoj cieľ 
s liekom AFSTYLA®

Pre deti a dospelých s hemofíliou A

Podľa posledných hodnotení klasifikovaný ako faktor VIII s predĺženým účinkom (EHL)1,2

Jednoreťazcová štruktúra rFVIII umožnila predĺženie hemostatického účinku
bez glykopegylácie3

•  Frekvencia dávok v profylaxii ≤ 2x týždenne u 67-72 % pacientov s ťažkou formou hemofílie A.4,5

•  Vysoká ochrana pred krvácaním pri nízkej spotrebe faktora VIII.4,5

Referencie: 1. Graf L. Extended Half-Life Factor VIII and Factor IX Preparations. Transfus Med Hemother 2018;45:86–91. 2. Müller J, et al. Extended Half-Life Factor VIII/Factor IX Products: 
Assay Discrepancies and Implications for Hemophilia Management. Hämostaseologie 2020;40(Suppl 1):S15–S20. 3. Mannucci MP. Half-life extension technologies for haemostatic agents. 
Thromb Haemost 2015; 113:165–176. 4. Olivieri M et al. Assessing prophylactic use and clinical outcomes in hemophilia A patients treated with rVIII-SingleChain and other common rFVIII 
products in Germany Eur J Haematol 2020;104(4):310-317. 5. Yan S, et al. A Real-World Analysis of Commonly Prescribed FVIII Products Based on U.S. Medical Charts: Consumption and 
Bleeding Outcomes in Hemophilia A Patients. J Manag Care Spec Pharm. 2020;26(10):1258-65.
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SVK-AFS-0007

Skrátená informácia o prípravku 

Názov lieku: Afstyla 250 IU/500 IU/1000 IU/1500 IU/2000 IU/2500 IU/3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: Každá injekčná 
liekovka nominálne obsahuje 250/500/1000 IU rekombinantného jednoreťazcového koagulačného faktora VIII (jednoreťazcový rVIII, INN = lonoktokog alfa). Po rekonštitúcii s 2,5 ml vody na 
injekciu roztok obsahuje 100/200/400 IU/ml jednoreťazcového rVIII. Každá injekčná liekovka nominálne obsahuje 1500/2000/2500/3000 IU rekombinantného jednoreťazcového koagu-
lačného faktora VIII (jednoreťazcový rVIII, INN = lonoktokog alfa). Po rekonštitúcii s 5 ml vody na injekciu roztok obsahuje 300/400/500/600 IU/ml jednoreťazcového rVIII. Terapeutické 
indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Afstyla je indikovaná na liečbu všetkých vekových skupín. Dávkovanie a spôsob 
podávania: Monitorovanie liečby: V priebehu liečby sa odporúča robiť príslušné stanovenie hladín faktora VIII, aby sa určila veľkosť dávky, ktorá sa má podať, a frekvencia podávania opako-
vaných injekcií. Odpoveď jednotlivých pacientov na faktor VIII sa môže líšiť, čím sa prejavia rôzne biologické polčasy a zlepšenia. Dávku odvodenú od telesnej hmotnosti môže byť potrebné up-
raviť u pacientov s nízkou hmotnosťou alebo u pacientov s nadváhou. Predovšetkým v prípade veľkých chirurgických zákrokov je nevyhnutné starostlivo sledovať substitučnú liečbu pomocou 
koagulačnej analýzy (aktivita faktora VIII v plazme). Pri použití jednostupňového testu zrážania založeného na tromboplastínovom čase (aPTT) in vitro na stanovenie aktivity faktora VIII z krvných 
vzoriek pacientov môžu byť výsledky aktivity faktora VIII v plazme významne ovplyvnené typom činidla aPTT, aj referenčným štandardom použitým v teste. Okrem toho sa môžu vyskytnúť výz-
namné rozdiely medzi výsledkami získanými pomocou jednostupňového testu zrážania (aPTT) a chromogénneho testu podľa Európskeho liekopisu (European Pharmacopoeia, Ph. Eur). Táto 
skutočnosť je dôležitá najmä vtedy, ak sa zmení laboratórium, ktoré test vykonáva, alebo sa zmenia činidlá použité v teste. Aktivita faktora VIII v plazme sa má sledovať u pacientov liečených 
AFSTYLOU pomocou chromogénneho testu alebo jednostupňového testu zrážania na určovanie podávaných dávok a frekvencie opakovaných injekcií. Výsledok chromogénneho testu najpres-
nejšie odráža klinický hemostatický potenciál AFSTYLY a je uprednostňovaný. Výsledok jednostupňového testu zrážania podhodnocuje hladinu aktivity faktora VIII v porovnaní s výsledkom 
chromogénneho testu o približne 45 %. Pri použití jednostupňového testu zrážania na určenie hladiny aktivity faktora VIII u pacienta vynásobte výsledok konverzným faktorom 2. Dávkovanie: 
Dávka a dĺžka substitučnej liečby závisia od závažnosti nedostatku faktora VIII, od miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta. Liečba podľa potreby: Výpočet požadovanej dávky 
faktora VIII vychádza z empirického zistenia, že 1 medzinárodná jednotka (IU) faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora VIII v plazme o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví pou-
žitím nasledovného vzorca: Dávka (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadované zvýšenie faktora VIII (IU/dl alebo % normálu) x 0,5 (IU/kg na IU/dl). Množstvo lieku, ktoré sa má podať, a frek-
vencia podávania sa majú vždy riadiť podľa klinickej účinnosti v jednotlivých prípadoch. Profylaxia: Odporúčaný počiatočný režim dávkovania je 20 až 50 IU/kg dvakrát až trikrát týždenne. Pedi-
atrická populácia: Odporúčaný počiatočný režim dávkovania u detí (vo veku 0 až < 12 rokov) je 30 až 50 IU/kg dvakrát až trikrát týždenne. U detí mladších ako 12 rokov sa môžu požadovať 
častejšie alebo vyššie dávky zohľadňujúce vyšší klírens v tejto vekovej skupine. Pre dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších sú odporúčania dávkovania rovnaké ako pre dospelých. Starší 
pacienti: Klinické skúšania nezahŕňajú pacientov starších ako 65 rokov. Spôsob podávania: Intravenózne použitie. Rekonštituovaný liek sa má podávať pomalou injekčnou rýchlosťou, ktorá 
vyhovuje pacientovi, ale maximálne 10 ml/min. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Známa alergická reakcia na proteíny škrečka. Osobitné 
upozornenia a opatrenia pri používaní: Vysledovateľnosť: S cieľom zlepšiť vysledovateľnosť biologických liekov má byť jasne zaznamenaný názov a číslo šarže podaného lieku. Precit-
livenosť: môže sa vyskytnúť precitlivenosť alergického typu. Liek obsahuje stopy proteínov škrečka. U pacientov s predchádzajúcimi reakciami z precitlivenosti treba zvážiť premedikáciu. Inhibí-
tory: Známou komplikáciou liečby u pacientov s hemofíliou A je vznik neutralizujúcich protilátok (inhibítorov) faktora VIII. Tieto inhibítory sú zvyčajne imunoglobulíny IgG zamerané proti prokoa-
gulačnej aktivite faktora VIII, ktoré sú kvantifikované v Bethesdových jednotkách (BU, z anglického výrazu Bethesda Units) na ml plazmy použitím modifikovanej skúšky. Riziko vzniku inhibítorov 
koreluje so závažnosťou ochorenia, ako aj s expozíciou faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 50 dní expozície ale pretrváva počas celého života, hoci riziko je menej časté. Klinický 
význam tvorby inhibítorov bude závisieť od titra inhibítora, pričom inhibítory nízkeho titra predstavujú menšie riziko nedostatočnej klinickej odpovede, ako inhibítory vysokého titra. Vo všeobec-
nosti všetci pacienti liečení liekmi s koagulačným faktorom VIII majú byť pomocou náležitých klinických pozorovaní a laboratórnych vyšetrení pozorne sledovaní na vznik inhibítorov.  Ak sa 
očakávané hladiny aktivity faktora VIII v plazme nedosiahnu, alebo ak krvácanie nie je kontrolované vhodnou dávkou, má sa vykonať testovanie prítomnosti inhibítorov faktora VIII. U pacientov 
s vysokými hladinami inhibítora, terapia faktorom VIII nemusí byť účinná a treba zvážiť iné možnosti liečby. Liečba takých pacientov má byť riadená lekármi, ktorí majú skúsenosti s liečbou 
hemofílie a s inhibítormi faktora VIII. Monitoring laboratórnych testov: Pri použití jednostupňového testu zrážania na určenie hladiny aktivity faktora VIII u pacienta vynásobte výsledok konver-
zným faktorom (pozri časť 4.2). Kardiovaskulárne príhody: U pacientov s existujúcimi kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi môže substitučná liečba faktorom VIII zvyšovať kardiovaskulárne 
riziko. Komplikácie súvisiace s katétrom: Ak sa vyžaduje zariadenie na centrálny venózny prístup (Central Venous Access Device, CVAD), má sa zvážiť riziko komplikácií súvisiacich s CVAD vrátane 
lokálnych infekcií, bakterémie a trombózy v mieste zavedenia katétra. Obsah sodíka: Liek obsahuje až 7 mg (0,3 mmol) sodíka na ml po rekonštitúcii. Liekové a iné interakcie: Neboli 
hlásené. Fertilita, gravidita a laktácia: Neuskutočnili sa reprodukčné štúdie s faktorom VIII na zvieratách. Vzhľadom k zriedkavému výskytu hemofílie A u žien nie sú k dispozícii skúse-
nosti týkajúce sa použitia faktora VIII počas gravidity a dojčenia. Z toho dôvodu sa má faktor VIII používať počas gravidity a dojčenia iba ak je presne indikovaný. Ovplyvnenie schopnosti 
viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Žiadny vplyv. Nežiaduce účinky: Časté (≥ 1/100 až < 1/10): Precitlivenosť, závrat, parestézia, vyrážky, pyrexia. Menej časté (≥ 1/1000 až 
< 1/100): Erytém, pruritus, reakcia v mieste vpichu, zimnica, návaly tepla. Menej časté (PTP) * Veľmi časté (PUP)*: Inhibícia faktora VIII. (*Frekvencia vychádza zo štúdií so všetkými liekmi 
FVIII, ktoré zahŕňali pacientov so závažnou hemofíliou A. PTP = predtým liečení pacienti (previously-treated patients), PUPs = predtým neliečení pacienti (previously-untreated patients). 
Predávkovanie: Pacient z dokončenej klinickej štúdie, ktorý dostal viac ako dvojnásobok predpísanej dávky Afstyly, pociťoval závrat, návaly tepla a svrbenie. Tieto neboli považované 
v súvislosti s Afstylou, ale boli pravdepodobne vyvolané súčasným podaním analgetika. Čas použiteľnosti: 3 roky. Po rekonštitúcii bola preukázaná chemická a fyzikálna stabilita počas 
48 hodín pri uchovávaní pri izbovej teplote (do 25 °C). Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa liek nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania počas používania 
zodpovedá používateľ. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Injekčné liekovky uchovávajte vo vonkajšom 
obale na ochranu pred svetlom. Afstylu možno uchovávať pri izbovej teplote do 25 °C počas obdobia nepresahujúceho 3 mesiace do dátumu exspirácie vyznačeného na škatuľke a štítkoch 
injekčných liekoviek. Ak liek vyberiete z chladničky nesmiete ho vrátiť späť do chladničky. Prosím, zaznamenajte na krabičku lieku začiatok uchovávania pri izbovej teplote. Druh obalu 
a obsah balenia: Afstyla 250/500/1000 IU: Prášok v 6 ml injekčnej liekovke, 2,5 ml rozpúšťadla v injekčnej liekovke. Jedno balenie s 250/500/1000 IU obsahuje: 1 injekčnú liekovku 
s práškom, 1 injekčnú liekovku s 2,5 ml vody na injekciu. Jedna aplikačná súprava obsahuje: 1 filtračnú prenosovú súpravu 20/20, 1 jednorazovú 5 ml injekčnú striekačku, 1 súpravu na po-
danie do žily, 2 tampóny namočené v alkohole, 1 nesterilnú náplasť. Afstyla 1500/2000/2500/3000 IU: Prášok v 10 ml injekčnej liekovke, 5 ml rozpúšťadla v injekčnej liekovke. Jedno 
balenie s 1500/2000/2500/3000 IU obsahuje: 1 injekčnú liekovku s práškom, 1 injekčnú liekovku s 5 ml vody na injekciu. Jedna aplikačná súprava obsahuje: 1 filtračnú prenosovú súpravu 
20/20, 1 jednorazovú 10 ml injekčnú striekačku, 1 súpravu na podanie do žily, 2 tampóny namočené v alkohole, 1 nesterilnú náplasť. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 Marburg, Nemecko. Registračné čísla: EU/1/16/1158/001-007. Dátum prvej registrácie: 
január 2017. Dátum revízie textu: 10.2019. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMA): http://www.ema.europa.eu. 
Prípravok je hradený z verejného zdravotného poistenia.

CSL Behring Slovakia s.r.o., Šulekova 4, 811 06 Bratislava, 
tel.: +420 241 416 441, www.cslbehring.sk
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faktorom VIII a v porovnaní s bypassovými prípravkami1–4 

Prvá a jediná subkutánna profylaktická liečba hemofílie A, ktorá zároveň 
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Dátum prípravy materiálu: marec 2021

Zloženie: Hemlibra 30 mg/ml injekčný roztok: Každý ml roztoku 
obsahuje 30 mg emicizumabu. Každá injekčná liekovka s objemom 
1 ml obsahuje 30 mg emicizumabu v koncentrácii 30 mg/ml. Hemlibra 
150 mg/ml injekčný roztok: Každý ml roztoku obsahuje 150 mg 
emicizumabu. Každá injekčná liekovka s objemom 0,4 ml obsahuje 
60 mg emicizumabu v koncentrácii 150 mg/ml. Každá injekčná liekovka 
s objemom 0,7 ml obsahuje 105 mg emicizumabu v koncentrácii 
150 mg/ml. Každá injekčná liekovka s objemom 1 ml obsahuje 150 mg 
emicizumabu v koncentrácii 150 mg/ml. Charakteristika: Emicizumab je 
humanizovaná monoklonálna modifikovaná imunoglobulín G4 (IgG4) 
protilátka s bišpecifickou štruktúrou protilátky, vyrobená technológiou 
rekombinantnej DNA. Indikácie: Hemlibra je indikovaná na rutinnú 
profylaxiu krvácavých epizód u pacientov s: hemofíliou A (vrodený 
nedostatok faktora VIII) s inhibítorom faktora VIII; ťažkou hemofíliou 
A (vrodený nedostatok faktora VIII, FVIII < 1 %) bez inhibítora faktora 
VIII. Hemlibra sa môže používať vo všetkých vekových skupinách. 
Dávkovanie: Odporúčaná dávka je 3 mg/kg raz za týždeň počas 
prvých 4 týždňov (nasycovacia dávka), po ktorej nasleduje udržiavacia 
dávka buď 1,5 mg/kg raz za týždeň, 3 mg/kg raz za dva týždne 
alebo 6 mg/kg raz za štyri týždne, všetky dávky sa podávajú formou 
subkutánnej injekcie. Schéma podávania nasycovacej dávky je rovnaká 
bez ohľadu na schému podávania udržiavacej dávky. Pri príprave 
celkového objemu, ktorý sa má podávať, sa nesmú kombinovať rôzne 
koncentrácie Hemlibry (30 mg/ml a 150 mg/ml). Liečba (vrátane 
rutinnej profylaxie) „bypassovými“ prípravkami (napr. koncentrát 
aktivovaného protrombínového komplexu – aPCC a rekombinantný 
aktivovaný faktor VII – rFVIIa) sa má ukončiť deň pred začiatkom 
liečby Hemlibrou. V profylaxii faktorom VIII (FVIII) sa môže pokračovať 
počas prvých 7 dní liečby Hemlibrou. Neodporúčajú sa žiadne úpravy 
dávkovania Hemlibry. Hemlibra je určená na dlhodobú profylaktickú 
liečbu. Spôsob podávania: Hemlibra je určená len na subkutánne 
použitie a má sa podávať pomocou náležitej aseptickej metódy. 
Vypočet dávky (v mg) a objemu (v ml) viď v plnej verzii SPC (Súhrne 
charakteristických vlastností lieku). Kontraindikácie: Precitlivenosť 
na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Upozornenia: 
Na zlepšenie sledovateľnosti biologických liekov sa má v zdravotnej 
dokumentácii pacienta jasne zaznamenať obchodný názov a číslo šarže 
podaného lieku. Trombotická mikroangiopatia súvisiaca s Hemlibrou 
a koncentrátom aktivovaného protrombínového komplexu. Pacientov, 
ktorí dostávajú profylaxiu Hemlibrou, je potrebné sledovať kvôli vzniku 
TMA, keď sa im podáva aPCC. Lekár má ihneď ukončiť podávanie 
aPCC a prerušiť liečbu Hemlibrou, ak sa zistia klinické príznaky a/alebo 
laboratórne nálezy zodpovedajúce TMA, a pri jej liečbe sa má riadiť 
klinickým stavom pacienta. Tromboembolizmus súvisiaci s Hemlibrou 
a koncentrátom aktivovaného protrombínového komplexu. Pacientov, 
ktorí dostávajú profylaxiu Hemlibrou, je potrebné sledovať kvôli 
vzniku tromboembolizmu, keď sa im podáva aPCC. Lekár má ihneď 
ukončiť podávanie aPCC a prerušiť liečbu Hemlibrou, ak sa zistia 
klinické príznaky, nálezy zobrazovacích a/alebo laboratórnych vyšetrení 
zodpovedajúce trombotickým príhodam, a pri ich liečbe sa má riadiť 
klinickým stavom pacienta. Odporúčania na používanie „bypassových“ 
prípravkov u pacientov, ktorí dostávajú profylaxiu Hemlibrou. Liečba 
„bypassovými“ prípravkami sa má ukončiť deň pred začiatkom liečby 
Hemlibrou. Hemlibra zvyšuje u pacienta koagulačný potenciál. Preto 
môže byť potrebná nižšia dávka „bypassového“ prípravku ako je dávka, 
ktorá sa používa bez profylaxie Hemlibrou. Ak je aPCC indikovaný 
u pacienta, ktorý dostáva profylaxiu Hemlibrou, úvodná dávka nemá 
prekročiť 50 U/kg a odporúča sa laboratórne monitorovanie. Ak 
sa krvácanie nezvládne úvodnou dávkou aPCC do 50 U/kg, ďalšie 

dávky aPCC sa majú podávať pod vedením alebo dohľadom lekára 
a má sa zvážiť laboratórne monitorovanie na odhalenie TMA alebo 
tromboembolizmu a skontrolovanie krvácania pred opakovaným 
podávaním. Celková dávka aPCC nemá prekročiť 100 U/kg v prvých 
24 hodinách liečby. Vplyv emicizumabu na koagulačné testy. Výsledky 
laboratórnych koagulačných testov založených na vnútornej ceste sa 
u pacientov liečených Hemlibrou nemajú používať na sledovanie jej 
účinku, na určenie dávky substitučnej liečby či antikoagulačnej liečby, 
ani na meranie titra inhibítora faktora VIII. Testy obsahujúce ľudské 
koagulačné faktory reagujú na Hemlibru, ale môžu nadhodnotiť jej 
klinický hemostatický potenciál. Naopak, testy obsahujúce bovinné 
(hovädzie) koagulačné faktory nie sú citlivé na emicizumab (nie je 
nameraná žiadna aktivita) a môžu sa použiť na monitorovanie aktivity 
endogénneho alebo infúziou podaného faktora VIII alebo na zistenie 
prítomnosti inhibítorov FVIII. Gravidita: Ženy vo fertilnom veku, ktoré sú 
liečené Hemlibrou, musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby 
Hemlibrou a počas aspoň 6 mesiacov po jej ukončení. K dispozícii nie 
sú žiadne klinické štúdie skúmajúce použitie emicizumabu u gravidných 
žien. S Hemlibrou sa neuskutočnili reprodukčné štúdie na zvieratách. 
Nie je známe, či emicizumab môže spôsobiť poškodenie plodu, keď 
sa podáva gravidnej žene, alebo či môže ovplyvniť reprodukčnú 
schopnosť. Hemlibra sa má používať počas gravidity, iba ak potenciálny 
prínos pre matku prevažuje nad potenciálnym rizikom pre plod. 
Dojčenie: Nie je známe, či sa emicizumab vylučuje do ľudského mlieka. 
Neuskutočnili sa žiadne štúdie hodnotiace vplyv emicizumabu na tvorbu 
mlieka alebo na jeho prítomnosť v materskom mlieku. Fertilita: Štúdie 
na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky 
z hľadiska reprodukčnej toxicity. K dispozícii nie sú žiadne údaje 
týkajúce sa fertility ľudí. Účinok emicizumabu na mužskú a ženskú 
fertilitu preto nie je známy. Interakcie: Klinické skúsenosti naznačujú 
existenciu liekovej interakcie medzi emicizumabom a aPCC. Na základe 
predklinických experimentov existuje možnosť hyperkoagulability pri 
použití rFVIIa alebo FVIII s emicizumabom, a preto môže byť dávka 
koagulačného faktora potrebná na dosiahnutie hemostázy nižšia ako 
dávka používaná bez profylaxie Hemlibrou. K dispozícii sú obmedzené 
skúsenosti so súbežným podávaním antifibrinolytík a aPCC alebo rFVIIa 
u pacientov, ktorí dostávajú profylaxiu emicizumabom. Nežiaduce 
účinky: Najčastejšími nežiaducimi účinkami hlásenými u ≥ 10 % 
pacientov liečených aspoň jednou dávkou Hemlibry boli reakcie 
v mieste podania injekcie, bolesť hlavy a artralgia. Všetky ISR (injection 
site reactions, ISR) pozorované v klinických skúšaniach s Hemlibrou boli 
hlásené ako nezávažné a ich intenzita bola zvyčajne mierna až stredne 
závažná. Najzávažnejšími nežiaducimi reakciami na liek hlásenými 
v klinických skúšaniach s Hemlibrou boli trombotická mikroangiopatia 
(TMA) a trombotické príhody, ktoré zahŕňali trombózu kavernózneho 
sínusu (cavernous sinus thrombosis, CST) a trombózu povrchových žíl 
vyskytujúcu sa súčasne s nekrózou kože. Úplný zoznam nežiaducich 
účinkov, pozri súhrn charakteristických vlastnosti lieku. Balenie: Jedna 
injekčná liekovka s obsahom 30 mg emicizumabu v 1 ml injekčného 
roztoku. Jedna injekčná liekovka s obsahom 60 mg emicizumabu 
v 0,4 ml injekčného roztoku. Jedna injekčná liekovka s obsahom 105 mg 
emicizumabu v 0,7 ml injekčného roztoku. Jedna injekčná liekovka 
s obsahom 150 mg emicizumabu v 1 ml injekčného roztoku. Výdaj 
lieku je viazaný na lekársky predpis. Podrobné informácie sú uvedené 
v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Držiteľ rozhodnutia 
o registrácii: Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639 
Grenzach-Wyhlen, Nemecko. Zastúpenie v SR: Roche Slovensko, s.r.o., 
Pribinova 19, 811 09 Bratislava, tel.: +421252638201, fax: +421252635014, 
www.roche.sk. Dátum aktualizácie SPC: 7. december 2020.

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych 
pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, 
neziaduce.ucinky@sukl.sk. Táto informácia môže byť tiež hlásená spoločnosti Roche na slovakia.drug_safety@roche.com alebo 
+421 905 400 503.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU Hemlibra 30 mg/ml injekčný roztok, Hemlibra 150 mg/ml injekčný roztok

Literatúra: 1 Hemlibra® Súhrn charakteristických vlastností. Dátum poslednej revízie textu: 7. december 2020. • 2 Oldenburg J, et al. N Engl 
J  Med 2017;377:809–818. • 3 Mahlangu J, et al. N Engl J Med 2018;379:811–822. • 4 Young G, et al. ASH 2018:85 [Oral presentation]. • 5 Shima M, 
et al. Blood Adv 2017;1:1891–1899.
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SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O�LIEKU NUWIQ. PRED POUŽITÍM LIEKU SA OBOZNÁMTE S�ÚPLNÝM ZNENÍM SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU.
Názov lieku: Nuwiq 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 alebo 4000 IU prášok a�rozpúšťadlo na injekčný roztok. Kvalitatívne a�kvantitatívne zloženie: Merná aktivita Nuwiqu je približne 9500�IU/mg proteínu. Simoktokog alfa (ľudský koagulačný faktor VIII (rDNA)) je 
puri kovaný proteín, ktorý má 1440 aminokyselín. Sekvencia aminokyselín je porovnateľná s�formou 90 + 80 kDa ľudského plazmatického faktora VIII (t. j. doména B odstránená). Nuwiq sa vyrába rekombinantnou DNA technológiou v�bunkách geneticky upravenej ľudskej 
embryonálnej obličky (HEK) 293F. Počas výrobného procesu a�ani do  nálneho lieku sa nepridávajú žiadne materiály zo zvierat a�ľudí. Pomocná látka so známym účinkom: 1�ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 7,35 mg sodíka (18,4 mg sodíka na injekčnú liekovku). Lieková 
forma: Prášok a�rozpúšťadlo na injekčný roztok. Terapeutické indikácie: Liečba a�prevencia krvácania u�pacientov s�hemofíliou typu A�(vrodený nedostatok faktora VIII). Nuwiq sa môže používať u�všetkých vekových skupín. Dávkovanie a�spôsob podávania: V�priebehu 
liečby sa odporúča vhodným spôsobom zisťovať hladiny faktora VIII kvôli stanoveniu dávky, ktorá sa má podávať, a�frekvencii opakovaných infúzií. Jednotliví pacienti sa môžu líšiť na základe ich reakcie na faktor VIII, preukázaných rôznych polčasov rozpadu a�zotavení. Dávka 
podľa telesnej hmotnosti môže vyžadovať úpravu u�podvyživených alebo obéznych pacientov. Predovšetkým v�prípade veľkých chirurgických zákrokov je nevyhnutné presné monitorovanie substitučnej terapie pomocou koagulačnej analýzy (plazmatickej aktivity faktora VIII). Pri 
používaní jednostupňovej analýzy zrážania na základe tromboplastínového času (aPTT) in vitro na stanovenie aktivity faktora VIII vo vzorkách krvi pacientov môžu byť výsledné aktivity faktora VIII v�plazme významne ovplyvnené typom reagencie aPTT a�referenčným štandardom 
použitým pri analýze. Taktiež sa môžu vyskytnúť významné odlišnosti medzi výsledkom analýzy pomocou jednostupňovej analýzy zrážania aPTT a�pomocou chromogénneho spôsobu stanovenia podľa Ph. Eur. Je to dôležité obzvlášť pri výmene laboratória a/alebo reagencií 
používaných v�analýze. Dávkovanie: Dávka a�trvanie substitučnej terapie závisí od závažnosti nedostatku faktora VIII, od miesta a�rozsahu krvácania a�od klinického stavu pacienta. Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora VIII zodpovedá množstvu faktora VIII v�jednom 
ml normálnej ľudskej plazmy. Liečba na základe potreby: Výpočet potrebnej dávky faktora VIII vychádza z�empirického zistenia, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvyšuje plazmatickú aktivitu faktora VIII o�približne 2�% normálnej aktivity alebo 2 IU/dl. Množstvo, ktoré 
sa má podať, a�frekvencia podávania musí byť vždy orientovaná na klinickú účinnosť v�danom individuálnom prípade. Prevencia: Na dlhodobú prevenciu pred krvácaním u�pacientov so silnou hemofíliou typu A�sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 
v�intervaloch 2 až 3 dní. Pediatrická populácia: Dávkovanie je rovnaké u�dospelých aj u�detí a�dospievajúcich, avšak u�detí a�dospievajúcich môžu byť potrebné kratšie intervaly dávok alebo vyššie dávky. Spôsob podávania: Nuwiq je na intravenózne použitie. Odporúča sa podávať 
maximálne 4 ml za minútu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z�pomocných látok. Osobitné upozornenia a�opatrenia pri používaní: Precitlivenosť: Ak sa vyskytnú symptómy precitlivenosti, pacienti musia liek ihneď prestať používať a�musia sa 
obrátiť na svojho lekára. Pacienti musia byť informovaní o�skorých prejavoch reakcií precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu zvierania v�hrudi, sipotu, hypotenzie a�anafylaxie. Inhibítory: Známou komplikáciou liečby jedincov s�hemofíliou A�je vznik neutra-
lizujúcich protilátok (inhibítorov) faktora VIII. Riziko vzniku inhibítorov koreluje so závažnosťou ochorenia, ako aj s�expozíciou faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície. Boli pozorované prípady opakovaného výskytu inhibítorov (nízky titer) po prechode 
z�jedného lieku s�faktorom VIII na iný u�predtým liečených pacientov s�viac ako 100 dňami expozície, ktorí majú v�anamnéze vznik inhibítorov. Odporúča sa preto, aby všetci pacienti po prechode z�jedného lieku na iný boli pozorne sledovaní na vznik inhibítorov. Vo všeobecnosti 
všetci pacienti liečení liekmi s�koagulačným faktorom VIII majú byť pomocou náležitých klinických pozorovaní a�laboratórnych vyšetrení pozorne sledovaní na vznik inhibítorov. Kardiovaskulárne udalosti: U�pacientov s�existujúcimi kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi môže 
substitučná liečba s�FVIII zvýšiť kardiovaskulárne riziko. Komplikácie súvisiace s�katétrom: Ak je potrebné zariadenie na centrálny žilový prístup (CVAD), treba vziať do úvahy komplikácie súvisiace so zariadením CVAD vrátane lokálnych infekcií, bakterémie a�trombózy v�mieste 
zavedenia katétra. Informácie o�pomocných látkach (obsah sodíka): Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na injekčnú liekovku. V�závislosti od telesnej hmotnosti a�štúdie podávania liekov však môže pacient dostávať viac než jednu injekčnú liekovku. Tento fakt 
sa má brať do úvahy u�pacientov na diéte s�kontrolovaným príjmom sodíka. Liekové a�iné interakcie: Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Fertilita, gravidita a�laktácia: Na základe zriedkavého výskytu hemofílie typu A�u�žien nie sú k�dispozícii skúsenosti týkajúce sa 
použitia faktora VIII počas gravidity a�dojčenia. Preto by sa Nuwiq mal používať počas gravidity a�dojčenia iba vtedy, ak je na toto použitie jasne indikovaný. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a�obsluhovať stroje: Nuwiq nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a�obsluhovať 
stroje. Nežiaduce účinky: U�prípravkov FVIII bola zriedkavo pozorovaná precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a�štípanie v�mieste podania infúzie, zimnicu, začervenanie, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, vyrážku, 
nepokoj, tachykardiu, zvieranie v�hrudi, mravčenie, urtikáriu, vrátane generalizovanej urtikárie, vracanie, sipot), ktoré v�niektorých prípadoch môžu prejsť do závažnej anafylaxie (vrátane šoku). Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, 
aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a�farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho 
účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v�časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o�nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Predávkovanie: Neboli zaznamenané žiadne prípady predávkovania. Druh obalu a�obsah 
balenia: Každé balenie obsahuje: 1 injekčnú liekovku s�práškom s�250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 alebo 4000 IU simoktokogu alfa v�sklenenej injekčnej liekovke typu 1, uzatvorenej obalenou brómbutylovou zátkou a�utesnenej hliníkovým vyklápacím viečkom. Rozpúšťadlo: 
1 naplnená injekčná striekačka z�borokremičitého skla obsahuje 2,5�ml vody na injekciu. 1 sterilný adaptér injekčnej liekovky na rekonštitúciu s�1 motýlikovou ihlou a�2 alkoholovými tampónmi. Držiteľ rozhodnutia o�registrácii: Octapharma AB, Lars Forssells gata 23 112 
75 Stockholm, Švédsko. Registračné čísla: EU/1/14/936/001-007. Dátum revízie SPC: 07/2020. Dátum prípravy materiálu: 04/2021. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s�obmedzením predpisovania. Kontakt v�SR: Octapharma AG, o.z.z.o., Tel: +421 2 54646701.
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