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OBEZITÁS
A testtömeg csökkentéséhez
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Vajon az Ön betegei
Toujeo-val elérnék a
célértéket alacsonyabb
hipoglikémia kockázat
mellett?

BõVEBB INFORMÁCIÓÉRT OLVASSA EL A GYÓGYSZER ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSÁT!
A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapján.
MAT-HU-2100584, Lezárás dátuma: 2021. május
Irodalom: Toujeo alkalmazási előírás
Támogatás (www.oep.hu):
Toujeo SoloStar: EÜ 100%: A támogatás alapjául szolgáló teljes ár: 22 875 Ft/2250 NE. A támogatás mértéke: 22 575 Ft/2250 NE.
A beteg által fizetendő térítési díj: 300Ft/2250 NE. EÜ 50%: A támogatás alapjául szolgáló teljes ár: 22 875 Ft/2250 NE. A támogatás
mértéke: 11 438 Ft/2250 NE. Beteg által fizetendő térítési díj: 11 437 Ft/2250 NE. Toujeo DoubleStar: EÜ 100%:
A támogatás alapjául szolgáló teljes ár: 27 243 Ft/2700 NE. A támogatás mértéke: 26 943 Ft/2700 NE. A beteg által fizetendő térítési
díj: 300Ft/2700 NE. EÜ 50%: A támogatás alapjául szolgáló teljes ár: 27 243 Ft/2700 NE.
A támogatás mértéke: 13 622 Ft/2700 NE. Beteg által fizetendő térítési díj: 13 621 Ft/2700 NE.
Sanofi-aventis Zrt. 1045 Budapest, Tó u. 1–5.
Tel.: (+36 1) 505 0050, fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055, www.sanofi.hu
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MEGHÍVÓ

Baja mediterrán jellegű kisváros, méltán érdemelte ki közel s régmúltban
született elnevezéseit:
•
•
•

a vizek városa
a halászlé fővárosa
az ízek és vizek városa

Egy kellemes séta a csodálatos környezetben könnyű kikapcsolódást nyújthat. Irányítsa lépteit a Duna és Sugovica partjára, esetleg Gemenc rejtelmes erdeibe vagy csodálja a német, szerb, bunyevác és magyar emberek
keze munkáját, hagyományát, mindenütt kellemes élményben lesz része.
Megfejelve mindez a gasztronómia és borászat titkaival és csodáival –
központi helyen a minden bajai férfi által kötelezően elkészítendő halászlével és halétkekkel – máris magunk is részesei lehetünk annak a felemelő
érzésnek, melyet csak ez a város nyújthat Önnek.
Szeretettel várjuk a XII. Kelet-Magyarországi Diabetes Hétvégére.
A Szervezőbizottság nevében   
Dr. Nyirati Gábor
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Trulicity 0,75 mg; 1,5 mg; 3,0 mg; 4,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban rövidített alkalmazási előírás.
Összetétel: Előretöltött injekciós tollanként 0,75 mg illetve 1,5 mg illetve 3,0 mg illetve 4,5 mg dulaglutidot tartalmaz 0,5 ml oldatban. Gyógyszerforma: Oldatos injekció tiszta, színtelen oldat.
Terápiás javallatok: A Trulicity nem megfelelően kontrollált 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő felnőttek kezelésére javallott kiegészítő terápiaként az étrend és a testmozgás mellett:
monoterápiaként, ha a metformin nem alkalmazható intolerancia vagy ellenjavallatok miatt; egyéb a diabetes kezelésére gyógyszerekkel együtt alkalmazva. A kombinációkkal, a glykaemiás
kontrollra és a cardiovascularis eseményekre gyakorolt hatással, valamint a vizsgált betegcsoportokkal kapcsolatos vizsgálati eredményeket lásd a 4.4, 4.5 és 5.1 pontban. Adagolás: Monoterápia
esetén heti egyszer 0,75 mg, kiegészítő kezelésként heti 1,5 mg. A potenciálisan esendő betegcsoportokban, úgymint 75 éves és annál idősebb betegeknél megfontolható a heti egyszer
0,75 mg-os kezdő dózis. A glykaemiás kontroll további javítása érdekében az 1,5 mg-os adag legalább 4 hét eltelte után heti egyszer 3 mg-ra emelhető; a 3 mg-os adag legalább 4 hét eltelte
után heti egyszer 4,5 mg-ra emelhető. A maximális dózies heti egyszer 4,5 mg. Ha a Trulicity hozzáadására a már előzőleg alkalmazott metformin- és/vagy pioglitazon-kezelés kiegészítéseként
kerül sor, akkor ezek aktuális adagja folytatható. Ha a Trulicity hozzáadására a már előzőleg alkalmazott metformin- és/vagy nátrium-glükóz kotranszporter-2 (SGLT2)-gátló kezelés kiegészítéseként
kerül sor, akkor a metformin és/vagy az SGLT2-gátló aktuális adagja folytatható. Ha a már előzőleg alkalmazott szulfonilurea- vagy inzulin-kezeléshez adják hozzá, akkor a hypoglykaemia
kockázatának mérséklése érdekében megfontolandó ezek adagjának csökkentése. A Trulicity alkalmazásakor nincs szükség vércukorszint-önellenőrzésre. A szulfonilurea vagy az inzulin
dózisának beállításához azonban szükség van a vércukorszint önellenőrzésére, különösen a Trulicity-kezelés megkezdésekor és az inzulinadag csökkentésekor. Az inzulinadagot ajánlott
fokozatosan csökkenteni. Enyhe, közepesen súlyos vagy súlyos vesekárosodásban (eGFR < 90 - ≥ 15 ml/perc/1,73 m2) szenvedő betegeknél nincs szükség az adag módosítására. Végstádiumú
vesebetegségben (< 15 ml/perc/1,73 m2) szenvedő betegeknél erősen korlátozottak a tapasztalatok, ezért a Trulicity nem javasolható ebben a betegcsoportban. Májkárosodásban szenvedő
betegeknél nincs szükség az adag módosítására. A dulaglutid biztonságosságát és hatásosságát 18 évesnél ﬁatalabb gyermekek esetében még nem igazolták. Alkalmazás módja: Subcutan
injekcióként kell beadni a combba, a hasba vagy a felkarba. Nem adható intravénásan vagy intramuscularisan. Az adagot a nap folyamán bármikor be lehet adni, étkezéskor vagy attól függetlenül.
Ha egy adag kimaradt, akkor azt a lehető leghamarabb pótolni kell, amennyiben a következő esedékes adagig még legalább 3 nap (72 óra) áll rendelkezésre. Ha a következő esedékes adagig
kevesebb, mint 3 nap (72 óra) van hátra, az elmaradt adagot ki kell hagyni, és a következő adagot a szokásos, tervezett napon kell beadni. A betegek ezt követően mindkét esetben folytathatják
a szokásos, heti egyszeri adagolási sémát. Szükség esetén a heti alkalmazás napját meg lehet változtatni, amennyiben az utolsó adag beadásától legalább 3 nap (72 óra) eltelt. Ellenjavallatok: A
készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Legfontosabb ﬁgyelmeztetések: A dulaglutidot nem szabad alkalmazni 1-es típusú cukorbetegségben
szenvedő betegeknél vagy diabeteses ketoacidosis kezelésére. A dulaglutid nem helyettesíti az inzulint. Inzulinfüggő betegeknél az inzulinkezelés hirtelen megszakítása vagy az inzulinadag
gyors csökkentése után diabeteses ketoacidosist jelentettek. Dehidrációt jelentettek dulaglutiddal kezelt betegeknél, különösen a kezelés megkezdésekor, mely alkalmanként akut
veseelégtelenséghez vagy a vesekárosodás súlyosbodásához vezetett. A jelentett, vesefunkciót érintő nemkívánatos események közül számos olyan betegek körében jelentkezett, akik
hányingert, hányást, hasmenést vagy dehidrációt tapasztaltak. A dulaglutiddal kezelt betegeket tájékoztatni kell a dehidráció lehetséges kockázatáról, különösen a gastrointestinalis
mellékhatásokkal összefüggésben, és óvintézkedéseket kell tenniük a folyadékhiányos állapot megelőzése érdekében. A dulaglutiddal nem végeztek vizsgálatot súlyos gastrointestinalis
betegségben szenvedő betegeknél, beleértve a súlyos gastroparesist is, ezért az alkalmazása nem ajánlott ezeknél a betegeknél. A GLP-1-receptor-agonisták alkalmazása akut pancreatitis
kialakulásának kockázatával járt. A betegeket tájékoztatni kell az akut pancreatitis jellegzetes tüneteiről. Ha a pancreatitis gyanúja felmerül, a dulaglutid adását abba kell hagyni. Ha a pancreatitis
igazolódik, a dulaglutid adását nem szabad ismét elkezdeni. Pangásos szívelégtelenségben szenvedő betegeknél korlátozott tapasztalat áll rendelkezésre. A biológiai készítmények
nyomonkövethetőségének javítása érdekében az alkalmazott készítmény nevét és gyártási tételszámát egyértelműen kell feltüntetni. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Nagyon gyakori
(≥1/10): Dokumentált, tüneteket okozó hypoglykaemia 3,9 mmol/l vagy ennél alacsonyabb vércukorszinttel: ha inzulinnal, glimepiriddel, metforminnal (0,75 mg-os dózis esetén: gyakori) vagy
metforminnal és glimepiriddel alkalmazzák; Hányinger, hasmenés, hányás, hasi fájdalom (utóbbi kettő a 0,75 mg-os dózis esetén a Gyakori kategóriába esett); Gyakori (≥1/100 -<1/10):
Dokumentált, tüneteket okozó hypoglykaemia 3,9 mmol/l vagy ennél alacsonyabb vércukorszinttel: ha monoterápiaként vagy metforminnal és pioglitazonnal kombinációban alkalmazzák;
Étvágycsökkenés, emésztési zavar, székrekedés, ﬂatulencia, haspuffadás, gastrooesophagealis reﬂux betegség, öklendezés; Fáradtság; Sinus tachycardia, elsőfokú atrioventricularis blokk; Nem
gyakori (≥1/1000 -<1/100): Túlérzékenység; Az injekció beadási helyén kialakult reakciók; Dehidráció; Cholelithiasis, Cholecystitis; Ritka (≥1/10 000-<1/1000): Akut pancreatitis; gyomorürülés
lassulása; A forgalomba hozatalt követő bejelentésekből: Anaphylaxiás reakció, Angio-oedema. Nem ismert: Nem mechanikus bélelzáródás. A kiválasztott mellékhatások leírása: Legfeljebb
104 hétig tartó 0,75 mg és 1,5 mg dulaglutiddal történő kezelés során a gastrointestinalis események kumulatív jelentése magában foglalta a hányingert (12,9% és 21,2%), a hasmenést (10,7%
és 13,7%) és a hányást (6,9% és 11,5%). Egy III. fázisú vizsgálatban az 1,5 mg, a 3 mg, illetve a 4,5 mg dózisú dulaglutid kezelés során a gastrointestinalis események kumulatív jelentése az
52. hétig magában foglalta a hányingert (14,2%, 16,1% és 17,3%), a hasmenést (7,7%, 12,0% és 11,6%) és a hányást (6,4%, 9,1% és 10,1%). A gastrointestinalis események többségét a kezdeti
dózis utáni 2-3 napban jelentették, és a következő dózisok adása során a gyakoriságuk csökkent. II. és III. fázisú regisztrációs vizsgálatokban az akut pancreatitis előfordulása 0,07% volt a
dulaglutid esetében, szemben a placebo alkalmazása mellett észlelt 0,14%-kal, és az antidiabetikus háttérterápiával vagy anélkül alkalmazott komparátor kezelések mellett megﬁgyelt 0,19%-kal.
Forgalomba hozatalt követően akut pancreatitisről és pancreatitisről is beszámoltak. A dulaglutid a pancreas enzimek (lipáz és/vagy pancreas amiláz) 11%-21%-os átlagos emelkedésével jár a
kiindulási értékhez képest. Ha az akut pancreatitis egyéb jelei és tünetei nem állnak fenn, a pancreas enzimek emelkedése önmagában nem jelzi előre az akut pancreatitist. A dulaglutid 0,75 mg
és 1,5 mg alkalmazása mellett a szívfrekvencia kismértékű átlagos növekedését (2-4 ütés/perc) és a sinus tachycardia gyakoriságának emelkedését (1,3% és 1,4%) ﬁgyelték meg. Utóbbi a
szívfrekvencia kiindulási értékhez képest legalább 15 ütés/perces emelkedésével járt. Egy III. fázisú vizsgálatban a dulaglutid 1,5 mg, 3 mg és 4,5 mg alkalmazása mellett a kiindulási értékhez
képest ≥15 ütés/perc szívfrekvencia-emelkedéssel járó sinus tachycardia előfordulási gyakorisága 2,6%, 1,9%, illetve 2,6% volt. A szívfrekvencia 1 – 4 ütés/perccel járó átlagos emelkedését
ﬁgyelték meg. A PR-intervallum kismértékű átlagos megnyúlását (2-3 msec) és az elsőfokú AV-blokk gyakoriságának növekedését (1,5% és 2,4%) ﬁgyelték meg 0,75 mg és 1,5 mg dulaglutid
alkalmazása mellett. Egy III. fázisú vizsgálatban a dulaglutid 1,5 mg, 3 mg és 4,5 mg dózisú alkalmazása mellett az elsőfokú AV-blokk előfordulási gyakorisága 1,2%, 3,8%, illetve 1,7% volt. A
PR-intervallum átlagosan 3 – 5 msec-os növekedését ﬁgyelték meg a kiinduláshoz képest. A regisztrációs vizsgálatokban a dulaglutid-terápia a kezelés során képződött dulaglutid elleni antitestek
1,6%-os előfordulásával járt, az antitest titere általában alacsony volt, az adatok elemzése nem igazolta, hogy a dulaglutid elleni antitestek egyértelműen befolyásolnák a HbA1c választ. Egyetlen
olyan betegnél sem alakult ki dulaglutid elleni antitest, akinél szisztémás túlérzékenység jelentkezett. A II. és III. fázisú regisztrációs vizsgálatokban szisztémás túlérzékenységi reakciókat (mint
például urticaria, oedema) a dulaglutiddal kezelt betegek 0,5%-ánál jelentettek. A forgalomban levő dulaglutid alkalmazásával kapcsolatban anaphylaxiás reakció eseteit ritkán jelentették. Az
injekció beadási helyén kialakult nemkívánatos eseményeket a dulaglutiddal kezelt betegek 1,9%-ánál jelentettek. A potenciálisan immunmediált, az injekció beadási helyén kialakult
nemkívánatos eseményeket (mint például kiütés, erythema) a dulaglutiddal kezelt betegek 0,7%-ánál jelentettek, és általában enyhék voltak. A heti egyszeri 3 mg és 4,5 mg dózisú dulaglutiddal
kezelt betegeknél megﬁgyelt biztonságossági proﬁl megegyezik a fent ismertetett, a heti egyszeri 0,75 mg és 1,5 mg dózisú dulaglutid-kezelésnél leírtakkal. Terhesség és szoptatás: A dulaglutid
terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nem vagy korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre. Ezért a dulaglutid alkalmazása terhesség alatt nem ajánlott. Nem ismert, hogy a
dulaglutid kiválasztódik-e a humán anyatejbe. A dulaglutid szoptatás alatt nem alkalmazható. Forgalomba hozatali engedély számai: EU/1/14/956/001-008. Dátuma: 2014. november 21. Az
alkalmazási előírás legutóbbi frissítésének dátuma: 2021. június 17. Kiadhatóság: „J” (szakorvosi/ kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer). Csomagolás: Trulicity
0,75 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2x, Trulicity 1,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2x, Trulicity 3,0 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2x, Trulicity
4,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2x. A gyógyszerre vonatkozó támogatási- és árinformáció minden dózis (0,75 mg; 1,5 mg; 3,0 mg; 4,5 mg) esetében egységesen: a
támogatás alapjául szolgáló ár 18 798 Ft, a támogatás mértéke EÜ70 1. alapján 70%, a támogatás összege 13 159 Ft, a térítési díj 5 639 Ft.
Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását! www.ogyei.gov.hu.
A feltüntetett árat és a támogatás mértékét a dokumentum lezárásakor a neak.gov.hu oldalon hozzáférhető adatok alapján közöltük, az aktuális árak tekintetében kérjük ellenőrizze a NEAK
Publikus gyógyszertörzsét:
http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html
Hivatkozások:
1. Trulicity Alkalmazási előírás
2. Trulicity Használati útmutató
3. Matﬁn G et al. J Diabetes Sci Technol. 2015;9:1071-1079.
*A dulaglutid 0,75 és 1,5 mg dózisai mellett 2020. november 18-án törzskönyvezésre került a 3,0 és 4,5 mg dózis is. Az AWARD-11 vizsgálatban a 3,0 és 4,5 mg dulaglutid mellett szigniﬁkánsan nagyobb
volt a HbA1c- és a testsúlycsökkenés, valamint a HbA1c <7% célétéket elérő betegek aránya mint a 1,5 mg dózis esetén. A 3,0 és 4,5 mg dózis kiszerelését tekintve megegyezik a 0,75 és 1,5 mg dóziséval: az
előretöltött adagolóeszköz használatra kész, alkalmazása egyszerű.1,2,3
VVPM: PP-DG-HU-0475
Lezárás dátuma: 2021. augusztus 12.
Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
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általános tájékoztató
A TUDOMÁNYOS ÜLÉS HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Víztudományi Kar
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.
2021. október 7-9.

SZERVEZŐ IRODA
Duna Vendéglátó Kft.
6500 Baja, Szentháromság tér 6.
Telefon: 06-30/337-4549
E-mail: halmosi.judit@hotelduna.hu
Honlap: www.hotelduna.hu
Adószám: 10404027-2-03

EGYÉB SZERVEZŐ
Sugó-Medtrans Bt.
6500 Baja, Roosevelt tér 1.

A RENDEZVÉNY HONLAPJA
www.kongresszusbaja.hu

Akkreditáció
A tudományos ülésen résztvevő orvosok 34,
szakdolgozók 12 akkreditációs pontot kapnak
7

KONGRESSZUSI IRODA
Október 7. 08.00 – 16.00
Október 8. 08.00 – 16.00
Október 9. 08.00 – 12.00

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
Orvosok számára étkezéssel
Orvosok számára étkezés nélkül
Nyugdíjasok, szakdolgozók számára étkezéssel
Kiállítók, cégképviselők számára étkezéssel
Kiállítók, cégképviselők számára étkezés nélkül
Napijegy étkezéssel
Napijegy étkezés nélkül
Napi étkezési jegy
Nyugdíjas, szakdolgozó napijegy étkezéssel
Nyugdíjas, szakdolgozó napijegy étkezés nélkül

36.000 Ft
25.000 Ft
15.000 Ft
36.000 Ft
25.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
0 Ft

Az étkezés nélküli regisztrációs díj tartalma: konferencia táska a
kongresszusi anyagokkal, belépés az összes előadásra és a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét.
Az érkezést tartalmazó regisztrációs díj tartalma: kávészünetek,
ebéd, vacsora, konferencia táska kongresszusi anyagokkal, belépés
az összes előadásra és a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza
a 27% ÁFA összegét. A regisztrációs díj étkezéstartalma 3 napra
összesen bruttó 9000 Ft.
A regisztrációs díj nem tartalmaz az étkezések után fizetendő egyéb
terhet, illetve semmilyen biztosítást.

8
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PARKOLÁS
Baja város egész területén a parkolás ingyenes, a rendezvény helyszínén zárt parkoló áll rendelkezésre.

KONGRESSZUSI KITŰZŐK
A kongresszusi előadások és a kiállítás csak kitűzővel látogathatóak.

TÁRSASÁGI PROGRAM ÉS EBÉD
Vacsora
2021. október 07. csütörtök 20:00 óra
Helyszín: Hotel Duna,
6500 Baja, Szentháromság tér 6.
Álló fogadás
2021. október 08. péntek 20:00 óra
Helyszín: Hotel Duna,
6500 Baja, Szentháromság tér 6.
Ebéd

Helyszín:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
Víztudományi Kar
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 14
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ÏWFB[FMTÜÈUUÚSÏTUKFMFOUÜUFSÈQJB NFMZMBTTÓUKBB
$,%QSPHSFTT[JØKÈUB5%ÏTOFNEJBCÏUFT[FTCFUFHFLOÏM1-3

VÉDJE MEG
AZ ÉLETET!
A VESEFUNKCIÓ ROMLÁS, AZ ESRD ÉS A RENÁLIS,
VAGY CV HALÁLOZÁS ÖSSZESSÉGÉNEK
KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉVEL4
A FORXIGA igazoltan csökkenti a SZÍVELÉGTELENSÉG MIATTI HOSPITALIZÁCIÓ,
ill. a NEFROPÁTIA progressziójának kockázatát T2D betegeknél több CV kockázati
ÌjÞiâŬvi??Ã>]Û>}Þi}jÛŬ 6LiÌi}Ãj}iÃiÌj5
č",8č>â -Ĳ-/Ó}?Ì]iÞÛ? >}ÞÌÌ`?VÛ>Ài`iiâ>
ÌØiÌii?À]ÀÕÃ]VÃiÌiiVÃvÀ>VÛ>Ì?ÀÃÕ-<6 /  -
iâijÃjÀi/Ó jÃi`>LjÌiÃâiÃviŬÌÌLiÌi}ij£]Èn

ÚJ

A FORXIGA az ELSÕ és EGYETLEN SGLT2-gátló, mely jóváhagyott indikációval
rendelkezik a KRÓNIKUS VESEBETEGSÉG kezelésére T2D és nem diabéteszes
GFMOÜUUCFUFHFLOÏMöNMQFSD('3ÏSUÏLNFMMFUU1,6-8

FORXIGA® (dapagliflozin) 5 mg; 10 mg filmtabletta
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos “alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/)
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon. OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; szabadszavas keresésben a „FORXIGA”
megadása, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, EMA ikon vagy hiperlinkre történő kattintás.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Forxiga alkalmazási előírás:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=90051
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=90054

A FORXIGA® 10 mg filmtabletta a szívelégtelenség és krónikus vesebetegség indikációban TB támogatással nem
rendelkezik.
Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (J).
Az aktuális árak és támogatási feltételek tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon
található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; SZAKMÁNAK; GYÓGYSZER/ GYÓGYÁSZATI
SEGÉDESZKÖZ/ GYÓGYFÜRDŐ TÁMOGATÁSOK; Egészségügyi szakembereknek; PUBLIKUS GYÓGYSZERTÖRZS;
VÉGLEGES TÖRZS.
Forrás: 2021. január 1-től érvényes NEAK Publikus Gyógyszertörzs.

AstraZeneca Kft., 1117 Budapest, Alíz utca 4. B ép. 1. em.
Tel: +36-1-883-6500, www.astrazeneca.hu
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Rövidítések: CKD=krónikus vesebetegség; T2D=2-es típusú diabétesz; ESRD: végstádiumú vesebetegség;
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TUDOMÁNYOS PROGRAM

2021. október 07. csütörtök
13.30-13.45

Megnyitó

13.45-14.15
		

Prof. dr. Wittmann István
Diabetes és tumor

14.15-14.30

Dr. Kovács Zsolt
A NOAC terápia helye diabeteses betegekben

14.30-14.45

Dr. Taybani Zoltán
A pajzsmirigy működészavarok gyakorisága és jelentősége
2-es típusú diabetesben

14.45-15.00

Dr. Csatári Gergő
A semaglutid hatékonysága és biztonságossága a mindennapi klinikai gyakorlatban

15.00-15.15

Dr. Juhász Márta
Anyagcsere egyensúly 1-es típusú cukorbetegségben

15.15-15.45

Kávészünet

15.45-16.05 Prof. dr. Herszényi László:
		Diabetes és Gasztroenterológia határterületei: aktuális kérdések
16.05-16.25

Prof. dr. Várkonyi Tamás
A diabeteses neuropathia klinikai vonatkozásai

16.25-16.45
		

Prof. dr. Varga Albert
Diabetes és szívelégtelenség

16.45-17.05
		

Dr. Ruzsa Zoltán
Invazív beavatkozások diabeteses szívben

17.05-17.25

Prof. dr. Lengyel Csaba:
Cardiovascularis adaptatio és diabetes

17.25-17.45

Dr. Katona Éva:
Diabetes és a szív-GLP-1 receptor agonisták

20.00 		

Vacsora
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2021. október 08. Péntek
09.00-09.30

Prof. dr. Kempler Péter
Az autonóm neuropathia és a hypertonia összefüggései

09.30-10.00

Wörwag szimpózium
„Háziorvos kérdez Professzort” a neuropátiáról
professzor: Dr. Várkonyi Tamás
háziorvos: Dr. Gaszner András
10.00-11.00

Lilly szimpózium I.
Prioritások a diabetológiában 2021-ben – A pandémia és
azont túl …
		
Üléselnök: Dr. Földesi Irén
Előadók:
		
Dr. Takács Róbert – A COVID és a diabetológiai betegellátás
		Dr. Káplár Miklós – A GLP-1 hatás maximalizálásának
jelentősége
11.00-11.30

Kávészünet

11.30-12.30

AstraZeneca szimpózium
Üléselnök: Prof. dr. Várkonyi Tamás
		
Előadók:
		
D
 r. Taybani Zoltán: Az antidiabetikus kezelés szempontjai
– a glikémiás hatékonyságon túl
		
D
 r. Katona Éva: A diabétesz és a vesebetegség összefüggései
		Dr. Domboróczki Zsolt: Forradalmi tudományos eredmények és a mindennapi gyakorlat
12.30-13.00
		

Lilly szimpózium II.
D
 r. Mosolits Erika: Egyszerűen több – a dulaglutid hatékonysága és biztonságossága

13.00-14.00

Ebéd

12
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TUDOMÁNYOS PROGRAM
14.00-15.00

NOVO Nordisk szimpózium I.
Kardiometabolikus szemlélet 2-es típusú diabetes kezelésében – fókuszban a GLP1-receptor agonista kezelés
		
Üléselnök: Prof. dr. Wittmann István
Előadók:
		
D
 r. Sudár Zsolt: Glikémiás hatékonyság jelentősége T2D
kezelésben
		Dr. Katona Éva: Testsúly mérlegelése antidiabetikum választásnál
		
D
 r. Fülöp Tibor: Kardiovaszkuláris kockázat mint terápiaválasztási szempont
15.00-16.00 Sanofi szimpózium I.
		Prof.dr. Wittmann István: A bázisinzulin terápia és a szövődmények ördögi köre
		Prof. dr. Ábrahám György: A diabétesz kezelésének célszerv centrikus megközelítése csökkent vesefunkció esetén
		Dr. Nyiraty Szabolcs: Második generációs analóg bázisinzulin kezelés  CGM rendszerek tükrében
16.00-16.30

Kávészünet

16.30-17.15 77 Elektronika Kft szimpózium:
		Dr. Gaál Zsolt: Vércukor önellenőrzés a kezdetektől napjainkig - aktuális irányelvek
		Dr. Hasitz Ágnes: A POCT rendszer jelentősége a háziorvosi gyakorlatban és a diabetológiai betegek ellátásában
- SmartTester
17.15-17.35.

Prof. dr. Barkai László:
Új technológiák és anyagcsere paraméterek az
1-es típusú diabetes kezelésében.

17.35-17.55

Dr. Tóth Gábor:
Erectilis dysfunctió az urológus szemével

20.00		

Állófogadás
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2021. október 09. Szombat
09.00-09.20

Dr. Gaál Zsolt
Precíziós tipizálás-Precizíós Diabetes

09.20-10.10

Boehringer Ingelheim szimpózium
Nézzük a leletet, lássuk a beteget!
Kerekasztal beszélgetés
Dr. Benczúr Béla, Dr. Fülöp Gábor
Dr. Molnár Gergő részvételével

		
		
10.10-11.10
		

Sanofi szimpózium II.
Üléselnök: Prof. dr. Lengyel Csaba
Bővülő terápiás lehetőségek: bázisinzulin + GLP-1 RA fix
kombinációjával a diabétesz betegút során
		Dr. Vámos Árpád: Bázisinzulin + GLP-1-RA fix kombinációk
– új eredmények az (erő)teljes képhez
		Dr. Benczúr Béla: Egyszerűségében nagyszerű – hogyan
tehetjük biztonságosabbá a metabolikus szindrómás beteg
antidiabetikus kezelését?

11.10-11.40

Kávészünet

11.40-12.30

NOVO Nordisk szimpózium II.
Testreszabott inzulinterápia 2-es típusú diabéteszben
		
Moderátor:
Prof. dr. Lengyel Csaba
Szakértők:
Dr. Petró Gizella
				
Dr. Taybani Zoltán
12.30-13.15
		
		
		

NOVO Nordisk szimpózium III.
Obesitas: Evolúciós előnyből hátrány?
Üléselnök: Dr. Simonyi Gábor
Dr. Simonyi Gábor: Az elhízás betegség vagy rizikó faktor?
Dr. Csajbók Éva: Prevenciós szemlélet a gyakorlatban

13.15-13.30

Kongresszus zárása

13.30-		

Ebéd

14
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No.1
Piacvezető gyógyszercsalád
az originális, nem-inzulin
antidiabetikumok között**

A 2-es típusú cukorbetegség kezelésében*1

ERŐ A
GYŐZELEMHEZ

*1,2

SOKOLDALÚ ELŐNYÖK.
BIZONYÍTOTT VÉDELEM.†

Boehringer Ingelheim RCV
Magyarországi Fióktelepe
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.
Tel.: +36 1 299 8900, Fax: +36 1 299 8901
www.boehringer-ingelheim.hu
Hivatkozások
1. Jardiance alkalmazási előírás: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_hu.pdf
2. Zinman B et al. N Engl J Med 2015;373:2117-28
A gyógyszerek ára, támogatása és rendelhetősége megtalálható a NEAK honlapján:
http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását! Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) a www.ogyei.gov.hu honlapon található online mellékhatás-bejelentő felületen keresztül, illetve a honlapról
letölthető mellékhatás-bejelentő lapon jelenthet, vagy bármilyen nem-kívánatos eseményt elküldhet a Boehringer Ingelheim International GmbH magyarországi elérhetőségére:
pv_local_hungary@boehringer-ingelheim.com
Kérjük, segítse munkánkat azáltal, hogy mellékhatás bejelentését csak egy helyre juttatja el, vagy az OGYÉI-nak, vagy a Boehringer Ingelheim International GmbH felé.
A gyógyszerrel kapcsolatos további kérdéseivel keressen minket a következő e-mail címen: medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com
* A JARDIANCE a glükózszint csökkenése mellett igazoltan csökkenti a testsúlyt és a vérnyomást, azonban a JARDIANCE nem rendelkezik javallattal a testsúly-,
illetve a vérnyomáscsökkentésre.
** Gyógyszercsalád: Jardiance és Synjardy együtt, Magyarország, originális, nem-inzulin antidiabetikumok: DPP4-gátlók, GLP1-receptoragonisták, SGLT2-gátlók
†
Nem megfelelően kontrollált 2-es típusú cukorbetegségben, CAD-ban, PAD-ban szenvedő felnőtt betegek, illetve kórtörténetben szereplő szívinfarktus vagy stroke.2
CVD: CARDIOVASCULARIS BETEGSÉG; MI: SZÍVINFARKTUS; PAD: PERIFÉRIÁS ARTÉRIÁS BETEGSÉG; CAD: KORONÁRIA BETEGSÉG
PC-HU-102 206. Lezárva: 2021. 09. 14.
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Terápia 2-es típusú cukorbetegeknek
metformin kezelést követően.

ÉLJEN A
LEHETŐSÉGGEL
Ozempic®

Heti egyszeri kezelés szuperior
hatékonysággal és CV előnnyel1-5

SZUPERIOR
GLIKÉMIÁS
HATÉKONYSÁG1,2*
1,8% HbA1C-CSÖKKENÉS
1 mg Ozempic® mellett
vs. 1,4% 1,5 mg dulaglutid
mellett2**

SZUPERIOR
ÉS TARTÓS
FOGYÁS1-3*

IGAZOLT CV
ELŐNY1,3†

6,5 KG FOGYÁS

26% CV KOCKÁZATCSÖKKENÉS

1 mg Ozempic® mellett
vs. 3,0 kg 1,5 mg dulaglutid
mellett2**

a MACE tekintetében1,3‡

2-es típusú cukorbetegeknek, akiknél ateroszklerotikus CV
betegség vagy annak magas kockázata áll fenn,

az ADA/EASD 2018-as közös állásfoglalásának
2019-es frissítése metformin után preferáltan CV
előnyt biztosító GLP1-RA kezelést javasol6
W Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
A GYÓGYSZER NEVE: Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, Ozempic® 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban.

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció: 1,34 mg szemaglutidot* tartalmaz milliliterenként az oldat. 2 mg szemaglutidot tartalmaz injekciós tollanként 1,5 ml oldatban. 0,25 mg szemaglutidot
tartalmaz adagonként, 0,19 ml oldatban. Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció:1,34 mg szemaglutidot* tartalmaz milliliterenként az oldat. 2 mg szemaglutidot tartalmaz injekciós tollanként 1,5 ml oldatban. 0,5 mg szemaglutidot tartalmaz
adagonként, 0,37 ml oldatban. Ozempic® 1 mg oldatos injekció: 1,34 mg szemaglutidot* tartalmaz milliliterenként az oldat. 4 mg szemaglutidot tartalmaz injekciós tollanként 3,0 ml oldatban. 1 mg szemaglutidot tartalmaz adagonként,
0,74 ml oldatban.
*humán glükagonszerű-peptid-1-analóg (GLP-1-analóg), rekombináns DNS-technológiával Saccharomyces cerevisiae sejtekben előállítva.
GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció (injekció). Tiszta és színtelen vagy csaknem színtelen, izotóniás oldat, pH = 7,4.
A készítmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján: https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Ozempic#product-information-section
Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information szakasz első lenyíló listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva
érhető el.
Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat proﬁlját folyamatosan
ﬁgyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet, Postaﬁók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.
TÁMOGATÁSSAL ÉS ÁRRAL, VALAMINT A RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: Az Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, az Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós
tollban, és az Ozempic® 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer
alkalmazási előírását! Az Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, az Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, és az Ozempic® 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 35 799 Ft, tb-támogatás: 25 059 Ft, térítési díj: 10 740 Ft Eü. 70 1. pont szerinti rendelés esetén. Az anyag lezárásakor hatályos NEAK Publikus Gyógyszertörzs alapján.
CV=kardiovaszkuláris; MACE=jelentős nemkívánatos kardiovaszkuláris esemény; ADA=Amerikai Diabétesz Társaság; EASD= Európai Diabétesz Társaság; GLP-1 RA=glükagonszerű-peptid-1 receptor agonista.
*Az Ozempic® készítményre vonatkozó eredmények a SUSTAIN vizsgálati programban, vs. placebo, szitagliptin, dulaglutid, exenatid heti 1x és glargin inzulin (100 E/ml), OAD-val vagy inzulinnal nem megfelelően
kontrollált 2-es típusú cukorbetegek körében.1,2
** Nem történt közvetlen összehasonlítás az Ozempic® 1 mg és a dulaglutid 3,0 mg ill. 4,5 mg között.
†
A SUSTAIN 6 vizsgálatban az Ozempic® csökkentette a kardiovaszkuláris események (CV halálozás, nem-halálos szívinfarktus vagy nem-halálos stroke) kialakulásának kockázatát placebóhoz képest nagy kardiovaszkuláris rizikójú,
standard kezelésben részesülő 2-es típusú diabéteszes betegek körében.1

Standard kezelés mellé adva, melyet az orális antidiabetikumok, inzulin, antihipertenzív szerek, trombocita aggregáció gátlók, diuretikumok és lipidcsökkentő terápia jelentett.7

‡

Referenciák: 1. Ozempic® alkalmazási előírás 2. Pratley RE, Aroda VR, Lingvay I, et al. Semaglutide versus dulaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 7): a randomised, open-label, phase 3b trial. Lancet Diabetes
Endocrinol. 2018;6(4):275-286. 3. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844. 4. Bydureon® alkalmazási előírás. Södertälje
Sweden: AstraZeneca AB. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002020/WC500108241.pdf. Accessed May 10, 2021. 5. Trulicity® alkalmazási előírás.
Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002825/WC500179470.pdf. Accessed May 10, 2021. 6. Buse JB,
Wexler DJ, Tsapas A, et al: 2019 update to: management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD).
Diabetes Care 2020; 43 (2): 487-493. 7. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(suppl 1):S1-S108.
Az Ozempic® a Novo Nordisk A/S védjegye. © 2021 Novo Nordisk A/S ©$ÇNIA
HU21OZM0004 2021-0-
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Novo Nordisk Hungária Kft.
1117 Budapest, Buda-part tér 2.
Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 • www.novonordisk.hu
Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com

HETI EGYSZERI

szemaglutid injekció
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A GYÓGYSZER NEVE: Tresiba®ಲಱಱHJ\V«JPOROGDWRVLQMHNFLµHOĒUHW¸OW¸WWLQMHNFLµV
tollban
0,1đ6*,60(11<,6*,66=(77(/300 egység degludek inzulint tartalmaz
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GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció (FlexTouch® ರ7LV]WDಯV]¯QWHOHQಯVHPOHJHVROGDWರ
$N«V]¯WP«Q\UHQGHO«VHHOĒWWN«UM¾NROYDVVDHODKDW£O\RVWHOMHV
DONDOPD]£VLHOĒ¯U£VW$KDW£O\RVDONDOPD]£VLHOĒ¯U£VWHOMHVV]¸YHJH
PHJWDO£OKDWµD](XUµSDL*\µJ\V]HU¾J\Q¸NV«JKRQODSM£Q
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kಳಱಳಲ1RYR1RUGLVN$6

17

1RYR1RUGLVN+XQJ£ULD.IWರ
ಲಲಲಸ%XGDSHVWಯ%XGDSDUWW«Uಳರ
7HOಱಷಲಳಶಲಷಲಯID[ಱಷಲಳಶಲಷȎZZZರQRYRQRUGLVNರKX
0HOO«NKDW£VMHOHQW«VHVHW«QVDIHW\KX#QRYRQRUGLVNರFRP
+8ಳಲ760ಱಱಱಳಳಳಱಳಲಱಲಶ

degludek inzulin
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GENERÁCIÓKON ÁT

/ H-1116 Budapest, Fehérvári út 98.
/ ZÖLDSZÁM: 06 80 27 77 77
/ TEL.: 06 1 206 1480
/ EMAIL: ugyfelszolgalat@e77.hu
/ www.e77.hu
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Lezárás dátuma: 2021.09.24.
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Diabétesz

ALÁBECSÜLT KOCKÁZAT
0LQpOKDPDUDEEV]ĦUMHEHWHJHLWKRJ\HONHUOMH
YDJ\NpVOHOWHVVHDHVWtSXV~FXNRUEHWHJVpJ
pVDV]tYpVpUUHQGV]HULPHJEHWHJHGpVHN
NLDODNXOiViW
SZŰRÉS
UHQGV]HUHVHQ
DSUHGLDEpWHV]VWiWXV]
IHOGHUtWpVpUH

DIAGNÓZIS
WDOiOMDPHJ
DNRFNi]DWL
FVRSRUWRNDW

KEZELÉS
QHP]HWN|]L
LUiQ\HOYHN
DMiQOiVDLDODSMiQ

$KDWiO\RVDONDOPD]iVLHOĘtUiVWHOMHVV]|YHJpWPHJWDOiOMDD]2UV]iJRV*\yJ\V]HUpV]HWLpVeOHOPH]pVHJpV]VpJJ\L
,QWp]HW ZZZRJ\HLJRYKXJ\RJ\V]HUDGDWED]LV YDJ\D](XUySDL*\yJ\V]HUJ\Q|NVpJ ZZZHPDHXURSDHX KRQODSRNRQ
2*<e,KRQODSRQNHUHV]WOW|UWpQĘHOpUpVL~WYRQDOZZZRJ\HLJRYKX!$GDWEi]LVRNQ\LOYiQWDUWiVRN!*\yJ\V]HUDGDWEi]LV!
6]DEDGV]DYDVNHUHVpVUXEULNiEDQDJ\yJ\V]HUPiUNDQHYpQHNPHJDGiVD!.HUHVpVLQGtWiVDJRPE!.LV]HUHOpVKDWiVHUĘVVpJ
NLYiODV]WiVDOLVWiEyO!7HUPpNROGDOiQDNEHW|OWpVHNpNQ\tOVHJtWVpJpYHO!$ONDOPD]iVLHOĘtUiVPHJQ\LWiVD63&JRPEEDO
A Merckformin®;5D1($.iOWDOQHP¿QDQV]tUR]RWWNpV]tWPpQ\
0HUFN.IW
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10.
Tel.: +36 1 463 8100
merckhu@merckgroup.com
www.merck.hu
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1 DPP (Diabetes Prevention Program Research Group). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl
J Med 2002;346:393-403. 2 Hostalek U, Gwilt M, Hildemann S. Therapeutic Use of Metformin in Prediabetes and Diabetes Prevention. Drugs. 2015
Jul;75(10):1071-94.

KIS LÉPÉS
AZ ORVOSNAK,
NAGY LÉPÉS
A BETEGNEK
Az első elérhető 600 mg alfa-liponsavat tartalmazó ﬁlmtabletta
a diabeteses neuropathia kezelésére Magyarországon,1,2
több mint 20 év klinikai tapasztalattal2.
*

Készítmény megnevezése

Bruttó
fogyasztói ár (Ft)

Térítési díj
normatív támogatás
esetén (Ft)

Emelt
támogatási
kategória

Emelt támogatási
összeg (Ft)

Térítési díj
emelt támogatás
esetén (Ft)

Thiogamma® oral 600 mg
filmtabletta 30x

4 921

4 921

EÜ90 2/b: 90%

4 429

492

Thiogamma® oral 600 mg
filmtabletta 60x

9 382

9 382

EÜ90 2/b: 90%

8 444

938

KGY
keret terhére
írható

IQVIA, országos adatok, Sellin Unit, kombinált csatorna
Thiogamma oral 600 mg filmtabletta alkalmazási előirat
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 1998. október 26.

1
2

Thiogamma® oral 600 mg filmtabletta 30x, 60x
Hatóanyag: tioktánsav (alfa-liponsav), ATC kód: A16AX01. Rövidített alkalmazási előírás Terápiás javallatok: Diabeteses neuropathia. Adagolás és alkalmazás: Diabeteses polyneuropathia esetén
felnőtteknek 1 db filmtabletta Thiogamma® oral 600 mg - ami 600 mg tioktánsavnak felel meg – bevétele ajánlott naponta. Súlyos diabeteses polyneuropathia következményeként kialakult súlyos
dysaesthesia esetén a kezdeti terápiát tioktánsav parenterális adásával érdemes kezdeni. Az alkalmazás módja és időtartama: Szájon át történő alkalmazásra. A Thiogamma® oral 600 mg filmtablettát
egészben, szétrágás nélkül, elegendő mennyiségű vízzel, éhgyomorra, kb. 30 perccel a napi első étkezés előtt kell bevenni. A tioktánsav a táplálékkal reagál, ezért a jobb felszívódás érdekében a bevétel
üres gyomorra javasolt. Mivel a diabeteses polyneuropathia krónikus kísérőbetegség, ezért tartós terápia válhat szükségessé. Az egyes esetekben a kezelőorvos dönt. Ellenjavallatok: A készítmény
hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Nagyon ritka: hányinger, hányás, gastrointestinalis fájdalom és diarrhoea, allergiás
reakciók, mint bőrpír, urticaria és pruritus, az ízérzés változása és/vagy zavara. Nem ismert a gyakoriság: inzulin autoimmun szindróma, a glükóz felhasználás javulásának köszönhetően a vércukorszint
csökkenhet. Ilyen esetekben hypoglykaemiához hasonló tüneteket figyeltek meg szédüléssel, izzadással, fejfájással, és látászavarokat írtak le. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött
gyógyszer (V). A forgalomba hozatali engedély első kiadásának/megújításának dátuma: 1998. október 26./ 2009. december 30. A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2020. június 10. Bővebb információért
olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! www.ogyei.gov.hu Aktuális árak a www.neak.gov.hu honlapon találhatóak. Th/H/2021-10 Lezárás dátuma: 2021.09.24.

Wörwag Pharma:
a Magyar Diabetes Társaság
aranyfokozatú támogatója
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Wörwag Pharma Kft.
1037 Bp., Montevideo u. 5.
Telefon/Fax: (1) 345-7350/-7353

woerwagpharma.hu
Wörwag Pharma: Magyarország
Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjának
info@woerwagpharma.hu
aranyfokozatú főtámogatója
mellekhatas@woerwagpharma.hu
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TUDOMÁNYOS ülés támogatói
KIEMELT TÁMOGATÓK

FŐ TÁMOGATÓK

TOVÁBBI TÁMOGATÓK

Köszönjük a támogatást!
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