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PRÍHOVOR PREZIDENTA KONGRESU 

Vážené kolegyne a kolegovia, 
drahí priatelia digestívnej endoskopie.

V pôvodnom príhovore z roku 2019-2020 
som začínal vetou: „Po troch rokoch sa opäť 
stretávame na Slovensku v rámci 42. Slovenských 
a českých endoskopických dní...“. Teraz začneme 
inak.

Po dvoch neúspešných pokusoch o zorga-
nizovanie Slovenských a českých endoskopických dní v Trenčíne v roku 
2020 a 2021, ktoré nám prekazila pandémia COVID-19, sa k Vám opäť 
prihováram a do tretice Vás môžem privítať v Trenčíne v roku 2022. 

Spolu s českou stranou sme participovali na ESGE days 2022 v Prahe, 
v rámci ktorých boli 42. České a slovenské endoskopické dni, tak sa 
zmenil ročník našich Slovenských a českých endoskopických dní na 43.

Čo sa však nezmenilo je dejisko endoskopických dní - Trenčín, mesto 
pod hradom Matúša Čáka, mesto, ktorého názov keď vyslovíme, tak sa 
nám vybavia zvučné mená jeho popredných gastroenterológov, akými 
boli a sú napríklad Jaroslav Wiesner, Egon Gočár, Marián Kaščák alebo 
Milan Hlísta. 

Taktiež aj program, ktorý sme mali pripravený do Trenčína v roku 
2020, sme nemenili. Prvý deň, štvrtok 2.6.2022, je venovaný „live“ 
prenosom z gastroenterologického pracoviska vo Fakultnej nemocni-
ci v Trenčíne, po ktorých sú zaradené dve State of the art prednášky 
popredných predstaviteľov Endoskopickej sekcie Českej a Slovenskej 
gastroenterologickej spoločnosti. Ako netradičný bonus k uvedeným 
prednáškam sme zaradili aj diskusiu, lebo je škoda, keď prednášky tak 
skvelých prednášajúcich ostávajú bez komunikácie. 

Druhý deň, piatok 3.6.2022, sa v štyroch blokoch budeme venovať 
komplikáciám jednotlivých druhov endoskopických výkonov. Zame-
riame sa na komplikácie spojené s ezofagogastroduodenoskopiou, 
kolonoskopiou, EUS a ERCP. Keďže sa bude jednať o panelové bloky, 
tak verím, že sa zapojíme do diskusie v čo najväčšom počte. 

Veľmi sa tešíme, že naše pozvanie opäť prijal prof. Rastislav Kunda, 
MD, FASGE, asi najznámejší slovenský endoskopista, rodák z Banskej 
Bystrice, ktorý patrí medzi absolútnu svetovú špičku pankreatobiliárnej 
terapeutickej endoskopie, na ktorého sme patrične hrdí.

Taktiež sa veľmi tešíme na významných členov Českej gastroen-
terologickej spoločnosti, ktorí prijali naše pozvanie na pasívnu i ak-
tívnu účasť. Naši kolegovia z Endoskopickej sekcie Českej gastroenter-
ologickej spoločnosti ako i samotnej ČGS sú pevnými piliermi našich 
spoločných podujatí a sme hrdí a vďační za mimoriadne úprimné 
a vrelé puto, ktoré medzi sebou máme. 

Takže čo dodať na záver?

Pevne dúfam, že kongres naplní naše očakávania a nájdeme si na 
ňom všetko, čo využijeme v našej každodennej praxi.

Ďakujem za Vašu účasť .

 Jozef Záň
 prezident kongresu 
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ODBORNÝ PROGRAM ŠTVRTOK 2.6. 2022

08:30 – 08:50 OTVORENIE
   
   Záň J., Rejchrt S., Huorka M.,
   Urban O., Janík T., Hlísta M.

08:50 – 09:05 Začalo sa to v Trenčíne
   Kaščák M. (Trenčín)

09:05 – 09:20 Spomienka na primára Šafára
   Huorka M. (Bratislava)

09:20 – 09:30 Miniprestávka

09:30 – 11:00 I. blok live prenosov
   Panel: Huorka M., Záň J., Kopáčová M., 
   Cyrany J.

11:00 – 11:30 Prestávka

11:30 – 13:00 II. blok live prenosov
   Panel: Zelinková Z., Záň J., Rejchrt S., Hucl T.

13:00 – 14:30 Obed

14:30 – 16:15 III. blok live prenosov
   Panel: Veselíny E., Honko M., Lukáš M.,
   Koželuhová J.

16:15 – 16:45 Prestávka

16:45 – 18:05 Blok state of the art
   Panel: Hlavatý T., Bánovčin P., Hucl T., Bortlík M.

16:45 – 17:05 State of the art I
   
   Evidence - based principy 
   v digestivní endoskopii
   Rejchrt S. (Hradec Králové)

17:05 – 17:25 Panelová diskusia

17:25 – 17:45 State of the art II
   Problémové situácie pri indikovaní 
   ERCP zákroku
   Veselíny E. (Košice)

17:45 – 18:05 Panelová diskusia

20:00   Večera + diskusné fórum
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ODBORNÝ PROGRAM PIATOK 3.6. 2022

Komplikácie endoskopických výkonov

08:30 – 09:30 Komplikácie GFS
   Panel: Kunčák B., Kužela L., Urban O., Bureš J.

08:30 – 08:45 Komplikácie diagnostickej gastroskopie
   Kužela L. (Bratislava)

08:45 – 09:00 Diskusia

09:00 – 09:15 Komplikácie terapeutickej gastroskopie
   Tachecí I. (Hradec Králové)

09:15 – 09:30 Diskusia

09:30 – 10:30 Komplikácie kolonoskopie
   Panel: Pekárek B., Honko M., Lukáš M., Falt P.

09:30 – 09:45 Komplikácie diagnostickej kolonoskopie
   Falt P. (Olomouc)

09:45 – 10:00 Diskusia

10:00 – 10:15 Komplikácie terapeutickej kolonoskopie
   Orságh A. (Bratislava)

10:15 – 10:30 Diskusia

10:30 – 10:50 Prestávka

10:50 – 11:50 Komplikácie ERCP
   Panel: Veselíny E., Vavrečka A., Špičák J., Vítek P.

10:50 – 11:05 Prevencia a riešenie 
   možných komplikácii pri ERCP
   Vavrečka A. (Bratislava)

11:05 – 11:20 Diskusia

11:20 – 11:35 Prenos infekcie v rámci ERCP výkonu: 
   mýtus alebo realita?
   Špičák J. (Praha)

11:35 – 11:50 Diskusia

11:50 – 12:50 Komplikácie EUS
   Panel: Záň J., Koller T., Kunda R., Nosek V.

11:50 – 12:05 Komplikácie EUS FNAB
   Nosek V., Pintová J. (Jablonec n.Nisou)

12:05 – 12:20 Diskusia

12:20 – 12:35 Komplikácie terapeutickej EUS
   Kunda R. (Brusel)

12:35 – 12:50 Diskusia

12:50 – 13:00 UKONČENIE KONGRESU
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

REGISTRÁCIA

Registrácia bude prebiehať v Okruhovom dome armády (ODA), 
Hviezdoslavova 205, Trenčín

nasledovne:

štvrtok 2. júna 2022 7:30 – 18:00
piatok 3. júna 2022 7:45 – 13:00

KONGRESOVÉ POPLATKY

 

STRAVOVANIE

2. júna 2022 13:00 – 14:30 OBED v priestoroch ODA 18,00 € 
3. júna 2022  20:00 VEČERA hotel Elizabeth 40,00 €

Lístky na stravu si môžete zakúpiť pri registrácii na podujatie do 
vyčerpania objednanej kapacity.

MENOVKY

Každý registrovaný účastník 43. Endoskopických dní 2022 dostane 
pri registrácii oficiálnu menovku, ktorá ho oprávňuje na vstup na 
odborné podujatie.
Účastníkom bez registrácie nebude umožnený vstup do kon-
gresových priestorov.

POTVRDENIE O ÚČASTI

Účasť na podujatí je zaradená do systému kontinuálneho vzdelávania 
a účastníkom budú pridelené za jednotlivé dni účasti kredity ARS CME 
nasledovne:

štvrtok 2. júna 2022 6 kreditov
piatok 3. júna 2022 4 kredity

Potvrdenia o účasti budú vydávané v priestoroch registrácie za jed-
notlivé dni účasti nasledovne:

štvrtok 2. júna 2022 17:00 – 18:30
piatok 3. júna 2022 11:30 – 13:00

Potvrdenia o účasti sa nebudú vydávať skôr, ani nebudú zasielané po 
skončení podujatia poštou.

 do 30. 4. 2022 do 20. 5. 2022 na mieste

lekár 50 € 60 € 80 €

lekár do 35 rokov 30 € 40 € 60 €

zdravotná sestra 25 € 30 € 50 €
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AbbVie, s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
tel. č. : +421 2 50 500 777, www.abbvie.sk

Literatúra: 1. Colombel J-F, Panaccione R, Bossuyt P et al. Effect of tight control management on Crohn’s disease (CALM): a multicentre, ran-
domised, controlled phase 3 trial. Lancet. 2018;390(10114):2779–89. 2. Colombel J-F, Panaccione R, Bossuyt P et al. A treat to target approach 
decreases the rate of CD-related adverse outcomes versus a clinical approach in patients with moderate to severely active Crohn’s disease: data from 
CALM. Poster presented at: 25th United European Gastroenterology Week; October 28-Nov 1, 2017; Barcelona, Spain. 3. SPC Humira 20 mg injekčný 
roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Humira 40 mg/0,8 ml injekčný roztok, Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo 
v naplnenom pere, Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere, júl 2021.
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Riaď te život s Crohnovou 
chorobou tým správnym 
smerom

Použitím algoritmu prísnej 
kontroly v porovnaní 
s algoritmom klinického 
manažmentu…1

Výberom lieku Humira®
ponúkate pacientom rýchlu 
a dlhodobú účinnosť 
so zlepšenou kvalitou života.3

Pacienti liečení liekom Humira® 
dosiahli vyššiu mieru slizničného zhojenia 
a menej hospitalizácií spojených s CD.1,2

Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Humira 20 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Humira 40 mg/0,8 ml injekčný roztok, Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere, Humira 80 mg 
injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere. Zloženie: adalimumab 20 mg/0,2 ml; 40 mg/0,8 ml; 40 mg/0,4 ml; 80 mg/0,8 ml. Adalimumab je rekombinantná ľudská monoklonálna protilátka, 
produkovaná ovariálnymi bunkami čínskeho škrečka. Terapeutické indikácie: Pediatrickí pacienti: polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída u pacientov od 2 rokov, artritída spojená s entezitídou u pacientov od 6 rokov, 
ložisková psoriáza u pacientov od 4 rokov, Crohnova choroba u pacientov od 6 rokov, ulcerózna kolitída u pacientov od 6 rokov*, hidradenitis suppurativa u pacientov od 12 rokov, uveitída u pacientov od 2 rokov. Dospelí pacienti: 
reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylartritída bez rádiografi ckého dôkazu AS, psoriatická artritída, psoriáza, hidradenitis suppurativa, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, uveitída. Dávkovanie 
a spôsob podávania: Humira sa podáva subkutánnou injekciou. Pediatrickí pacienti: odporúčaná dávka je založená na telesnej hmotnosti. Polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída u pacientov od 2 rokov: hmotnosť: 
10 kg až < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň. Artritída spojená s entezitídou u pacientov vo veku od 6 rokov: hmotnosť: 15 kg až < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 30 kg: 40 mg 
každý druhý týždeň. Ložisková psoriáza u pacientov vo veku 4 až 17 rokov: hmotnosť: 15 kg až < 30 kg: úvodná dávka 20 mg, následne 20 mg každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky; ≥ 30 kg: 
úvodná dávka 40 mg, následne 40 mg každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Crohnova choroba u pacientov vo veku 6 až 17 rokov: hmotnosť: < 40 kg: 40 mg v týždni 0 a 20 mg v týždni 2, 
potom 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 40 kg: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v týždni 2, potom 40 mg každý druhý týždeň. Ulcerózna kolitída u pacientov vo veku 6 až 17 rokov: hmotnosť: < 40 kg: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v 2, 
týždni, následne 40 mg každý druhý týždeň; ≥ 40 kg: 160 mg v týždni 0 a 80 mg v 2, týždni, následne 80 mg každý druhý týždeň. Uveitída u pacientov vo veku od 2 rokov: hmotnosť: < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň 
v kombinácii s metotrexátom; ≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň v kombinácii s metotrexátom. Hidradenitis suppurativa u dospievajúcich vo veku od 12 rokov a s hmotnosťou aspoň 30 kg: 80 mg v týždni 0, následne 
dávka 40 mg každý druhý týždeň od 1. týždňa. Dospelí pacienti: Reumatoidná artritída: 40 mg každý druhý týždeň. Ak dôjde u pacienta na monoterapii adalimumabom k zníženiu odpovede na liečbu Humirou 40 mg každý 
druhý týždeň, je možné zvýšiť dávku na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylartritída bez rádiografi ckého dôkazu AS a psoriatická artritída: 40 mg každý 
druhý týždeň. Psoriáza: úvodná dávka 80 mg, po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky 40 mg každý druhý týždeň; po 16 týždňoch môžu mať pacienti s nedostatočnou odpoveďou na Humiru 40 mg každý druhý týždeň 
prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ak sa dosiahne adekvátna odpoveď s dávkovaním 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň, dávkovanie môže byť následne 
znížené na 40 mg každý druhý týždeň. Hidradenitis suppurativa: úvodná dávka 160 mg; 80 mg o dva týždne, o ďalšie dva týždne pokračovať s dávkou 40 mg jedenkrát za týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Crohnova 
choroba: 80 mg v týždni 0; potom 40 mg v týždni 2; ak je potrebná rýchlejšia odpoveď na liečbu, môže sa na začiatku liečby použiť režim 160 mg v týždni 0 a 80 mg v týždni 2; po úvodnej liečbe sa podáva 40 mg každý 
druhý týždeň. Pacienti, u ktorých došlo k poklesu odpovede na dávku 40 mg každý druhý týždeň, môžu mať prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ulcerózna kolitída: 160 mg 
v týždni 0 a 80 mg v týždni 2; po úvodnej liečbe 40 mg každý druhý týždeň. Pacienti, u ktorých došlo k poklesu odpovede na dávku 40 mg každý druhý týždeň, môžu mať prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň 
alebo 80 mg každý druhý týždeň. Uveitída: úvodná dávka 80 mg, potom 40 mg podávaných každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Starší pacienti: nie je potrebná úprava dávky. Porucha funkcie 
obličiek a/alebo pečene: Humira nebola študovaná v tejto populácii pacientov. Nemôžu sa urobiť žiadne odporúčania pre dávkovanie. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok, aktívna 
tuberkulóza alebo iné závažné infekcie, stredne ťažké až ťažké srdcové zlyhanie (trieda III/IV podľa NYHA). Špeciálne upozornenia: Liečba sa nemá začať u pacientov s aktívnymi infekciami. Ak sa u pacienta rozvinie nová závažná 
infekcia, podávanie Humiry sa má prerušiť dovtedy, kým sa infekcia nezvládne. Pred začatím liečby musia byť všetci pacienti vyšetrení na aktívnu aj neaktívnu TBC. Možnosť reaktivácie hepatitídy B u chronických nosičov vírusu 
hepatitídy B. Možný vznik alebo exacerbácia demyelinizačného ochorenia, vrátane sklerózy multiplex a Guillain -Barrého syndrómu. U pacientov s malignitou v anamnéze sa má pri zvažovaní liečby postupovať s mimoriadnou 
opatrnosťou. Všetci pacienti majú byť vyšetrení na prítomnosť nemelanómovej kožnej rakoviny pred liečbou a počas nej. V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť pancytopénia vrátane aplastickej anémie. Liečba môže viesť 
k tvorbe autoimunitných protilátok. Liekové a iné interakcie: neodporúča sa súbežné podávanie s anakinrou a abataceptom. Používanie v gravidite a počas laktácie: Ženy vo fertilnom veku majú zvážiť používanie 
primeranej antikoncepcie, aby sa predišlo gravidite, a pokračovať v jej používaní aspoň päť mesiacov po poslednom podaní Humiry. Humira sa má používať počas tehotenstva, iba ak je to jednoznačne potrebné. Humira sa môže 
používať počas dojčenia. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: Humira môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: veľmi časté: 
infekcie dýchacej sústavy, leukopénia, anémia, zvýšenie hladín lipidov, bolesť hlavy, bolesť brucha, nauzea, vracanie, zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, exantém, bolesť svalov, reakcia v mieste vpichu; neznáme: Kaposiho 
sarkóm, zvýšenie hmotnosti*. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Nemecko. Dátum revízie textu: 07/2021. Výdaj lieku je viazaný na lekársky 
predpis s obmedzením predpisovania. Pred predpísaním lieku sa oboznámte, prosím, so Súhrnom charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný na vyžiadanie u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii: 
AbbVie, s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, tel. č.: +421 2 50 500 777.
*Všimnite si, prosím, zmeny v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

Najnovšia a najmodernejšia inovácia endoskopického 
systému. S použitím technológií červenej dichromatickosti 
obrazu RDI, zväčšenej hĺbky ostrosti EDOF, 4K monitoru  
s veľkosťou uhlopriečky 32“ a funkciou vylepšenia textúr 
a farieb TXI, posúva Olympus EVIS X1 štandard modernej 
endoskopie na novú úroveň. 
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Technological Principle

RDI
Red Dichromatic Imaging

RDI works by employing specific green, amber and red wavelengths. 

The latter two penetrate deep into the mucosa, enabling the visualization 

of deep blood vessels. In case of acute bleeding, RDI increases the 

contrast between highly concentrated and diluted blood, thereby clearly 

visualizing the bleeding point.

RDI: The Safeguard for Endoscopic Therapy

Learn More in 
the RDI Video
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RDIWLI

Technological Principle

EDOF 
Extended Depth of Field

Light entering the scope’s objective lens is split into two separate beams, 

with different focal ranges, by the new optical unit. The beams are then 

simultaneously projected onto an image sensor. The EVIS X1 video system 

center combines the pictures to generate a single image with an extremely 

wide depth of field.

EDOF: The Phenomenon of Full Focus

Learn More in the 
EDOF Video
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GIF-HQ190 GIF-EZ1500

Technological Principle

NBI: The Power of Accurate Diagnosis

NBI
Narrow Band Imaging

Utilizing specific blue and green wavelengths absorbed by hemoglobin, NBI 

creates a strong contrast between vessels and surrounding mucosa.13 This 

facilitates the visibility of highly vascularized areas, blood vessel patterns

 and surface structures that are predictive for distinct histopathologies.15-17

Learn More in 
the NBI Video
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AbbVie, s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
tel. č. : +421 2 50 500 777, www.abbvie.sk

Literatúra: 1. Colombel J-F, Panaccione R, Bossuyt P et al. Effect of tight control management on Crohn’s disease (CALM): a multicentre, ran-
domised, controlled phase 3 trial. Lancet. 2018;390(10114):2779–89. 2. Colombel J-F, Panaccione R, Bossuyt P et al. A treat to target approach 
decreases the rate of CD-related adverse outcomes versus a clinical approach in patients with moderate to severely active Crohn’s disease: data from 
CALM. Poster presented at: 25th United European Gastroenterology Week; October 28-Nov 1, 2017; Barcelona, Spain. 3. SPC Humira 20 mg injekčný 
roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Humira 40 mg/0,8 ml injekčný roztok, Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo 
v naplnenom pere, Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere, júl 2021.
SK-HUMG-210014

Riaď te život s Crohnovou 
chorobou tým správnym 
smerom

Použitím algoritmu prísnej 
kontroly v porovnaní 
s algoritmom klinického 
manažmentu…1

Výberom lieku Humira®
ponúkate pacientom rýchlu 
a dlhodobú účinnosť 
so zlepšenou kvalitou života.3

Pacienti liečení liekom Humira® 
dosiahli vyššiu mieru slizničného zhojenia 
a menej hospitalizácií spojených s CD.1,2

Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Humira 20 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Humira 40 mg/0,8 ml injekčný roztok, Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere, Humira 80 mg 
injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere. Zloženie: adalimumab 20 mg/0,2 ml; 40 mg/0,8 ml; 40 mg/0,4 ml; 80 mg/0,8 ml. Adalimumab je rekombinantná ľudská monoklonálna protilátka, 
produkovaná ovariálnymi bunkami čínskeho škrečka. Terapeutické indikácie: Pediatrickí pacienti: polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída u pacientov od 2 rokov, artritída spojená s entezitídou u pacientov od 6 rokov, 
ložisková psoriáza u pacientov od 4 rokov, Crohnova choroba u pacientov od 6 rokov, ulcerózna kolitída u pacientov od 6 rokov*, hidradenitis suppurativa u pacientov od 12 rokov, uveitída u pacientov od 2 rokov. Dospelí pacienti: 
reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylartritída bez rádiografi ckého dôkazu AS, psoriatická artritída, psoriáza, hidradenitis suppurativa, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, uveitída. Dávkovanie 
a spôsob podávania: Humira sa podáva subkutánnou injekciou. Pediatrickí pacienti: odporúčaná dávka je založená na telesnej hmotnosti. Polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída u pacientov od 2 rokov: hmotnosť: 
10 kg až < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň. Artritída spojená s entezitídou u pacientov vo veku od 6 rokov: hmotnosť: 15 kg až < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 30 kg: 40 mg 
každý druhý týždeň. Ložisková psoriáza u pacientov vo veku 4 až 17 rokov: hmotnosť: 15 kg až < 30 kg: úvodná dávka 20 mg, následne 20 mg každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky; ≥ 30 kg: 
úvodná dávka 40 mg, následne 40 mg každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Crohnova choroba u pacientov vo veku 6 až 17 rokov: hmotnosť: < 40 kg: 40 mg v týždni 0 a 20 mg v týždni 2, 
potom 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 40 kg: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v týždni 2, potom 40 mg každý druhý týždeň. Ulcerózna kolitída u pacientov vo veku 6 až 17 rokov: hmotnosť: < 40 kg: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v 2, 
týždni, následne 40 mg každý druhý týždeň; ≥ 40 kg: 160 mg v týždni 0 a 80 mg v 2, týždni, následne 80 mg každý druhý týždeň. Uveitída u pacientov vo veku od 2 rokov: hmotnosť: < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň 
v kombinácii s metotrexátom; ≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň v kombinácii s metotrexátom. Hidradenitis suppurativa u dospievajúcich vo veku od 12 rokov a s hmotnosťou aspoň 30 kg: 80 mg v týždni 0, následne 
dávka 40 mg každý druhý týždeň od 1. týždňa. Dospelí pacienti: Reumatoidná artritída: 40 mg každý druhý týždeň. Ak dôjde u pacienta na monoterapii adalimumabom k zníženiu odpovede na liečbu Humirou 40 mg každý 
druhý týždeň, je možné zvýšiť dávku na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylartritída bez rádiografi ckého dôkazu AS a psoriatická artritída: 40 mg každý 
druhý týždeň. Psoriáza: úvodná dávka 80 mg, po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky 40 mg každý druhý týždeň; po 16 týždňoch môžu mať pacienti s nedostatočnou odpoveďou na Humiru 40 mg každý druhý týždeň 
prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ak sa dosiahne adekvátna odpoveď s dávkovaním 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň, dávkovanie môže byť následne 
znížené na 40 mg každý druhý týždeň. Hidradenitis suppurativa: úvodná dávka 160 mg; 80 mg o dva týždne, o ďalšie dva týždne pokračovať s dávkou 40 mg jedenkrát za týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Crohnova 
choroba: 80 mg v týždni 0; potom 40 mg v týždni 2; ak je potrebná rýchlejšia odpoveď na liečbu, môže sa na začiatku liečby použiť režim 160 mg v týždni 0 a 80 mg v týždni 2; po úvodnej liečbe sa podáva 40 mg každý 
druhý týždeň. Pacienti, u ktorých došlo k poklesu odpovede na dávku 40 mg každý druhý týždeň, môžu mať prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ulcerózna kolitída: 160 mg 
v týždni 0 a 80 mg v týždni 2; po úvodnej liečbe 40 mg každý druhý týždeň. Pacienti, u ktorých došlo k poklesu odpovede na dávku 40 mg každý druhý týždeň, môžu mať prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň 
alebo 80 mg každý druhý týždeň. Uveitída: úvodná dávka 80 mg, potom 40 mg podávaných každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Starší pacienti: nie je potrebná úprava dávky. Porucha funkcie 
obličiek a/alebo pečene: Humira nebola študovaná v tejto populácii pacientov. Nemôžu sa urobiť žiadne odporúčania pre dávkovanie. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok, aktívna 
tuberkulóza alebo iné závažné infekcie, stredne ťažké až ťažké srdcové zlyhanie (trieda III/IV podľa NYHA). Špeciálne upozornenia: Liečba sa nemá začať u pacientov s aktívnymi infekciami. Ak sa u pacienta rozvinie nová závažná 
infekcia, podávanie Humiry sa má prerušiť dovtedy, kým sa infekcia nezvládne. Pred začatím liečby musia byť všetci pacienti vyšetrení na aktívnu aj neaktívnu TBC. Možnosť reaktivácie hepatitídy B u chronických nosičov vírusu 
hepatitídy B. Možný vznik alebo exacerbácia demyelinizačného ochorenia, vrátane sklerózy multiplex a Guillain -Barrého syndrómu. U pacientov s malignitou v anamnéze sa má pri zvažovaní liečby postupovať s mimoriadnou 
opatrnosťou. Všetci pacienti majú byť vyšetrení na prítomnosť nemelanómovej kožnej rakoviny pred liečbou a počas nej. V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť pancytopénia vrátane aplastickej anémie. Liečba môže viesť 
k tvorbe autoimunitných protilátok. Liekové a iné interakcie: neodporúča sa súbežné podávanie s anakinrou a abataceptom. Používanie v gravidite a počas laktácie: Ženy vo fertilnom veku majú zvážiť používanie 
primeranej antikoncepcie, aby sa predišlo gravidite, a pokračovať v jej používaní aspoň päť mesiacov po poslednom podaní Humiry. Humira sa má používať počas tehotenstva, iba ak je to jednoznačne potrebné. Humira sa môže 
používať počas dojčenia. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: Humira môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: veľmi časté: 
infekcie dýchacej sústavy, leukopénia, anémia, zvýšenie hladín lipidov, bolesť hlavy, bolesť brucha, nauzea, vracanie, zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, exantém, bolesť svalov, reakcia v mieste vpichu; neznáme: Kaposiho 
sarkóm, zvýšenie hmotnosti*. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Nemecko. Dátum revízie textu: 07/2021. Výdaj lieku je viazaný na lekársky 
predpis s obmedzením predpisovania. Pred predpísaním lieku sa oboznámte, prosím, so Súhrnom charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný na vyžiadanie u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii: 
AbbVie, s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, tel. č.: +421 2 50 500 777.
*Všimnite si, prosím, zmeny v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

Najnovšia a najmodernejšia inovácia endoskopického 
systému. S použitím technológií červenej dichromatickosti 
obrazu RDI, zväčšenej hĺbky ostrosti EDOF, 4K monitoru  
s veľkosťou uhlopriečky 32“ a funkciou vylepšenia textúr 
a farieb TXI, posúva Olympus EVIS X1 štandard modernej 
endoskopie na novú úroveň. 
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Technological Principle

RDI
Red Dichromatic Imaging

RDI works by employing specific green, amber and red wavelengths. 

The latter two penetrate deep into the mucosa, enabling the visualization 

of deep blood vessels. In case of acute bleeding, RDI increases the 

contrast between highly concentrated and diluted blood, thereby clearly 

visualizing the bleeding point.

RDI: The Safeguard for Endoscopic Therapy

Learn More in 
the RDI Video
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RDIWLI

Technological Principle

EDOF 
Extended Depth of Field

Light entering the scope’s objective lens is split into two separate beams, 

with different focal ranges, by the new optical unit. The beams are then 

simultaneously projected onto an image sensor. The EVIS X1 video system 

center combines the pictures to generate a single image with an extremely 

wide depth of field.

EDOF: The Phenomenon of Full Focus

Learn More in the 
EDOF Video

86
36

1

86
36

2
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Technological Principle

NBI: The Power of Accurate Diagnosis

NBI
Narrow Band Imaging

Utilizing specific blue and green wavelengths absorbed by hemoglobin, NBI 

creates a strong contrast between vessels and surrounding mucosa.13 This 

facilitates the visibility of highly vascularized areas, blood vessel patterns

 and surface structures that are predictive for distinct histopathologies.15-17

Learn More in 
the NBI Video
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Skrátená informácia o liekoch PENTASA
Pentasa Slow release tablets 1 g®. Pentasa Slow release tablets 500 mg®. Pentasa Sachet 2 g granulát s predĺženým uvoľňovaním®. Pentasa Sachet 4 g granulát s predĺženým uvoľňovaním®. 
Pentasa 1 g rektálna suspenzia®.  Pentasa®, 1 g čapíky.
Zloženie: Tablety. Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1 g alebo 500 mg mesalazínu. Granulát. Jedno vrecko obsahuje 2 g alebo 4 g mesalazínu. Rektálna suspenzia. 1 g mesalazínu v 100 ml rektálnej suspenzie  
(1 g/100 ml). Čapíky. 1 g mesalazínu v jednom čapíku. Indikácie: Tablety. Liečba mierne až stredne závažnej ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby. Granulát. 2 g: Liečba mierne až stredne závažnej ulceróznej kolitídy a Crohnovej 
choroby. 4 g: Liečba akútneho štádia mierne až stredne závažnej ulceróznej kolitídy u dospelých. Rektálna suspenzia. Liečba ulceratívnej proktosigmoiditídy a ľavostrannej kolitídy. Čapíky. Ulcerózna kolitída v oblasti konečníka u dospelých. 
Dávkovanie: Tablety. Ulcerózna kolitída: Akútne štádium: Dospelí: Individuálne dávkovanie; až 4 g denne v rozdelených dávkach. Udržiavacia liečba: Dospelí: Individuálne dávkovanie; odporúčaná dávka 2 g jedenkrát denne. Crohnova 
choroba: Akútne štádium: Dospelí: Individuálne dávkovanie; až 4 g denne v rozdelených dávkach. Udržiavacia liečba: Dospelí: Individuálne dávkovanie; až 4 g denne v rozdelených dávkach. Tablety Pentasy 1 g 500 mg sa nesmú rozhrýzť.  
Na uľahčenie prehĺtania ich možno rozptýliť v 50 ml studenej vody, zamiešať a ihneď vypiť. Granulát 2 g. Ulcerózna kolitída: Akútne štádium: Dospelí: Individuálne dávkovanie; až 4 g jedenkrát denne alebo v rozdelených dávkach. 
Udržiavacia liečba: Dospelí: Individuálne dávkovanie; odporúčaná dávka 2 g jedenkrát denne. Crohnova choroba: Akútne štádium: Dospelí: Individuálne dávkovanie; až 4 g denne v rozdelených dávkach. Udržiavacia liečba: Dospelí: 
Individuálne dávkovanie; až 4 g denne v rozdelených dávkach. Granulát 4 g. Liečba akútneho štádia ulceróznej kolitídy: 4 g jedenkrát denne. Pri potrebe nižšej dávky mesalazínu, ako sú 4 g, možno použiť liek Pentasa s nižšou 
silou. Rektálna suspenzia. Dospelí: 1 klyzma (100 ml) večer pred spaním. Čapíky. Liek je určený na rektálnu aplikáciu po defekácii. 1 čapík 1-2 krát denne. Pediatrická populácia: Dostupné sú len obmedzené údaje o účinku u detí  
a dospievajúcich (6–18 rokov). Vo všeobecnosti sa odporúča deťom s hmotnosťou do 40 kg polovičná dávka pre dospelých a deťom s hmotnosťou nad 40 kg normálna dávka pre dospelých. Granulát 4 g. Podávanie lieku Pentasa 
Sachet 4 g sa neodporúča deťom a dospievajúcim do 18 rokov vzhľadom na vysokú jednotlivú dávku 4 g mesalazínu. Rektálna suspenzia, čapíky. Dosiaľ je málo skúseností a len obmedzené údaje o účinku u detí. Kontraindikácie: 
Precitlivenosť na mesalazín, salicyláty alebo na inú zložku lieku. Závažné poškodenie pečene a/alebo obličiek. Liekové a iné interakcie: Niekoľko štúdií preukázalo zvýšený výskyt myelosupresívnych účinkov pri použití kombinovanej 
liečby Pentasy s azatioprínom, 6-merkaptopurínom alebo tioguanínom. Mesalazín môže znížiť antikoagulačný účinok warfarínu. Osobitné upozornenia: Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov alergických na sulfasalazín  
a u pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek. Pacientom s poruchou funkcie obličiek sa používanie lieku neodporúča. Boli hlásené závažné kožné nežiaduce reakcie (severe cutaneous adverse reactions, SCAR) vrátane 
Stevensovho-Johnsonovho syndrómu (SJS) a toxickej epidermálnej nekrolýzy (TEN). Nežiaduce účinky: Najčastejšie nežiaduce reakcie sú hnačka, nevoľnosť, bolesti brucha, bolesti hlavy, vracanie, vyrážka.  Rektálna  suspenzia,  
čapíky.   Príležitostne  sa  môže  vyskytnúť  nepríjemný  pocit v konečníku a podráždenie v mieste aplikácie, svrbenie, tenezmus. Gravidita a laktácia. V gravidite a počas laktácie treba Pentasu užívať opatrne a len v tých prípadoch, 
kedy podľa zhodnotenia lekára očakávaný prínos liečby prevyšuje jej potenciálne riziko. Lieková závislosť.

Liek neobsahuje omamné alebo psychotropné látky. Spôsob výdaja lieku: Len na lekársky predpis. Dátum revízie textu: marec 2021.  
Pred podaním sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC).
1. SPC PENTASA SACHET 2 g granulát s predĺženým uvoľňovaním; dátum revízie textu: marec 2021, 2. SPC PENTASA SACHET 4 g granulát s predĺženým uvoľňovaním; dátum revízie textu: marec 2021, 3. SPC PENTASA Slow release 
tablets 1 g; dátum revízie textu: marec 2021, 4. SPC PENTASA Slow release tablets 500 mg; dátum revízie textu: marec 2021, 5. SPC PENTASA 1 g čapíky; dátum revízie textu: marec 2021, 6. SPC PENTASA 1 g rektálna suspenzia; dátum 
revízie textu: marec 2021, 7. Data on file Ferring Pharmaceuticals.
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ZÁVAŽNEJ ULCERÓZNEJ KOLITÍDY1–6  

A MIERNEJ FORMY CROHNOVEJ CHOROBY1,3,4

Chemoprotektívny účinok1,2

Kontinuálne uvoľňovanie 
v celom hrubom čreve1,2

95 % účinnej látky7

PENTASA SACHET 4 g 
obsahuje najvyššie množstvo 
mesalazínu (4 g) v jednej dávke2

KOMPLEXNÉ OBCHODOVANÉ PORTFÓLIO:1–6

ORÁLNE FORMY:  REKTÁLNE FORMY:
Pentasa Sachet 2 g  |  Pentasa Sachet 4 g Pentasa 1 g čapíky
Pentasa Slow release tablets 1 g Pentasa 1 g rektálna suspenzia
Pentasa Slow release tablets 500 mg

RÔZNI ĽUDIA,
RÔZNE VOĽBY...

PENTASA® SACHET 2 g/4 g

Skrátená informácia prípravku Clensia:
Clensia je prášok na perorálny roztok. Zloženie: Clensia je k dispozícii vo forme prášku v 2 separátnych vreckách (A-veľké a B-malé), ktorý sa naraz rozpustí vo vode 
a podáva sa ako perorálny roztok. Vrecko A (veľké) obsahuje: makrogol 4000 , bezvodý síran sodný, simetikón. Vrecko B (malé) obsahuje: citronan sodný, bezvodá 
kyselina citrónová, chlorid sodný, chlorid draselný. Pomocná látka so známym účinkom: vrecko B obsahuje draselnú soľ  acesulfamu. Indikácia: Vyčistenie čreva pred 
akýmkoľvek klinickým vyšetrením, ktoré si vyžaduje vyčistené črevo. Clensia je indikovaná na použitie u dospelých. Dávkovanie: Na dobré vyčistenie hrubého čreva je 
potrebné vypiť celé množstvo roztoku. Na jeden liečebný cyklus je potrebné, aby sa obsah 4 vreciek A a 4 vreciek B rozpustil v 2 litroch vody. Roztok sa má pripraviť 
a vypiť pred vyšetrením jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov: Celý dávkovací režim deň pred vyšetrením, alebo rozdelený dávkovací režim. Okrem samotného 
roztoku  sa má vypiť tiež 1 liter čírej tekutiny (voda, ovocný džús, nealkoholický nápoj, čaj/káva bez mlieka). Od začiatku liečebného cyklu až do ukončenia klinického 
vyšetrenia sa nesmie konzumovať tuhé jedlo. Medzi posledným príjmom tekutiny (Clensie alebo čírej tekutiny) a začiatkom klinického vyšetrenia majú uplynúť aspoň 
2 hodiny. Po vyšetrení: Za účelom nahradiť straty tekutín počas prípravy na vyšetrenie je potrebné povzbudzovať pacientov, aby po vyšetrení pili dostatok tekutín. 
Kontraindikácie: Liek sa nemá používať u pacientov so známou alebo predpokladanou precitlivenosťou na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Nepou-
žívajte u pacientov v bezvedomí. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Ak sa užíva podľa pokynov, Clensia zvyčajne vyvoláva hnačku. Číry rektálny výtok 
bez zvyškovej stolice zvyčajne indikuje dobré vyčistenie čreva.. Ak existuje podozrenie na gastrointestinálnu obštrukciu alebo perforáciu, majú sa vykonať vhodné 
diagnostické vyšetrenia, aby sa vylúčili tieto ochorenia pred podaním Clensie. Clensia sa má používať s opatrnosťou u pacientov so závažnou ulceróznou kolitídou 
alebo Crohnovou chorobou. Pacienti s poruchou vedomia a s poruchou dávivého reflexu alebo pacienti náchylní na regurgitáciu alebo aspiráciu majú byť počas 
podávania Clensie sledovaní, najmä v prípade podania pomocou nazogastrickej sondy. Liekové a iné interakcie: Počas 1 hodiny po podaní a počas podávania Clensie 
sa nemá užívať žiadny perorálne podávaný liek, pretože sa môže z gastrointestinálneho traktu vyplaviť. Clensia sa môže používať počas gravidity a počas laktácie, ak je 
to nevyhnutné. Hnačka je očakávaným výsledkom prípravy čreva na vyšetrenie. Veľmi zriedkavo boli hlásené reakcie z precitlivenosti. Predávkovanie: Neboli hlásené 
žiadne prípady predávkovania Clensiou. Uchovávanie: Vrecká uchovávajte pri teplote nepresahujúcej 30°C. Roztok sa môže uchovávať po dobu 24 hodín a môže sa 
uchovávať v chladničke (2°C – 8°C). Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Alfasigma Czech s. r. o., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika. Dátum prvej revízie/
predĺženia: 23. novembra 2016, Dátum revízie textu: 01/2018. Prípravok je viazaný na lekársky predpis. Prípravok je čiastočne hradený z prostriedkov verejného 
zdravotného poistenia. Pred použitím si prečítajte plné znenie SPC.

Lepšia viditeľnosť črevnej sliznice  

           je bez bublín1

Referencia: 1. Hassan C, et al. Endoscopy. 2013;45(2):142–150
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Lepšia viditeľnosť črevnej sliznice  

           je bez bublín1

Referencia: 1. Hassan C, et al. Endoscopy. 2013;45(2):142–150
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pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Ak sa abdominálne ťažkosti znovu objavia a/alebo pretrvávajú, je potrebné, aby sa klinicky 
vyšetrili. Fertilita, gravidita, laktácia: Espumisan sa môže užívať v gravidite a počas dojčenia. Nežiaduce účinky: Nežiaduce účinky súvisiace s užívaním Espu-
misanu neboli doteraz pozorované. Pred odporúčaním, alebo predpísaním lieku si pozorne prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku. Držiteľ 
rozhodnutia o registrácii: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Nemecko. Spôsob výdaja lieku: nie je viazaný na lekársky predpis. Posledná 
revízia textu: 05/2018. Dátum výroby materiálu: 01/2022. Referencie: 1. SPC Espumisan (5/2018). *Platí pre liečivo simetikón **IMS data Slovensko (12/2021).  
Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť a interné účely spoločnosti. 
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