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REGISTRÁCIA
Štvrtok 28. 4. 2022, od 11:00 do 17:00 h
Piatok 29. 4. 2022, od 8:00 do 11:00 h

ZAČIATOK KONFERENCIE
Štvrtok 28. 4. 2022 o 13:00 h

UKONČENIE KONFERENCIE
Piatok 29. 4. 2022 o 13:00 h

ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM POSKYTOL
MUDr. Pavol Sýkora, MPH
námestník pre zdravotnú starostlivosť, NsP sv. Cyrila a Metoda

ŠTVRTOK    28. APRÍL 2022

13:00 OTVORENIE KONFERENCIE
A. Bátorová, J. Janovec, A. Wild

13:05 – 14:30 Najnovšie pokroky v liečbe hemofílie
Moderuje: A. Bátorová

13:05 – 13:30 Liečba emicizumabom u pacientov s hemofíliou A   
s a bez inhibítorov faktora VIII  
S. Bonanad (Valencia, Španielsko)
Prednáška podporená spoločnosťou Roche.

13:30 – 14:00 Ako sa mení paradigma liečby hemofílie A v ére emicizumabu: 
súčasný prístup k liečbe predtým neliečených pacientov  
a k liečbe pacientov po úspešnej eradikácii inhibítorov  
imunotolerančnou liečbou  
C. Escuriola-Ettingshausen (Frankfurt a/Main, Nemecko) 
Prednáška podporená spoločnosťou Roche.

14:00 – 14:30 Informované rozhodnutia o liečbe: nové pohľady na profylaxiu 
so simoctokogom alfa 
L. Nemes (Budapešť, Maďarsko)

14:30 – 14:45 Prestávka

14:45 – 16:00 Problém inhibítorov faktorov VIII a IX stále aktuálny
Predsedníctvo: E. Bubanská, D. Jankovičová

14:45 – 15:05 Aktualizácia incidencie inhibítorov vo svete  
a v Slovenskej republike 
A. Bátorová, A. Kyselová, D. Jankovičová, T. Prigancová (Bratislava) 

15:05 – 15:20 Nefaktorová liečba hemofílie
D. Jankovičová, A. Bátorová (Bratislava)

15:20 – 15:40 Naše skúsenosti s liečbou hemofílie A s a bez inhibítorov  
faktora VIII bišpecifickou protilátkou – emicizumabom 
T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová, A. Kyselová (Bratislava)  

15:40 – 16:00 Náročnosť eradikácie inhibítora FIX pri hemofílii B a manažmentu  
krvácania a operácií 
A. Bátorová, D. Jankovičová, T. Prigancová, A. Kyselová, I. Omaník,  
I. Béder, J. Köppl, L. Mucsková, P. Švec, M. Repáková,
(Bratislava)    

16:00 – 16:15 Prestávka

SEKRETARIÁT KONFERENCIE  
A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
PharmDr. Katarína Bilá
 



16:15 – 17:00 Program eradikácie infekcie HCV u jedincov s hemofíliou
Predsedníctvo: T. Prigancová, Ľ. Skladaný

16:15 – 16:45 Súčasné možnosti liečby a úspešnosť eliminácie hepatitídy C  
na Slovensku
Ľ. Skladaný (Banská Bystrica)
Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie.

16:45 – 17:00 Liečba HCV infekcie u pacientov s hemofíliou – súčasný stav 
a perspektívy  
A. Bátorová, T. Prigancová, M. Oltman, V. Kupčová, J. Glasa,  
D. Jankovičová, A. Kyselová (Bratislava)

17:00 – 17:15 Prestávka

17:15 – 18:30 Pokroky v diagnostike a liečbe vrodených  
krvácavých ochorení
Predsedníctvo: A. Bátorová, A. Varga

17:15 – 17:30 Pokroky v diagnostických postupoch a výskume vrodenej 
dysfibrinogenémie
T. Šimurda, A. Casini, M. Steranková, J. Žolková, I. Škorňová,  
Z. Kolková, D. Loderer, M. Dobrotová, I. Plameňová, M. Brunclíková, 
Z. Lasabová, J. Staško, P. Kubisz (Martin, Geneva, Švajčiarsko) 

17:30 – 17:50 Naše skúsenosti s farmakokineticky riadenou profylaxiou  
faktormi VIII a IX s predĺženým biologickým polčasom
A. Bátorová, D. Jankovičová, T. Prigancová, A. Kyselová, A. Varga, 
B. Frančeková, M. Šimek, D. Večeřová (Bratislava, Nové Zámky, 
Poprad, Nitra, Trenčín)

17:50 – 18:00 Prvé skúsenosti s EHL koncentrátmi FVIII/FIX pri chirurgickej 
liečbe hemofílie 
A. Kyselová, A. Bátorová, D. Jankovičová, T. Prigancová,  
I. Majeský, A. Prochotský (Bratislava)

18:00 – 18:15 Farmakokinetika FVIII – turoctoktokog alfa pegol
A. Bátorová, D. Jankovičová, A. Kyselová, E. Hrudová, M. Očovská 
(Bratislava, Dolný Kubín, Michalovce)

18:15 – 18:30 Faktor XIII v hemostáze a liečba vrodeného deficitu FXIII   
A. Kyselová, N. Galóová, A. Bátorová, I. Plameňová 
(Bratislava, Košice, Martin) 

PIATOK    29. APRÍL 2022

08:30 – 09:45 Assistencia Slovenského hemofilického združenia 
a Hemofilických centier pri pomoci osobám 
s krvácavými chorobami z Ukrajiny
Predsedníctvo: M. Sedmina, A. Varga, T. Šimurda, J. Janovec

08:30 – 08:50 Aktivity a pomoc Slovenského hemofilického združenia  
pri organizácii transportu a ubytovania a získaní informácií 
o zdravotnej strarostlivosti pre osoby z Ukrajiny
M. Sedmina, J. Janovec, M. Petruška, K. Hozlárová  
Slovenské hemofilické združenie

08:50 – 09:05 Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ukrajinským osobám 
s krvácavými chorobami v jednom centre
A. Varga (Nové Zámky)

09:05 – 09:20 Diagnostika a liečba pacientov s von Willebrandovou chorobou 
z Ukrajiny v Národnom v hemofilickom centre  
D. Jankovičová, A. Bátorová, T. Prigancová, A. Kyselová, 
Z. Šujanová, A. Janošicová (Bratislava)

09:20 – 09:45 Prednemocničná starostlivosť o pacientov s vrodenými 
krvácavými chorobami na Slovensku v roku 2022   
M. Sedmina, Z. Hamarová, A. Bátorová, V. Dobiáš  
(Banská Bystrica, Bratislava)

09:45 – 10:00 Prestávka

10:00 – 11:30 Komplexná starostlivosť o pacientov  
s krvácavými chorobami
Predsedníctvo: A. Bátorová, J. Blatný

10:00 – 10:30 Léčbu hemofilie umíme ušít na míru 
J. Blatný (Brno, Česká republika)  
Prednáška podporená spoločnosťou Takeda.

10:30 – 11:00 Uplatňovanie odporučení Svetovej hemofilickej federácie 
(WFH Guidelines) a manažment hemofílie v špecializovaných 
hemofilických centrách v Európe 
A. Bátorová za ECHN (European Collaboration Hemophilia 
Network, Bratislava)

11:00 – 11:30 Primárna imunitná trombocytopénia v detskom veku –  
čo nás učí klinická prax
M. Grešíková (Bratislava)

11:30 – 11:45 Prestávka



11:45 – 13:00 Diagnostické a terapeutické výzvy pri manažmente  
veľkého krvácania a operačných výkonoch u pacientov 
s vrodenými krvácavými chorobami
Predsedníctvo: E. Čellárová, D. Jankovičová

11:45 – 12:00 Riziko kardiovaskulárnych invazívnych výkonov s potrebou 
pooperačnej antitrombotickej liečby u pacientov  
s von Willebrandovou chorobou a vrodeným defektom FVII
T. Prigancová, A. Bátorová, I. Vulev, V. Fridrich, V. Lauko,  
D. Jankovičová, A. Kyselová (Bratislava)

12:00 – 12:15 Komplikovaná revízna operácia totálnej artroplastiky kolena 
u pacienta s anamnézou inhibítora FVIII
D. Jankovičová, A. Bátorová, T. Prigancová, A. Kyselová,
I. Chandoga, B. Šteňo (Bratislava)

12:15 – 12:30 Krvácanie do musculus iliopsoas alebo neoplázia? 
E. Čellárová (Banská Bystrica)

12:30 – 12:45 Akútna brušná príhoda alebo ovulačné krvácanie  
pri vrodenom defekte FVII?
D. Jankovičová, A. Bátorová, T. Prigancová, A. Kyselová,
Z. Nižňanská, Z. Kosibová, M. Borovský (Bratislava)

12:45 – 13:00 Prognosticky nepriaznivá AML u pacienta s hemofíliou A
T. Borseník, F. Chovanec, P. Švec, M. Čermák, Z. Šestáková,  
A. Bátorová, A. Kolenová (Bratislava, Martin)

13:00 Záver konferencie



nadhernespontanny

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 20 % (ako 
časte boli hlásené urtikária a vyrážka, menej časte – angioedém), bolesť hlavy 14 %, artralgia 15 %*. 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: 28. októbra 2021. *Všimnite si, prosím, zmeny v súhrne charakteristických vlastností lieku.

Roche Slovensko, s.r.o. • Pribinova 19, 811 09 Bratislava • tel.: +421 2 5263 8201, fax: +421 2 5263 5014 • www.roche.sk
Dátum prípravy materiálu: apríl 2022 M-SK-00001066

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
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The GRIFOLS logo. Universal version

The GRIFOLS name and brand is represented with its universal version only as shown 
below.
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SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU Nuwiq®. PRED POUŽITÍM LIEKU SA OBOZNÁMTE S ÚPLNÝM ZNENÍM SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU (SPC). Názov lieku: Nuwiq® 250, 500, 1000, 1500, 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 purifi 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 fi 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 neutralizujúcich 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 18,4 mg sodíka na injekčnú liekovku, čo zodpovedá 0,92 % WHO odporúčaného maximálneho denného príjmu 2 g sodíka pre dospelú osobu. Liekové a iné 
interakcie: Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Fertilita, gravidita a laktácia: Faktor VIII sa má 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, 1500, 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/1/14/936/001-008. Dátum revízie SPC: 01/2022. 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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Vyrobené v ľudských 
bunkách tak, ako to 
príroda zamýšľala

Ľudský koagulačný faktor VIII (rDNA)


