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Zkrácená informace o přípravku: ESMYA 5 mg tablety. Složení: Jedna tableta obsahuje ulipristali acetas 5 mg. indikace: předoperační léčba středně závažných až závažných symptomů onemocnění 
děložními myomy u dospělých žen v reprodukčním věku. Doba trvání léčby je omezena na 3 měsíce. Dávkování: Jedna 5 mg tableta perorálně jedenkrát denně po dobu maximálně 3 měsíců. Léčba by měla být zahájena 
v průběhu prvního týdne menstruačního cyklu. Pokud pacientka vynechá dávku, měla by užít ulipristal-acetát co nejdříve. Pokud by byla doba vynechání delší než 12 hodin, neměla by pacientka vynechanou dávku užívat 
a dále by měla jednoduše pokračovat podle obvyklého plánu užívání následující dávkou. Bezpečnost a účinnost ulipristal-acetátu byla stanovena jen u žen starších 18 let. Viz úplná informace o léku. Způsob podání: 
Tablety je možné užít společně s jídlem nebo bez jídla. kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Těhotenství a kojení. Genitální krvácení neznámého původu nebo z jiného 
důvodu, než jsou děložní myomy. Rakovina dělohy, děložního hrdla, vaječníků nebo prsu. upozornění a interakce: Ulipristal-acetát by měl být předepsán pouze po pečlivém stanovení diagnózy. Před zahájením léčby 
je třeba vyloučit těhotenství. Ulipristal-acetát může zasahovat do působení hormonálních antikoncepčních přípravků (obsahujících jen progestagen, tělísek uvolňujících progestagen nebo kombinovaných perorálních 
antikoncepčních tablet) a progestagenu podávaného z jiných důvodů. Proto se nedoporučuje současné podávání léčivých přípravků s obsahem progestagenu. Léčivé přípravky obsahující progestagen by neměly být 
užívány po dobu 12 dní po ukončení léčby ulipristal-acetátem. I když většina žen užívajících léčebné dávky ulipristal-acetátu nemá ovulaci, doporučuje se používat v průběhu léčby nehormonální antikoncepční metodu. 
Nedoporučuje podávat ulipristal-acetát pacientkám se závažnou poruchou funkce ledvin, a se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater, pokud nejsou pečlivě sledovány. Ulipristal-acetát se nedoporučuje 
podávat pacientkám, které užívají substráty P-glykoproteinu, středně silné nebo silné inhibitory CYP3A4 , silné induktory CYP3A4 (např. rifampicin, karbamazepin, fenytoin, třezalka tečkovaná), pacientkám se silným 
astmatem nedostatečně kontrolovaným perorálními glukokortikoidy. Ulipristal-acetát má specifické farmakodynamické účinky na endometrium. Může dojít k zesílení endometria. Pokud bude zvětšená tloušťka endometria 
přetrvávat i 3 měsíce po ukončení léčby a návratu menstruace, může být nutné vyšetření v souladu s obvyklou klinickou praxí k vyloučení základní příčiny. U pacientek léčených ulipristal-acetátem mohou být nalezeny 
histologické změny endometria. Tyto změny jsou po ukončení léčby reverzibilní. Tyto histologické změny jsou označovány jako změny endometria související s modulátorem progesteronového receptoru (PAEC) a neměly 
by být zaměněny za hyperplazii endometria. Pacientky by měly být informovány, že při léčbě ulipristal-acetátem obvykle dochází během prvních 10 dní k významně nižší ztrátě krve při menstruaci nebo k amenorrhoee. 
Pokud by přetrvávalo nadměrné krvácení, měly by pacientky informovat svého lékaře. Menstruační krvácení se obvykle obnoví do 4 týdnů od ukončení léčby. Viz úplná informace o léku. fertilita, těhotenství a kojení: 
Doporučuje se používat v průběhu léčby nehormonální antikoncepční metodu. Podávání ulipristal-acetátu je během těhotenství a kojení kontraindikováno. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Ulipristal-
acetát může mít nepatrný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, protože po užití ulipristal-acetátu byly pozorovány lehké závratě. nežádoucí účinky: Nejčastěji byla při klinických zkouškách zjištěna amenorrhoea 
(82,2%), což bylo u pacientek považováno za žádoucí výsledek. Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem byly návaly horka. Velmi časté: Amenorrhoea, Zesílení endometria, Návaly horka. Časté: Emoční poruchy, 
Bolest hlavy, Závratě, Bolest břicha, Nauzea, Akné, Nadměrné pocení, Bolest svalové a kosterní soustavy, Děložní krvácení, Ovariální cysty, Citlivost/bolestivost prsů, Bolest pánve, Edém, Únava, Zvýšená hladina 
cholesterolu v krvi. Viz úplná informace o léku. předávkování: Zkušenosti s předávkováním ulipristal-acetátem jsou omezené. Doba použitelnosti: 2 roky. opatření pro uchovávání: Uchovávejte blistr v krabičce, aby 
byl přípravek chráněn před světlem. Balení: Blistr po 28 tabletách. Držitel rozhodnutí o registraci: Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko. registrační číslo: EU/1/12/750/001. Datum 
první registrace: 23.2.2012. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, se Souhrnem informací 
o přípravku. Tato zkrácená informace je platná ke dni tisku: 17.9.2013.
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PÁTEK 6. 12. 2013

Odborný program
XXXIII. Kaňkova pražského onkologického dne
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK  
a FN Královské Vinohrady

Koordinátor Kaňkova dne: Eduard Kučera
Sekretář Kaňkova dne: Anna Havránková

9.00 Bohuslav Svoboda – Význam Kaňkových dnů
9.05–9.15 Slovo koordinátora, úvod do problematiky Kaňkova dne

9.00–12.00 hod. DOPOLEDNÍ BLOK
Neobvyklé gynekologické ZN a prekancerózy
Koordinátoři: Eduard Kučera, Bohuslav Svoboda, Anna Havránková

9.15–9.45 Zdeňka Vernerová
  Morfologický obraz gynekologických nádorů (z pohledu patologa)
 Diskuse      
9.45–10.15  Eduard Kučera
 Endometrióza a ZN   
 Diskuse      
10.15–10.30  Marie Bendová, Karel Tikovský, Jozef Záhumenský, Helena Drozenová
 Angiosarkom ovaria v graviditě    
 Diskuse      
10.30–10.55 Dagmar Kolářová, Anna Havránková, Robert Malina
 Pagetova choroba vulvy   
 Diskuse      

10.55-11.30 COFFEE BREAK

Koordinátoři: Eduard Kučera, Marie Bendová, Anna Havránková

11.30–11.55 Marie Bendová, Robert Malina, Jiří Kletenský, Zdeňka Vernerová
 ZN prsu u mužů
 Diskuse      
11.55–12.10 Jiří Bouda, Martin Pešek
 Melanom vulvy
 Diskuse      

12.10–14.00 hod. PŘESTÁVKA 
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14.00–16.00 hod. ODPOLEDNÍ BLOK 
Péče o onkologického pacienta
Koordinátoři: Eduard Kučera, Milan Brychta, Anna Havránková

14.00–14.20 Josef Valchář, Milan Brychta
 Léčba bolesti
 Diskuse
14.20–14.40 Pavla Formanová
 Rehabilitace onkologických pacientů
 Diskuse
14.40–15.00 Milada Zemanová
 Psychoterapie
 Diskuse
15.00–15.20 Pavel Těšínský
 Nutrice u onkologicky nemocných
 Diskuse
15.20–15.45 Filip Prusík
 Antimikrobiální terapie
 Diskuse
15.45–16.00 Eduard Kučera: Závěr Kaňkova dne 

SOBOTA 7. 12. 2013

Odborný program
50. doškolovacího semináře Sdružení soukromých gynekologů ČR

9.00–12.15 hod. DOPOLEDNÍ BLOK 
HPV a antikoncepce

Předsedající: Vladimír Dvořák, Jiří Ondruš
9.00–9.30 Vít Unzeitig
 NUVARING – nová zjištění
 Diskuse
9.30–10.00 Daniela Vaňousová
 HPV u HIV pozitivních mužů
 Diskuse
10.00–10.30 Marek Ožana
 Co ještě nového přináší Zoely?
 Diskuse
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10.30–10.45 Vladimír Dvořák
 Condylomata accuminata – aktuální informace
 Diskuse

Předsedající: Aleš Skřivánek, Jiří Ondruš
10.45–11.15 Marek Pluta
 Adenoprekancerozy děložního hrdla – diagnostika a management
 Diskuse
11.15–11.30 Eva Žďárská
 Využití beta glucanu v gynekologické praxi
 Diskuse
11.30–11.45 Olga Bálková
 Novinky a možnosti predikce a včasné diagnostiky preeklampsie
 Diskuse
11.45–12.15 Jakub Uher
 Občanský zákoník, máme se ho bát?
 Diskuse

12.15–14.00 hod. PŘESTÁVKA 

14.00–16.00 hod. ODPOLEDNÍ BLOK
Doporučené postupy, úhradové mechanismy

Předsedající: Marek Ľubušký, Ladislav Krofta, Jan Nový
Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství
Doporučený postup ČGPS ČLS JEP

20.00–24.00 Společenský večer – Hotel Pyramida – Kongresový sál
  V průběhu večera vystoupí kapela MY.
  Občerstvení je zajištěno formou rautu. 
  Vstup na základě vstupenky. 

8. 12. 2013 NEDĚLE

9.00 hod. Jednání členů SSG ČR
• situace ve financování gynekologických ordinací
• výsledky posledních jednání SSG ČR 
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VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Datum konání: 6.–8. 12. 2013
Místo konání:  OREA Hotel Pyramida****, Bělohorská 24, Praha 6,  

www.hotelpyramida.cz
Přednáškové prostory: Kongresový sál

Registrace
5. 12. 2013 přízemí  hotelu Pyramida od 17.00 do 20.00 hod.
6. 12. 2013 přízemí hotelu  Pyramida od 7.30 do 14.00 hod.
7. 12. 2013 přízemí hotelu  Pyramida od 8.00 do 13.00 hod.
8. 12. 2013 přízemí hotelu  Pyramida od 8.45 do 10.30 hod.

Při registraci obdrží každý účastník certifikát, odborný program a aktuální informace.

Jednací jazyk
Čeština, slovenština, angličtina – bez simultánního překladu.

Audiovizuální technika
Dataprojekce z PC.

Výstava
V rámci odborné akce bude probíhat v přiléhajících prostorách Kongresového sálu 
expozice farmaceutických společností, zdravotnické techniky a odborné literatury.

Ubytování
Hotel Pyramida
Je zajištěno dle přihlášek účastníků.
Check-in: od 14:00 hod.
Check-out: do 12:00 hod.
Snídaně je podávána od 6.30 do 10.00 hod.
Ukončení pobytu oznamte laskavě v recepci hotelu.
GPS: Loc: 50°5‘7.964“N, 14°22‘47.916“E

Parkování Pyramida
Možnost parkovat na hlídaném hotelovém parkovišti.
Cena parkovného činí 300,- Kč auto/den.

Občerstvení 
V čase kávových přestávek bude v prostorách Přednáškového sálu a foyer podáváno 
občerstvení. Občerstvení je zahrnuto v registračním poplatku.
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Obědy
Nabízíme možnost zakoupit si na pátek 6. 12. 2013 a sobotu 7. 12. 2013 obědové 
menu v ceně 235,- Kč. Obědy je možné zakoupit při registraci. Budou podávány 
v restauraci Bohemia v 1. patře od 11:30 do 15:00 hod.
V opačném případě si každý účastník zajistí stravování individuálně.

Společenský večer
Bude se konat v Kongresovém sále v sobotu 7. 12. 2013 od 20.00 do 24.00 hod.
V průběhu večera vystoupí kapela MY. Občerstvení je zajištěno formou rautu.  
Vstup na základě vstupenky.

Organizační zajištění
G-AGENCY s.r.o., Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc,
tel.: +420 724 277 964, tel.: +420 602 740 822,
fax: +420 585 234 499,
e-mail:info@g-agency.eu, www.g-agency.eu
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POZNÁMKY



Nový IUS
s levonorgestrelem

Antikoncepce až na 3 roky
bez nutnosti pravidelného užívání

• Nová možnost volby antikoncepce bez denního, 
týdenního nebo měsíčního režimu užívání 1

• Vysoká účinnost s Pearl Indexem 0,33 1

• Rozměrově menší IUS než Mirena 1, 2

• Užší zaváděcí trubička, která usnadňuje zavádění 2

• Hodnocená v klinických studiích u nullipar i u žen, 
které již rodily 1

• Dobře snášená, s nízkou dávkou hormonů 1

Literatura 
1. SPC přípravku Jaydess®. 
2. Nelson AL, Gemzell-Danielsson K, Borgatta L, Hauck B, Lynen R, Rosen K. User satisfaction, 
ease of placement, and discomfort during placement of two low-dose levonorgestrel contraceptive 
intrauterine systems (LNG-IUSs) in a multicenter, randomized, phase III study. Poster presented at: 
American Society for Reproductive Medicine 2012; October 20-24, 2012; San Diego, CA. 
L.CZ.WH.04.2013.0143 
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Zkrácený souhrn údajů o přípravku 
Jaydess® 13,5 mg intrauterinní inzert 

Kvalitativní a kvantitativní složení: Intrauterinní inzert (IUS) obsahuje 13,5 mg levonorgestrelum. 
Terapeutické indikace: Kontracepce po dobu až 3 let. Dávkování a způsob podávání: Přípravek 
Jaydess je zaváděn do děložní dutiny a je účinný až po dobu tří let. Jaydess může být od ostatních 
intrauterinních systémů odlišen, protože obsahuje stříbrný kroužek, který je viditelný na ultrazvuku. 
T-tělo přípravku Jaydess obsahuje síran barnatý, který umožňuje jeho zobrazení při RTG vyšetření. 
Kontraindikace: Těhotenství, současné nebo rekurentní infekce v oblasti pánve, současná cervicitida 
nebo vaginitida, poporodní endometritida nebo infikovaný potrat během posledních 3 měsíců, 
cervikální intraepiteliální neoplazie, zhoubné bujení dělohy nebo děložního hrdla, tumory citlivé 
na progestagen, abnormální děložní krvácení neznámé etiologie, vrozené nebo získané anomálie 
dělohy včetně myomů, akutní onemocnění jater nebo jaterní tumor, hypersenzitivita na léčivou látku 
nebo pomocné látky. Zvláštní upozornění: Před zavedením musí být žena informována o přínosu 
a riziku přípravku Jaydess, a to i o riziku ektopického těhotenství. Přibližně u poloviny těhotenství, která 
nastanou během užívání Jaydess, se dá očekávat, že budou mimoděložní. Vzhledem k omezeným 
klinickým zkušenostem není Jaydess kontracepcí první volby u nulipar. Interakce: Metabolismus 
levonorgestrelu může být zvýšen současným užíváním léků, které indukují jaterní mikrosomální 
enzymy, konkrétně enzymy cytochromu P450 – např. fenytoin, barbituráty, primidon, karbamazepin, 
rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz, bosentan, oxakarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin 
a přípravky obsahující třezalku tečkovanou. Fertilita, těhotenství a kojení: Použití Jaydess neovlivňuje 
současnou ani budoucí fertilitu. Po vyjmutí IUS se ženská fertilita vrací k normálu. U těhotných 
žen je zavádění přípravku Jaydess kontraindikováno. Jaydess lze zavést během kojení 6 týdnů 
po porodu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Jaydess nemá žádný vliv na schopnost 
řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: změny menstruačního krvácení - amenorea, 
nepravidelné krvácení, prodloužené krvácení, špinění, bolest hlavy, bolest břicha, akné, ovariální cysty, 
vulvovaginitida aj. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Druh obalu a obsah 
balení: Přípravek je jednotlivě balen v tepelně formovaných blistrech s oddělitelnou fólií. Velikost 
balení: 1×1. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, Berlín, Německo. Registrační číslo: 
17/049/13-C. Datum revize textu: 24. 5. 2013. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci o přípravku naleznete v Souhrnu 
údajů o přípravku nebo získáte na adrese: Bayer s. r. o., Siemensova 2717/4, Praha 5, 155 00.
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První a jediná kvadrivalentní vakcína chránící proti pěti onemocněním

Očkujte vakcínou SILGARD®!

Vakcína SILGARD® = prevence:
ceRVIkáLní  
kARcInOm*

GenItáLní  
bRADAVIce**

PRemALIGní Léze 
ceRVIkáLní*

PRemALIGní Léze 
VuLVáLní*

PRemALIGní Léze 
VAGInáLní*

* v příčinné souvislosti s jistými (onkogenními) HPV typy    ** v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV

 Copyright © (2012) Merck & Co., Inc. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6 - Česká republika, www.msdi.cz
12-2014-VACC-1064708-0000

Pro kohortu dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně 
hrazeno z Prostředků veřejného zdravotního Pojištění, maximální doPlatek 
na jednu dávku vakcíny silgard činí 302,60 kč. Pro ostatní Pacientky a Pacienty 
není hrazeno z Prostředků veřejného zdravotního Pojištění.
PříPravek je vázán na lékařský PředPis. dříve než PříPravek PředePíšete, 
seznamte se, Prosím, s úPlným souhrnem údajů o PříPravku.

zkrácená informace o léčivém PříPravku
silgard®, injekční susPenze v PředPlněné injekční stříkačce. VAkCínA ProtI lIDSkéMu PAPIloMAVIru [tyPy 6, 11, 16, 18] (rEkoMbInAntní, ADSorboVAná). kvalitativní a kvantitativ-
ní složení: 1 DáVkA (0,5 Ml) obSAhujE PřIblIžně: PAPIlloMAVIrI huMAnI1 tyPuS 6 ProtEInuM l12, 3 - 20 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI huMAnI1 tyPuS 11 ProtEInuM l12, 3 - 40 MIkrogrAMů; PAPIlloMA-
VIrI huMAnI1 tyPuS 16 ProtEInuM l12, 3 - 40 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI huMAnI1 tyPuS 18 ProtEInuM l12, 3 - 20 MIkrogrAMů. léková forma: InjEkČní SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE. 
indikace: SIlgArD jE VAkCínA k PoužItí oD Věku 9 lEt k PrEVEnCI: - PrEMAlIgníCh gEnItálníCh lézí (CErVIkálníCh, VulVálníCh A VAgInálníCh) A CErVIkálního kArCInoMu V PříČInné SouVISloStI 
S jIStýMI onkogEnníMI tyPy lIDSkého PAPIloMAVIru (hPV); - brADAVIC zEVního gEnItálu (ConDyloMA ACuMInAtA) V PříČInné SouVISloStI SE SPECIfICkýMI tyPy hPV. tAto InDIkACE jE zAložEnA nA Prů-
kAzu úČInnoStI VAkCíny SIlgArD u žEn VE Věku 16 Až 45 lEt A u Mužů VE  Věku 16  Až 26  lEt A nA PrůkAzu IMunogEnICIty VAkCíny SIlgArD u Dětí VE Věku 9 Až 15 lEt A DoSPíVAjíCíCh. PoužItí PříPrAVku 
SIlgArD MuSí být V SoulADu S ofICIálníMI DoPoruČEníMI. dávkování a zPůsob Podání: záklADní VAkCInAČní řADA SEStáVá zE 3 SAMoStAtnýCh 0,5Ml DáVEk PoDAnýCh PoDlE náSlEDujíCího 
SChéMAtu: 0, 2, 6 MěSíCů. PokuD jE nEzbytné AltErnAtIVní oČkoVACí SChéMA, Druhá DáVkA MuSí být PoDánA nEjMéně jEDEn MěSíC Po PrVní DáVCE A třEtí DáVkA MuSí být PoDánA nEjMéně 3 MěSíCE 
Po Druhé DáVCE. VšEChny třI DáVky MuSí být PoDány běhEM obDobí jEDnoho roku. PotřEbA PoDání DáVky PřEoČkoVání nEbylA StAnoVEnA. DoPoruČujE SE, Aby jEDInCůM, jIMž jE PoDánA PrVní 
DáVkA PříPrAVku SIlgArD, byly PoDány VšEChny třI DáVky VAkCInAČní řADy PříPrAVkEM SIlgArD. VAkCínu jE nutno APlIkoVAt IntrAMuSkulární InjEkCí. DětSká PoPulACE: bEzPEČnoSt A úČInnoSt 
PříPrAVku SIlgArD u Dětí MlADšíCh 9 lEt nEbylA StAnoVEnA. k DISPozICI nEjSou žáDné úDAjE. kontraindikace: hyPErSEnzItIVItA nA léČIVé látky nEbo nA ktEroukolI PoMoCnou látku. jEDInCI, 
u nIChž SE Po PoDání DáVky PříPrAVku SIlgArD objEVí PříznAky hyPErSEnzItIVIty, nESMí DAlší DáVku PříPrAVku SIlgArD DoStAt. PoDáVání PříPrAVku SIlgArD MuSí být oDložEno u jEDInCů trPíCíCh 
záVAžnýM AkutníM horEČnAtýM onEMoCněníM. PřítoMnoSt lEhké InfEkCE, jAko jE lEhká InfEkCE horníCh CESt DýChACíCh nEbo horEČkA nízkého StuPně, VšAk nEjSou kontrAInDIkACí Pro IMunI-
zACI. zvláštní uPozornění a oPatření Pro Použití: PřI rozhoDoVání o VAkCInACI jEDnotlIVCE SE MuSí Vzít V PotAz rIzIko, žE jIž byl VyStAVEn PůSobEní hPV, A PotEnCIální PřínoS, ktErý MůžE 
z VAkCInACE Mít. StEjně jAko u VšECh InjEkČníCh VAkCín MuSí být Pro PříPAD VzáCnýCh AnAfylAktICkýCh rEAkCí Po APlIkACI VAkCíny SnADno k DISPozICI oDPoVíDAjíCí léČEbná oPAtřEní. Po kAžDé 
VAkCInACI, někDy I PřED ní, MůžE V DůSlEDku PSyChogEnní rEAkCE nA VPICh jEhly Dojít k SynkoPě (MDlobáM), někDy S PáDEM, zEjMénA u DoSPíVAjíCíCh jEDInCů. PřI Probírání SE z MDlob SE Mohou 
objEVIt něktEré nEurologICké ProjEVy, jAko jSou PřEChoDné PoruChy VIDění, PArEStézIE, tonICko-klonICké Pohyby konČEtIn. oČkoVAní by Proto MělI být PřIblIžně 15 MInut Po PoDání VAkCíny 
SlEDoVánI. jE PotřEbA zAVéSt oPAtřEní ProtI úrAzůM V DůSlEDku MDlob.* StEjně jAko u jInýCh VAkCín SE nEMuSí PříPrAVkEM SIlgArD zAjIStIt oChrAnA VšEM oČkoVAnýM. nEProkázAlo SE, žE by 
Měl PříPrAVEk SIlgArD tErAPEutICký EfEkt. bEzPEČnoSt A IMunogEnItA VAkCíny byly hoDnoCEny u jEDInCů VE Věku oD 7 Do 12 lEt S ProkázAnou InfEkCí VIrEM lIDSké IMunoDEfICIEnCE (hIV). jEDInCI 
SE SnížEnou IMunItní rEAkCí, Ať jIž V DůSlEDku buď SIlné IMunoSuPrESIVní léČby, gEnEtICké PoruChy nEbo jInýCh PříČIn, nEMuSí nA VAkCínu zArEAgoVAt. tuto VAkCínu jE nutno PoDáVAt oPAtrně jE-
DInCůM S troMboCytoPEnIí nEbo S jAkoukolI PoruChou koAgulACE, ProtožE Po IntrAMuSkulárníM PoDání tAkoVýM jEDInCůM MůžE Dojít kE krVáCEní. DélkA oChrAny nEní V SouČASnoStI znáMA. 
trVAlá úČInnoSt oChrAny bylA PozoroVánA Po Dobu 4,5 roku Po DokonČEní 3DáVkoVé SérIE. nEjSou k DISPozICI žáDné úDAjE o bEzPEČnoStI, IMunogEnICItě AnI úČInnoStI, ktEré by PoDPoroVAly 
zAMěnItElnoSt PříPrAVku SIlgArD S jInýMI VAkCínAMI ProtI hPV. interakce: jEDInCI, ktEří DoStAlI IMunoglobulIn nEbo krEVní DErIVáty běhEM 6 MěSíCů PřED PrVní DáVkou VAkCíny, bylI VE VšECh 
klInICkýCh StuDIíCh VyřAzEnI. Použití sPolu s dalšími vakcínami: PřI PoDání PříPrAVku SIlgArD VE StEjnou Dobu (AlE PřI PoDání VAkCín Do různýCh InjEkČníCh MíSt) S VAkCínou ProtI hEPAtItIDě 
tyPu b (rEkoMbInAntní) nEDošlo k záSAhu Do IMunItní oDPoVěDI nA hPV tyPy. PříPrAVEk SIlgArD lzE PoDáVAt SouČASně S koMbInoVAnou PoSIloVACí (booStEr) VAkCínou obSAhujíCí DIftérII (D) 
A tEtAnuS (t) buď S PErtuSí [ACElulární koMPonEntA] (AP) A/nEbo S PolIoMyElItIS [InAktIVoVAná] (IPV) (VAkCíny DtAP, Dt-IPV, DtAP-IPV) bEz VýznAMné IntErfErEnCE S ProtIlátkoVou oDPoVěDí 
nA ktEroukolI zE SložEk ktErékolI z VAkCín. SouČASné PoDáVání PříPrAVku SIlgArD S jInýMI VAkCínAMI, nEž jSou VAkCíny uVEDEné VýšE, nEbylo StuDoVáno. nEzDá SE, žE by PoužItí horMonální 
AntIkonCEPCE oVlIVnIlo IMunItní oDPoVěď nA PříPrAVEk SIlgArD. těhotenství a kojení: úDAjE o PoDáVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu těhotEnStVí nEProkázAly žáDný bEzPEČnoStní SIgnál. 
tyto úDAjE VšAk nEjSou DoStAtEČné Pro DoPoruČEní PoužíVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu těhotEnStVí. oČkoVání jE nutno oDložIt nA Dobu Po ukonČEní těhotEnStVí. PříPrAVEk SIlgArD lzE Po-
DáVAt běhEM kojEní. nežádoucí účinky: VElMI ČASté (≥ 1/10): bolEStI hlAVy, V MíStě InjEkCE: ErytéM, bolESt, otok. ČASté (≥ 1/100, < 1/10): PyrExIE, nAuzEA, bolEStI V konČEtInáCh, V MíStě InjEkCE: 
hEMAtoM, SVěDění. oStAtní nEžáDouCí úČInky byly hlášEny V nIžšíCh frEkVEnCíCh (jAko Méně ČASté (≥ 1/1 000, < 1/100); VzáCné (≥ 1/10 000, < 1/1 000); VElMI VzáCné (< 1/10 000), PříPADně bylA jE-
jICh ČEtnoSt kVAlIfIkoVánA jAko „nEní znáMo“, jElIkož byly hlášEny DobroVolně z PoPulACE nEjISté VElIkoStI A nEbylo VžDy Možné oDhADnout jEjICh ČEtnoSt AnI StAnoVIt PříČInnou SouVISloSt 
S ExPozICí VAkCíně). šlo o tyto nEžáDouCí úČInky: CElulItIDA V MíStě APlIkACE InjEkCE, IDIoPAtICká troMboCytoPEnICká PurPurA, lyMfADEnoPAtIE. hyPErSEnzItIVní rEAkCE VČEtně AnAfylAktICkýCh/
AnAfylAktoIDníCh rEAkCí, toČEní hlAVy, SynDroM guIllAIn-bArrého, SynkoPA někDy DoProVázEná tonICko-klonICkýMI Pohyby, zVrACEní, ArtrAlgIE, MyAlgIE, AStEnIE, zIMnICE, únAVA, CElkoVý 
PoCIt nEMoCI, bronChoSPASMuS A koPřIVkA. uchovávání: uChoVáVEjtE V ChlADnIČCE (2-8 °C). ChrAňtE PřED MrAzEM. uChoVáVEjtE lAhVIČku VE Vnější krAbIČCE, Aby byl PříPrAVEk Chráněn PřED 
SVětlEM. balení: 0,5 Ml SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE SE DVěMA jEhlAMI V bAlEní Po 1 kuSE. nA trhu nEMuSí být VšEChny VElIkoStI bAlEní. držitel rozhodnutí o registraci: 
MErCk ShArP & DohME ltD., hErtforD roAD, hoDDESDon, hErtforDShIrE En11 9bu, VElká brItánIE. registrační číslo(a): Eu/1/06/358/007. datum Poslední revize textu: 18. 11. 2012.
*) VšIMnětE SI, ProSíM, zMěn V InforMACíCh o léČIVéM PříPrAVku.
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