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Doprava*: 
Lanovou dráhou 

  Nástup 18.45 – 19.00

karta 180x170 mm

* Nástupní stanice Stará louka se nachází v Mariánské ulièce, 
  u Mírového námìstí, jen pár metrù od Grandhotelu Pupp.



Zkrácená informace o léèivém pøípravku. Victrelis 200 mg tvrdé tobolky
Léèivá látka: boceprevirum. Indikace: Léèba infekce chronickou hepatitidou C (CHC) genotypu 1 v kombinaci s peginterferonem alfa a ribavirinem u dospìlých pacientù s kompenzovaným onemocnìním jater, kteøí 
nebyli døíve léèeni, nebo u kterých selhala pøedchozí léèba. Dávkování a zpùsob podání: Doporuèená dávka Victrelisu je 800 mg podávána perorálnì tøikrát dennì s jídlem (hlavní jídlo nebo lehká svaèina). Maximální 
denní dávka pøípravku Victrelis je 2 400 mg. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léèivou látku nebo jakoukoli pomocnou látku, autoimunitní hepatitida, souèasné podávání látek, které jsou velmi závislé na vyluèování 
CYP3A4/5 a jejich� vy��í plazmatické koncentrace souvisí se záva�nými a/nebo �ivot ohro�ujícími stavy, jako je napøíklad perorálnì podávaný midazolam a triazolam, bepridil, pimozid, lumefantrin, halofantrin, 
inhibitory tyrosinkinázy, simvastatin, * quetiapin, alfuzosin, silodosin, lovastatin* a námelové alkaloidy (dihydroergotamin, ergonovin, ergotamin, metylergonovin), tìhotenství. Interakce: Kromì vý�e uvedených, 
i souèasné podávání pøípravku Victrelis s rifampicinem nebo antikonvulzivy (jako je fenytoin, fenobarbital nebo karbamazepin) mù�e významnì sní�it plazmatickou expozici pøípravku Victrelis. Nejsou k dispozici �ádné 
údaje, proto se nedoporuèuje kombinovat boceprevir s tìmito léky. Opatrnosti je tøeba dbát u lékù prodlu�ujících QT interval, jako jsou amiodaron, chinidin, methadone, pentamidine a nìkterá neuroleptika. Souèasné 
podávání atazanaviru/ritonaviru s boceprevirem mù�e být spojeno s ni��í úèinností a ztrátou kontroly nad HIV.* U podávání s etravirinem se doporuèuje zvý�ené monitorování HIV a HCV suprese. * Souèasné podávání 
darunaviru/ritonaviru èi lopinaviru/ritonaviru s boceprevirem se nedoporuèuje.* Upozornìní: Anemie - pøidání pøípravku Victrelis k peginterferonu alfa a ribavirinu je spojeno s dal�ím sní�ením koncentrace 
hemoglobinu oproti standardní léèbì o pøibli�nì 1 g/dl v TW8 (viz bod 4.8). Pøed léèbou, v TW 4, TW 8 a poté, bude-li to klinicky vhodné, se má provádìt vy�etøení kompletního krevního obrazu. Bude-li hladina 
hemoglobinu < 10 g/dl (nebo < 6.2 mmol/l) mù�e být nutné zahájení léèby anémie. Preferovanou strategií øe�ení léèbou navozené anémie je sní�ení dávky ribavirinu. * Ve studii porovnávající sní�ení dávky ribavirinu 
a látek stimulujících tvorbu erytrocytù pøi øe�ení léèbou navozené anémie bylo u podávání látek stimulujících tvorbu erytrocytù zvý�ené riziko vzniku tromboembolických pøíhod*. Doporuèení ohlednì sní�ení dávky 
a/nebo pøeru�ení dávkování nebo ukonèení léèby ribavirinem nájdete v SPC pøípravkù obsahujících ribavirin. Neutropenie - pøidání pøípravku Victrelis k peginterferonu alfa2-b a ribavirinu vedlo k vy��ímu výskytu 
neutropenie stupnì 3-4 ve srovnání s kombinací peginterferonem    alfa-2b a ribavirin. V klinických studiích mìla èetnost tì�kých nebo �ivot ohro�ujících infekcí tendenci být vy��í v rameni s Victrelisem, ne� v rameni 
kontrolním. Poèty neutrofilù mají být proto zkontrolovány pøed zahájením léèby a pravidelnì poté. Je doporuèováno vèasné zhodnocení a léèba infekcí. Kombinace pøípravku Victrelis s peginterferonem alfa-2a 
a ribavirinem je spojována s vy��ím stupnìm neutropenie (vèetnì stupnì 4) a vy��ím výskytem infekcí ve srovnání s kombinací pøípravku Victrelis s peginterferonem alfa-2b a ribavirinem. Ne�ádoucí úèinky: 
Nejèastìj�ími NÚ pøi kombinaci Victrelisu s peginterferonem alfa-2b a ribavirinem byly: únava, anemie, * pancytopenie, agranulocytóza *, nausea, bolest hlavy a dysgeusie. Velmi èastými NÚ (nad 10%) byly anemie, 
neutropenie, sní�ení chuti k jídlu, úzkost, deprese, nespavost, podrá�dìnost, závratì, bolest hlavy, ka�el, dyspnoe, prùjem, nausea, zvracení, suchost v ústech, dysgeusie, alopécie, suchá kù�e, svìdìní, rash, artralgie, 
myalgie, astenie, tøesavka, únava, pyrexie, stavy podobné chøipce a sní�ení hmotnosti. Anemie se projevila èastìji u pacientù, kteøí u�ívali kombinaci Victrelisu s  peginterferon alfa-2b a ribavirinem, ne� u pacientù 
u�ívajících samotnou dvojkombinaci peginterferon a ribavirin. Poèet trombocytù byl sní�en u pacientù ve studijních ramenech  obsahující Victrelis (3%) v porovnání s pacienty, kteøí u�ívali standardní dvojkombinaci 
(1%). V obou léèebných ramenech mìli pacienti s cirhózou vìt�í riziko trombocytopenie stupnì 3 a� 4 oproti necirhotickým pacientùm. Pøidání Victrelisu k peginterferonu alfa-2b a ribavirinu vedlo k vy��í incidenci 
zvý�ení kyseliny moèové, triglyceridù a celkového cholesterol oproti samotné standardní dvojkombinaci.  Léková forma: Tvrdé tobolky k perorálnímu pou�ití. Uchovávání: Uchovávání lékárníkem - v chladnièce (2°C � 
8°C). Uchovávání pacientem - v chladnièce (2°C � 8°C) a� do uplynutí doby pou�itelnosti, nebo mimo chladnièku pøi teplotì do 30°C po dobu nepøesahující 3 mìsíce a� do uplynutí doby pou�itelnosti. Velikost balení: 
Krabièka po 84 tvrdých tobolkách. Vícenásobné balení obsahuje 336 (4 skládací krabièky po 84) tvrdých tobolek. Dr�itel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire 
EN11 9BU, Velká Británie. Registraèní èíslo: EU/1/11/704/001. Datum poslední revize textu: 21. 3. 2014
*V�imnìte si prosím zmìn v Souhrnu údajù o pøípravku*.

®DØÍVE NE� PØÍPRAVEK PØEDEPÍ�ETE, SEZNAMTE SE, PROSÍM, S ÚPLNÝM SOUHRNEM ÚDAJÙ O PØÍPRAVKU. Pøípravek Victrelis  se pou�ívá jen v kombinaci s dal�ími léky, prostudujte si prosím i tyto Souhrny 
údajù o pøípravku obsahující úèinné látky ribavirin, pegiterferon alfa.
TENTO PØÍPRAVEK JE VÁZÁN NA LÉKAØSKÝ PØEDPIS. PØÍPRAVEK JE PLNÌ HRAZEN Z PROSTØEDKÙ VEØEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJI�TÌNÍ.

Merck Sharp & Dohme s.r.o.,
Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6, Èeská republika
Tel: +420 233 010 111, Fax: +420 233 010 133
www.msd.cz
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