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Rövidített alkalmazási előírás: Egiramlon® 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg és 10 mg/10 mg kemény kapszula

ATC kód: C09BB07. Minőségi és mennyiségi összetétel: ramipril és amlodipin-bezilát. Terápiás javallat: Az Egiramlon® a hypertonia szubsztitúciós kezelésére javasolt azon 
felnőtt betegek számára, akiknek a vérnyomása egyensúlyban van az egyes hatóanyagok egyidejű, a kombinációban szereplő dózissal megegyező dózisú, ám külön-külön 
készítményben történő adagolása során. Adagolás és alkalmazás: Adagja naponta 1 kapszula a megadott hatáserősségből, melyet naponta egyszer, minden nap 
ugyanabban az időpontban étkezés után vagy étkezés előtt javasolt bevenni. Nem szabad összerágni vagy összetörni. A fi x dózisú kombináció nem alkalmas kezdeti terápiára. 
Ellenjavallatok: A ramiprillel vagy bármely más ACE-gátlóval szembeni túlérzékenység, angioödéma a kórelőzményben; terhesség második és harmadik trimesztere; jelentős 
kétoldali arteria renalis stenosis vagy vese arteria stenosis egy működő vese esetén. Súlyos hipotenzió, az amlodipinnel vagy bármely más dihidropiridinnel szembeni 
túlérzékenység, sokk (kardiogén is), a balkamra kiáramlási pályájának obstrukciója (pl. súlyos aorta stenosis), akut myocardialis infarktust követő instabil szívelégtelenség. 
Az Egiramlon® egyidejű alkalmazása aliszkirén tartalmú készítményekkel ellenjavallt diabetes mellitusban szenvedő vagy károsodott veseműködésű betegeknél (GFR <60 
ml/perc/1,73 m2).  Különleges fi gyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: Alkalmazása nem javasolt szoptatás alatt, illetve Egiramlon® terápia 
nem indítható terhesség alatt. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Ramipril: kálium-spóroló diuretikumok, kálium-pótló szerek, litium, egyéb K-szintet 
emelő anyagok, NSAID. Amlodipin: CYP3A4 induktorok (pl. rifampicin), CYP3A4 inhibitorok (pl. itrakonazol, eritromicin, diltiazem). Nemkívánatos hatások, mellékha-
tások: Emelkedett szérum káliumszint, szédülés, fejfájás, palpitatio, syncope, angina pectoris, arc kipirulása, hipotenzio, száraz ingerköhögés, hasi diszkomfort érzés, 
dyspepsia, angioödéma, pruritus, bőrkiütés, bokaduzzanat, fáradtság, asthenia. Felhasználhatósági időtartam: 3 év. Megjegyzés: + (egy keresztes) Osztályozás: 
II. csoport. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). Forgalomba hozatali engedély számai: OGYI-T-22016/01-19. Forgalomba hozatali engedély 
első kiadásának dátuma: 2012. 02.15. A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2017. 02.15. Alkalmazási előírás OGYÉI engedély számai: OGYÉI/12500/2016, 
OGYÉI/12502/2016, OGYÉI/12503/2016, OGYÉI/12506/2016, OGYÉI/12508/2016. A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Egis Gyógyszergyár Zrt.  H-1106 
Budapest, Keresztúri út 30-38. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

Árinformációk: Egiramlon® 5 mg/5 mg kemény kapszula 30×: Fogyasztói ár: 1663 Ft, TB támogatás: 697 Ft, Térítési díj: 966 Ft, Egiramlon® 5 mg/10 mg kemény 
kapszula 30×: Fogyasztói ár: 1937 Ft, TB támogatás: 869 Ft, Térítési díj: 1068 Ft, Egiramlon® 10 mg/5 mg kemény kapszula 30×: Fogyasztói ár: 2063 Ft, TB támogatás: 
1072 Ft, Térítési díj: 991 Ft, Egiramlon® 10 mg/10 mg kemény kapszula 30×: Fogyasztói ár: 2311 Ft, TB támogatás: 1244 Ft, Térítési díj: 1067 Ft. 

Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz, 
illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján: www.neak.gov.hu 



Kilóg a SUrból

	GLP-1 agonistákkal összevethető metabolikus hatékonyság1  

	DPP-4 gátlókkal összevethető hipoglikémia ráta2
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5.1.	Inzucchi	et	al.:	ADA/EASD	Position	Statement	Update,	Diabetes	Care	2015;	38:	140-149.	|	DOI:	10.2337/dc14-2441	
2.	Mbanya	et	al.:	Incidence	of	hypoglycemia	in	patients	with	type	2	diabetes	treated	with	gliclazide	versus		

DPP-4	inhibitors	during	Ramadan,	Diabetes	Research	and	Clinical	Practice	109	(2015)	226–232	

Az árváltozások tekintetében kérjük, ellenôrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat.

A hatályos Alkalmazási elôírás teljes szövegét megtalálja az   
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján az alábbi helyen:  
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=31591

Servier Hungária Kft. 1062 Budapest, Váci út 1-3. Tel: +36(1)238-7799, Fax: +36(1)238-7966, www.servier.hu
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Időpont: 2017. november 10-11.  

Helyszín:  Novotel Centrum, 1088 Budapest, Rákóczi út 43-45. 

Szervezők:  Dr. Oláh Ilona, Dr. Rosta László

Szervező iroda
Stand-Art Event Management
6723 Szeged, Tisza Palota B/2., Felső Tisza-part 31-34.
Postacím: 6792 Zsombó, Pf. 17.
Tel: +36/62-999 950; Fax: +36/62-661 331; 
Honlap: www.stand-art.hu
Ügyintéző: Lacsán Dóra project manager
E-mail: dora@stand-art.hu 

Akkreditáció
A rendezvényt belgyógyászok, endokrinológusok, diabetológusok, gasztroen-
terológusok és családorvosok számára szóló továbbképzésként (SZTE -ÁOK/2017.
II/00064) az SZTE ÁOK Továbbképzési Központja akkreditálta (32 pont). 
Egészségügyi szakdolgozók és dietetikusok a részvételért 16 továbbképzési pontot 
kaphatnak.

Regisztrációs iroda
November 10-én: 08.30 – 18.30 h
November 11-én: 07.30 – 16.00 h
Telefonszáma: +36/30-619 7348

Regisztrációs díj
A regisztrációs díj tartalmazza a kávészünetek, a pénteki vacsora, a különböző 
kiadványok, a kreditpont intézés költségeit és a mindenkori ÁFA összegét. 

Ebédjegyek (5.000,- Ft/nap) korlátozott számban a helyszínen is vásárolhatók.

Regisztrációs díjak, 
melyek bruttó 6.350,- Ft/ fő/nap 
étkezési költséget tartalmaznak

   MDT tag orvosok számára
   Nem MDT tag orvosok számára 
   Szakdolgozók, rezidensek számára
   PhD hallgatók, orvostanhallgatók számára
   Cégképviselők, kiállítók számára

2017. szeptember 2. után 
és a helyszínen

 
25.000,- Ft
30.000,- Ft
10.000,- Ft
ingyenes
25.000,- Ft

   Szakdolgozók, rezidensek számára   Szakdolgozók, rezidensek számára   Szakdolgozók, rezidensek számára   Szakdolgozók, rezidensek számára   Szakdolgozók, rezidensek számára   Szakdolgozók, rezidensek számára 10.000,- Ft10.000,- Ft10.000,- Ft

   Cégképviselők, kiállítók számára   Cégképviselők, kiállítók számára   Cégképviselők, kiállítók számára   Cégképviselők, kiállítók számára   Cégképviselők, kiállítók számára   Cégképviselők, kiállítók számára 25.000,- Ft25.000,- Ft25.000,- Ft
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Parkolás: (közvetlen átjárással a BOE parkolóházból a szállodába)
   -440 Ft/óra
   -5280 Ft/nap

Egyéb információk
A megadott árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, valamint szállásdíjak 
esetében az idegenforgalmi adót is, de NEM tartalmazzák a közvetített 
szolgáltatások (étkezés, szállás) után fi zetendő egyéb terheket. 
A részvételi díj nem tartalmaz semmilyen biztosítást, a rendezvény ideje alatt 
előforduló személyi vagy anyagi káreseményekért a szervezők nem vállalnak 
felelősséget.

Lemondási feltételek, számlamódosítás
Szíves fi gyelmét felhívjuk, hogy 2017. november 11. után utólagosan számlát más 
címre kiállítani, szállásfoglalást, vagy regisztrációt törölni, valamint részvételi díjat 
visszautalni nem áll módunkban. Valamint 2017. október 10. utáni szállásfoglalás 
lemondás esetén a szállásköltséget a kötbéres szerződések miatt teljes mértékben 
meg kell fi zetni. 

A továbbképzés honlapja, letölthető dokumentumok
http://stand-art.hu/MDTCSM2017
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Tudományos program

2017.  november 10. (péntek)

09.30 – 09.40 Megnyitó és bevezető: Dr. Oláh Ilona és Dr. Rosta László

  Plenáris ülés – üléselnök: Prof. Dr. Kalabay László

09.40 – 10.10 A vese és a diabetes: Prof. Dr. Wittmann István
10.10 – 10.40 A csont és a diabetes: Prof. Dr. Lakatos Péter
10.40 – 11.10 Az endokrin rendszer és a diabetes: Prof. Dr. Somogyi Anikó
11.10 – 11.30 A prediabetes és CV kockázat: Prof. Dr. Járai Zoltán
11.30 – 11.40 Vendégünk a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének 
  elnöke: Füzesi Brigitta

11.40 – 12.00 Szünet

  Interaktív kerekasztal megbeszélés

12.00 – 13.00 A 2-es típusú cukorbetegség inzulin kezelése 
  Moderátor: Dr. Rosta László
  Résztvevők: Dr. Hosszúfalusi Nóra PhD 

13.00 – 14.00  Ebéd

14.00 – 16.50  Workshop I., II. és III. (3x50 perc, párhuzamos szekciókban)

  Workshop témák:
  - A prediabetes szűrése és kezelése: Dr. Rosta László,
    Dr. Vásárhelyi László
  - A háziorvos szerepe a diabeteses láb szűrésében, gyakorlati 
    szempontok: Dr. Kajetán Miklós, Dr. Fürst Ágnes
  - Az alvászavarok és a cukorbetegség: Dr. Ádám Ágnes,
    Dr. Torzsa Péter

16.50 – 17.20 Szünet

  Plenáris ülés – üléselnök: Dr. Várkonyi Tamás PhD

17.20 – 17.40 NASH és diabetes: Dr. Werling Klára

17.40 – 18.00 Dementia és diabetes: Prof. Dr. Kálmán János 

18.00 – 18.30 A diabetes holisztikus szemlélete: Dr. Hidvégi Tibor PhD
 
19.00   Vacsora
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2017. november 11. (szombat)

  Plenáris ülés – üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter

08.30 – 09.30 Szembetegségek diabetesben: Dr. Récsán Zsuzsa PhD,   
  Dr. Oláh Ilona

09.30 – 11.00 Interaktív kerekasztal megbeszélés
  A 2-es típusú cukorbetegség „nem inzulin” kezelése
  Moderátor: Dr. Gaál Zsolt
  Résztvevők: Prof. Dr. Kempler Péter, Prof. Dr. Lengyel Csaba, 
  Dr. Várkonyi Tamás PhD
 
11.00 – 11.30 Szünet

11.30 – 13.10  Workshop I., II. és III. (párhuzamos szekciókban)
  (I. és II. sorozat)

  Workshop témák:
  - Változtathat-e a háziorvos az inzulinkezelésen? Dr. Tänczer 
    Tímea
  - A diabeteses betegek gondozása, célértékek: Dr. Preiszinger 
    Andrea, Dr. Rinfel József
  - Terápiás dilemmák, esetismertetések (Nem inzulinnal kezelt 
    betegek esetei): Dr. Oláh Ilona, Dr. Zuberecz Zoltán

13.10 – 14.00 Ebéd

14.00 – 14.50 Workshop I., II. és III. (párhuzamos szekciókban) 
  (III. sorozat)

  Workshop témák:
  - Változtathat-e a háziorvos az inzulinkezelésen? Dr. Tänczer 
    Tímea
  - A diabeteses betegek gondozása, célértékek: Dr. Preiszinger 
    Andrea, Dr. Rinfel József
  - Terápiás dilemmák, esetismertetések (Nem inzulinnal kezelt 
    betegek esetei): Dr. Oláh Ilona, Dr. Zuberecz Zoltán

14.50 – 15.00  Zárszó: Dr. Oláh Ilona, Dr. Rosta László

15.00 – 16.00 Licencképzés, licencvizsga, kezdeti tapasztalatok 
  A Háziorvosi Munkacsoport munkamegbeszélése
  Vezeti: Dr. Oláh Ilona, Dr. Rosta László
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Nővértovábbképzés

08.30 – 12.30 Előadások

  - Szűrés, diagnózis: Dr. Márkus Bernadett
  - Edukáció: Nagymihály Ildikó
  - Vércukor ellenőrzés: Böjtiné Boha Andrea
  - Újdonságok a kezelésben: Dr. Nemeskéri Klára, Dr. Kovács 
    Brigitta
  - Szövődmények és megelőzésük: Dr. Fürst Ágnes
  - Gyógyszerrendelés, jogosítvány-érvényesítés: Dr. Hasitz Ágnes
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A TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÓI

Egis Gyógyszergyár Zrt.

77 Elektronika Kft.

Berlin-Chemie/A. Menarini Magyarország Kft.

Sanofi  -Aventis Zrt.

Servier Hungária Kft.

Boehringer Ingelheim RCV Fióktelep

Bayer Hungária Kft.

MSD Pharma Hungary KFT.

Pentapharma Kft.

Richter Gedeon Nyrt.
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Jegyzetek
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Erőteljes HbA1c csökkentés 2-es típusú diabéteszben, 
ha metforminnal nem érhető el a HbA1c<7% célérték1,2

Hatékony, innovatív terápia 
a 2-es típusú diabétesz kezelésében3
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További információ: Egis Gyógyszergyár Zrt. Belföldi marketing főosztály 1134 Budapest, Lehel u. 15., 
tel.: 803-22-22, fax: 803-24-59, e-mail: marketing@egis.hu honlap: www.egis.hu
Lezárás dátuma: 2017.10.09.

Rövidített alkalmazási előírás Velmetia® 50 mg/1000 mg fi lmtabletta 56x 

ATC kód: A10BD07 Minőségi és mennyiségi összetétel: 50 mg szitagliptinnek megfelelő szitaglipin-foszfát-monohidrát és 1000 mg metformin-hidroklorid tablettánként. Terápiás javallatok: Glikémiás kontroll javítására 2-es típusú diabeteses betegeknek, akiknél a diéta és testmozgás mellett adott, maximálisan tolerálható 
adagú metformin nem biztosít megfelelő vércukorkontrollt vagy akiket már szitagliptin és metformin (M) kombinációjával kezelnek. Szulfonilureával (SU) kombinációban (hármas kombinációs terápiaként) olyan betegek számára, akiknél M+SU maximálisan tolerálható adagja nem biztosít megfelelő vércukorkontrollt. PPARγ-agonistával 
(pl. tiazolidindionnal) hármas kombinációban olyan betegek számára, akiknél M+PPARγ-agonista maximálisan tolerálható adagja nem biztosít megfelelő vércukorkontrollt. A Velmetia ezen kívül diéta és testmozgás mellett a glikémiás kontroll javítására javallott inzulinnal kombinációban adva (hármas kombinációs terápia), olyan 
betegek számára, akiknél az inzulin állandó dózisa és a metformin önmagában nem biztosít megfelelő glikémiás kontrollt. Adagolás és alkalmazás: Egyéni, általában 2×1 tabletta étkezés közben (A szitagliptin max. napi dózisa napi 100 mg.). SU-val való kombináció esetén hipoglikémia veszélye miatt a SU dózisának, inzulinnal való 
kombináció esetén az inzulin adagjának csökkentése jöhet szóba. Minden betegnek folytatnia kell az egyenletes napi szénhidrátbevitellel járó diétáját, túlsúlyosaknak a csökkentett energiabevitellel járó diétájukat is. Különleges betegcsoportok: Enyhe vesekárosodásban szenvedő betegeknél az adagot nem szükséges módosítani. Közepesen 
súlyos vesekárosodás esetén az alkalmazási előírás 4.2 pontjában szereplő táblázat szerint adható. Súlyos vesekárosodásban nem alkalmazható. Időskor: Az életkor előrehaladtával körültekintően kell alkalmazni. Gyermek és serdülők: biztonságosságát és hatásosságát újszülöttkor és 18 évnél fi atalabb életkor közötti gyermekek és serdülők 
esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok. Ellenjavallatok: Túlérzékenység, akut metabolikus acidozis bármely formája (laktátacidózis, diabéteszes ketoacidózis), diabéteszes kómát megelőző állapot, súlyos veseelégtelenség (GFR<30 ml/perc), a vesefunkciót befolyásoló olyan akut állapotok, mint a kiszáradás, súlyos 
fertőzés, sokk és jódtartalmú kontrasztanyag intravaszkuláris alkalmazása; olyan akut vagy krónikus betegség, mely szövet-hypoxiát okozhat (pl: szív-vagy légzésleállás, nemrég lezajlott myocardialis infarktus, sokk), májkárosodás, akut alkoholos intoxikáció, alkoholizmus, szoptatás. Különleges fi gyelmeztetések és az alkalmazással 
kapcsolatos óvintézkedések: Acut pancreatitis gyanúja esetén a Velmetia és más potenciálisan gyanúsítható gyógyszerek szedését abba kell hagyni. Laktátacidózis acidózis gyanúja esetén a Velmetia alkalmazását abba kell hagyni. Veseműködés: a GFR értéket a kezelés megkezdése előtt és a kezelés során rendszeresen ellenőrizni 
kell. Túlérzékenységi reakció gyanúja esetén (anafi laxia, angioödéma és exfoliatív bőrelváltozások, beleértve a Stevens–Johnson-szindrómát) a Velmetia szedését abba kell hagyni. A Velmetia szedését a betervezett és általános, spinális vagy epidurális érzéstelenítésben végzett műtétek előtt 48 órával abba kell hagyni, és nem szabad újra 
kezdeni a műtétet követő 48 órán belül, illetve addig, míg a vesefunkció vizsgálati eredménye normális értéket nem mutatott. A radiológiai vizsgálatok során használt jódtartalmú kontrasztanyagok intravaszkuláris alkalmazása vesekárosodáshoz vezethet. A Velmetia szedését ezért a vizsgálat ideje előtt vagy alatt abba kell hagyni, és nem 
szabad újra kezdeni a tesztet követő 48 órán belül, illetve addig, míg a vesefunkció vizsgálati eredménye normális értéket nem mutatott. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: A metformin miatt akut alkoholos intoxikáció esetén a tejsavas acidózis kockázata megnő. Az alkohol és alkoholtartalmú gyógyszerek fogyasztása 
kerülendő. Renális tubuláris szekréció útján kiválasztódó kationos ágensek (pl. cimetidin) együttes alkalmazása esetén fontolóra kell venni a glikémiás kontroll szigorú monitorozását, az ajánlott adagolás keretein belüli dózismódosítást és a diabétesz-kezelés megváltoztatását. A szisztémásan és helyileg alkalmazott glükokortikoidok, a 
béta-2 agonisták és a vízhajtók intrinsic hiperglikémiás aktivitással rendelkeznek. A betegeket tájékoztatni kell erről, és vércukorszintjüket gyakrabban kell monitorozni. Az ACE-gátlók csökkenthetik a vércukorszintet. Szitagliptin: Erős CYP3A4-inhibitorok (pl.: ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromicin) a súlyos vesekárosodásban vagy 
ESRD-ben szenvedő betegek esetében megváltoztathatják a szitagliptin farmakokinetikáját, azonban ezt klinikai vizsgálatokban nem vizsgálták. Klinikai vizsgálatok során a szitagliptin nem változtatta meg jelentős mértékben a metformin, gliburid, szimvasztatin, roziglitazon, warfarin, vagy orális fogamzásgátlók farmakokinetikáját. A 
digoxin dózismódosítása nem javasolt. A digoxin-toxicitás kockázatának kitett betegeket azonban monitorozni kell. Termékenység, terhesség és szoptatás: Terhesség alatt nem alkalmazható. Ha a beteg teherbe kíván esni, vagy teherbe esik, a Velmetia szedését abba kell hagyni és minél előbb meg kell kezdeni az inzulin-kezelést. 
Nem javallt szoptató nőknél. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Szitagliptin és metformin: Gyakori: hypoglykaemia, hányinger, felfúvódás, hányás. Más antidiabetikumokkal együtt adott szitagliptin és metformin kombinációja: Nagyon gyakori: hypoglykaemia (SU, inzulin). Gyakori: székrekedés (SU), perifériás oedema (PIO). 
Nem gyakori: fejfájás, szájszárazság (inzulin). TECOS cardiovascularis biztonságossági vizsgálat: A szitagliptint kapó betegeknél fellépő, súlyos nemkívánatos események összesített előfordulási aránya hasonló volt a placebót kapóknál megfi gyelthez.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2), ill. a fi gyelmeztetésekre (4.4).

www.ema.europa.eu EU Tk: EU/1/08/456/010
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2008. július 16. 09/06/2017 Velmetia-EMEA/H/C/000862-WS1130/G 
Szöveg ellenőrzés: 2017.08.04. 

Árinformáció: Velmetia® 50/1000 mg fi lmtabletta 56x: Fogy. Ár: 11 205 Ft; Eü. emelt tám: 7 789 Ft (Eü 70% 1. pont); Eü. emelt tér. díj: 3 416 Ft

Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz, 
illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján: www.neak.gov.hu. 

A Velmetia® a Merck& CO., INC., Kenilworth, NJ., USA bejegyzett védjegye. 
Copyright © Merck & CO., INC., Kenilworth, N.J., USA 2016. Minden jog fenntartva.

Rövidített alkalmazási előírás Xelevia® 100 mg fi lmtablettta 28x

ATC kód: A10BH01 Hatóanyaga: 100 mg szitagliptin (foszfát-monohidrát formájában) tablettánként. Terápiás javallatok: monoterápiában: ha a diéta és a testmozgás önmagában történő alkalmazása mellett a kontroll nem megfelelő, és metformin (MET) ellenjavallt vagy intolerancia miatt nem alkalmazható; kettős oralis terápiában: 
MET-nal kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett egyedül MET alkalmazva a glikémiás kontroll nem megfelelő vagy szulfonilurea (SU) kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett egyedül a SU nem biztosít megfelelő vércukorszint beállítást, és a MET kontraindikáció vagy intolerancia miatt nem alkalmazható 
vagy PPARγ-agonistával (pl. tiazolidindion), ha a PPARγ-agonista alkalmazása helyénvaló, és ha a diéta és testmozgás mellett a PPARγ-agonista nem biztosít megfelelő vércukorszint beállítást; hármas oralis terápiában:  SU-val és MET-nal kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett az ezzel a két szerrel végzett együttes 
kezelés nem biztosít megfelelő vércukorszint beállítást vagy PPARγ agonistával és MET-nal kombinációban adva, amennyiben a PPARγ agonista alkalmazása helyénvaló, és ha a diéta és testmozgás, valamint ezeket a szereket tartalmazó kettős terápia mellett a glikémiás kontroll nem megfelelő; inzulinnal kombinálva (MET-nal vagy 
anélkül) ha a diéta és testmozgás, és az inzulin állandó dózisa mellett a glikémiás kontroll nem megfelelő. Adagolás és alkalmazás: 1×100 mg tabl. SU-val vagy inzulinnal való kombináció esetén hipoglikémia veszélye miatt a SU ill. az inzulin dózisának csökkentése jöhet szóba. Különleges betegcsoportok: Az enyhe vesekárosodásban 
dózismódosításra nincs szükség. Közepesen súlyos vesekárosodásban adagja naponta egyszer 50 mg. Súlyos vesekárosodásban, illetve hemodialízist vagy peritoneális dialízist igénylő, végstádiumú vesebetegségben (ESRD) adagja naponta egyszer 25 mg. A vesefunkciós értékek rendszeres vizsgálata javasolt. Enyhe vagy közepesen 
súlyos májkárosodásban a dózis módosítására nincs szükség. Súlyos májkárosodásban nem vizsgálták. Időskor: A dózis életkor alapján történő módosítására nincs szükség. Gyermekek és serdülők: Nincsenek rendelkezésre álló adatok. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával 
szembeni túlérzékenység (lásd 4.4 és 4.8 pont). Különleges fi gyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: Acut pancreatitis gyanúja esetén a Xelevia és más potenciálisan gyanúsítható gyógyszerek szedését abba kell hagyni. Túlérzékenységi reakció gyanúja esetén (anafi laxia, angioödéma és exfoliatív 
bőrelváltozások, beleértve a Stevens–Johnson-szindrómát) a Xelevia szedését abba kell hagyni. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Erős CYP3A4-inhibitorok (pl.: ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromicin) a súlyos vesekárosodásban vagy ESRD-ben szenvedő betegek esetében megváltoztathatják a szitagliptin 
farmakokinetikáját, de ezt klinikai vizsgálatokban nem vizsgálták. Klinikai vizsgálatokban a szitagliptin nem változtatta meg jelentősen a metformin, gliburid, szimvasztatin, roziglitazon, warfarin, vagy orális fogamzásgátlók farmakokinetikáját. Xelevia adásakor a digoxin dózismódosítása nem javasolt. A digoxin-toxicitás kockázatának 
kitett betegeket monitorozni kell. Termékenység, terhesség és szoptatás: Alkalmazása nem javallt terhesség, és szoptatás alatt. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Szitagliptin monoterápia: ≥5% felső légúti fertőzés és nasopharingitis. 5%->0,5% osteoarthritis és végtagfájdalom. Szitagliptin és más antidiabetikumok: 
Nagyon gyakori: hypoglykaemia (SU+MET). Gyakori: infl uenza (inzulin+ MET), hányinger, hányás (MET), fl atulencia (MET, PIO), székrekedés (SU+MET), perifériás oedema (PIO, PIO+MET). Nem gyakori: aluszékonyság, hasmenés (MET), szájszárazság (inzulin+MET). TECOS cardiovascularis biztonságossági vizsgálat: A szitagliptint kapó 
betegeknél fellépő, súlyos nemkívánatos események összesített előfordulási aránya hasonló volt a placebót kapóknál megfi gyelthez.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2), ill. a fi gyelmeztetésekre (4.4).

www.ema.europa.eu EU Tk: EU/1/07/382/014
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2007. március 21. 09/06/2017 Xelevia-EMEA/H/C/000762-WS/1141 
Szöveg ellenőrzés: 2017.08.07.

Árinformáció: Xelevia® 100 mg fi lmtabletta 28x: Fogy. ár: 10 493 Ft; Eü. emelt tám (Eü 70% 1. pont): 7 345 Ft; Eü. emelt tér. díj: 3 148 Ft

Referencia: 1. Charbonnel B, Karasik A, Liu J et al. Effi  cacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin alone.  
Diabetes Care 2006;29:2638-2643. 2. VELMETIA (sitagliptin + metformin, MSD) alkalmazási előírás  (www.ema.europa.eu). 3. XELEVIA (sitagliptin+metformin, MSD) alkalmazási előírás (www.ema.europa.eu)

Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz, 
illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján: www.neak.gov.hu. 

A Xelevia® a Merck& Co., INC., Kenilworth, NJ., USA bejegyzett védjegye. 
Copyright © Merck & CO., INC., Kenilworth, N.J., USA 2016. Minden jog fenntartva.
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