
Aktuális kérdések és válaszok 
a diabetológiából
Az MDT Családorvosi Munkacsoport  
regionális továbbképző rendezvénye

program

N y í r e g y h á z a
2 0 1 6 .  s z e p t e m b e r  2 – 3 .

helyszín: hotel pagony
  4400 Nyíregyháza, Újmajor
  www.hotelpagony.hu 



Ez a beteg a magas
LDL-koleszterinszintje miatt
még nagyobb veszélyben van

A KARDIOVASZKULÁRIS ESEMÉNYT ELSZENVEDETT BETEGEK ESETÉBEN  
AZ INTENZÍV KOLESZTERIN CSÖKKENTÉS KIEMELT FONTOSSÁGÚ AZ 
ISMÉTELT KARDIOVASZKULÁRIS ESEMÉNYEK MEGELŐZÉSÉBEN1,2,3

Az ezetimib igazoltan csökkenti a kardiovaszkuláris események kockázatát  
szekunder prevencióban4

LIPTRUZET: jelentősebb LDL-koleszterin (LDL-C) csökkentő hatás és 
kedvezőbb kardiovaszkuláris kimenet a statin monoterápiához képest4

MSD Pharma Hungary Kft.  
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.,  
Telefon: 06-1-888-5300, Fax: 06-1-888-5388, hungary_msd@merck.com
Lezárás dátuma: 2016. augusztus 17., CARD-1154970-0094

A LIPTRUZET (ezetimib/atorvasztatin) csak vényre kiadható gyógyszer (II. csoport). Egy doboz Liptruzet 10/40 mg tabletta (30x) 1 294 Ft-ért kapható (teljes 
ára: 12 943 Ft, a tb-támogatás: 11 649 Ft). Egy doboz Liptruzet 10/80 mg tabletta (30x) 1 376 Ft-ért kapható (teljes ára: 13 759 Ft, a tb-támogatás: 12 383 Ft)[az 
érvényes Eü-pontok alapján, esetleges változásokat ld.: www.oep.hu]). Javallatok: A korábban sztatinnal kezelt vagy nem kezelt, coronaria-betegségben szenvedô és 
akut coronaria szindróma kórtörténettel rendelkezô betegeknél a cardiovascularis események kockázatának csökkentésére javallott. Primer hiperkoleszterinémia 
(homozigóta familiáris formában egyéb adjuvánssal is kiegészíthetô) vagy kevert hiperlipidémia diéta melletti adjuváns kezelésére javallott, ha a kombinációs 
készítmény helyénvaló (sztatin önmagában nem kellôen hatékony vagy fennálló sztatin és ezetimib kombinációs kezelés esetén). Ellenjavallatok: Túlérzékenység 
bármely összetevôvel szemben; terhesség; szoptatás; aktív májbetegség; szérum-transzamináz tisztázatlan eredetû, tartós emelkedése (>3 x NTFH); CYP3A4 vagy a 
transzportfehérjék erôs gátlószerei  (pl.: ciklosporin, telitromicin, klaritromicin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, poszakonazol, és HIV 
proteáz gátlók, beleértve a ritonavirt, lopinavirt, atazanavirt, indinavirt, darunavirt, stb.) egyidejû adása. Adagolás: A Liptruzet adagolását személyre szabottan 
kell meghatározni. A dózis beállítása egyéni. Epesavkötô szerek adása elôtt min. 2 órával korábban vagy utána min. 4 órával késôbb adható. Egyéb adagolási 
szempontok: ld. alkalmazási elôírás (AE) 4.2 és 4.5. Fôbb mellékhatások (>1%): hasmenés, myalgia. Az esetleges izom- vagy májhatásokra vonatkozóan az AE 4.4 
és 4.8 pontja ad részletes tájékoztatást. Terhesség alatt ellenjavallt. A Liptruzet terhesség idején való alkalmazásáról nincsenek rendelkezésre álló klinikai adatok.  
Szoptatás ideje alatt ellenjavallt. A súlyos mellékhatások elôfordulásának lehetôsége miatt a Liptruzetet szedô nôk nem szoptathatnak. Felírás elôtt kérjük, olvassa 
el a teljes alkalmazási elôírást, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), interakciókra (4.5) és figyelmeztetésekre (4.4)  OGYI/2016. március 11.
Referencia: 1. Reiner Z., Catapano A. et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal 2011; 32: 1769-1818 2. Cholesterol Treatment 
Trialists’ (CTT) Collaboration; Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170 
000 participants in 26 randomised trials. lancet 2010; 376: 1670-81 3. Pados et al. Összefoglalás a VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia Irányelveirôl 
Metabolizmus 2015. 13. évfolyam 1. szám 4. Cannon CP, et al. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes, N. Engl J Med. 2015; 372(25):2387-2397.
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További információk: Egis Gyógyszergyár Zrt. Belföldi marketing főosztály 
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Rövidített alkalmazási előírás:

Egiramlon® 5 mg/5 mg kemény kapszula, Egiramlon® 5 mg/10 mg kemény kapszula, Egiramlon® 10 mg/5 mg kemény kapszula, Egiramlon® 10 mg/10 mg kemény kapszula
ATC kód: C09BB07
Minőségi és mennyiségi összetétel: ramipril és amlodipin-bezilát. Terápiás javallat: Egiramlon® a hypertonia szubsztitúciós kezelésére javasolt azon 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 fix 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. Különleges figyelmeztetések 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, mellékhatások: Urticaria, szédülés, fejfájás, palpitatio, syncope, angina pectoris, arc kipirulása, hipotenzio, száraz inger-
köhögés, hasi diszkomfort érzés, dyspepsia, angio-odema, 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 dátuma: 2012.02.15. A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2015. augusztus 4. Alkalmazási 
előírás OGYI engedély számai: OGYI/19605/2015, OGYI/19606/2015, OGYI/19609/2015, OGYI/19610/2015. 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 30x: Fogyasztói ár: 1663 Ft, TB támogatás: 
697 Ft, Térítési díj: 966 Ft, Egiramlon® 5 mg/10 mg kemény kapszula 30x: Fogyasztói ár: 1937 Ft, 
TB támogatás: 869 Ft, Térítési díj: 1068 Ft, Egiramlon® 10 mg/5 mg kemény kapszula 30x: Fogyasztói ár: 
2063 Ft, TB támogatás: 1072 Ft, Térítési díj: 991 Ft, Egiramlon® 10 mg/10 mg kemény kapszula: 
Fogyasztói ár: 2311 Ft, TB támogatás: 1244 Ft, Térítési díj: 1067 Ft. 
Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért forduljon orvoslátogató 
kollégáinkhoz, illetve ezekről tájékozódhat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján: 
www.oep.hu
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általáNoS iNFoRMáCióK

 időpont
2016. szeptember 2–3.

 Helyszín
hotel pagony****, 4400 Nyíregyháza, Újmajor 
www.hotelpagony.hu

 Szervező iroda
stand-art Ügynökség Kft.
6723 szeged, tisza palota b/2., 
Felső tisza-part 31-34.

postacím: 6792 zsombó, pf. 17.
tel: +36/62-317 445; Fax: +36/62-661 331; 
honlap: www.stand-art.hu
Ügyintéző: Lacsán Dóra
e-mail: dora@stand-art.hu 

 tudományos program, ViP regisztráció
Dr. gaál zsolt (Jósa andrás Oktatókórház, Nyíregyháza)
e-mail: drgzs@josa.hu 

 akkreditáció
a rendezvényt belgyógyászok és családorvosok számára szóló to-
vábbképzésként (szte-áOK/2016.I/00001) az szte áOK továbbkép-
zési Központja akkreditálta (16 pont). 

 Regisztrációs iroda
szeptember 2-án: 14.00 – 18.30 h
szeptember 3-án: 08.00 – 14.00 h
telefonszáma: +36/30-619 7348
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 Regisztrációs díj
a regisztrációs díj tartalmazza a kávészünetek, a pénteki vacsora, a 
szombati ebéd, a különböző kiadványok, a kreditpont intézés költ-
ségeit és a 27% áFa összegét. 

Regisztrációs díjak 
27% áFá-val 2016. augusztus 27-ig Helyszínen

minden résztvevő 
számára egységesen 15.000,- Ft 17.000,- Ft

a részvételi díj bruttó 5.500 Ft/fő/nap étkezési költséget tartalmaz.

 Parkolás
a hotel pagony**** parkolója ingyenesen áll a résztvevők rendelke-
zésére.

 egyéb információk
a megadott árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, valamint 
szállásdíjak esetében az idegenforgalmi adót is, de Nem tartalmaz-
zák a közvetített szolgáltatások (étkezés, szállás) után fizetendő 
egyéb terheket. 
a részvételi díj nem tartalmaz semmilyen biztosítást, a rendezvény 
ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi káreseményekért a szer-
vezők nem vállalnak felelősséget.

 lemondási feltételek, számlamódosítás
szíves figyelmét felhívjuk, hogy 2016. szeptember 2. után utólago-
san számlát más címre kiállítani, szállásfoglalást, vagy regisztrációt 
törölni, valamint részvételi díjat visszautalni nem áll módunkban. 
Valamint 2016. augusztus 4. utáni szállásfoglalás lemondás esetén 
a szállásköltséget a kötbéres szerződések miatt teljes mértékben 
meg kell fizetni. 

 a továbbképzés honlapja, letölthető dokumentumok
http://diabet.hu/csom2016
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tUdoMáNYoS PRogRaM

    2016. szeptember 2., péntekn   

15:00 – 15:15 Megnyitó, köszöntések
   Dr. Oláh Ilona az MDT Családorvosi  

Munkacsoportjának részéről
  Dr. Gaál Zsolt a helyi szervezők részéről

15:15 – 16:30 előadások
Üléselnök: Dr. Polocsányi Béla

1.   Dr. OLáh ILONa 
Quo vadis mDt háziorvosi munkacsoport?

2.   Dr. gaáL zsOLt 
Orvosi hibák és elkerülésüknek lehetőségei a 
diabetológiában

3.   Dr. hIDVégI tIbOr 
burnout

16:30-17:00 Szünet

17:00-18:20 előadások
Üléselnök: Dr. Balku István

4.   prOF. Dr. gerő LászLó 
prediabetes az elméletben és a gyakorlatban 

5.   prOF. Dr. barKaI LászLó 
microvascularis szövődmények diabeteses serdülőkben 

6.   Dr. VárKONyI tamás 
Diabetológiai finomságok I: „Vesepecsenye”
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7.   Dr. LeNgyeL Csaba 
Diabetológiai finomságok II: hogyan kerüli el egy gourmand 
a hypoglykaemiát?

19:30   Vacsora

    2016. szeptember 3., szombatn

8:30 – 10:00 előadások
Üléselnök: Dr. Ésik Katalin

8.   Dr. tabáK áDám 
Önellenőrzéssel mért vércukorértékek felhasználása  
a klinikai gyakorlatban

9.   prOF. Dr. JermeNDy gyÖrgy 
Double diabetes – klasszifikációs vagy fenotipizálási gond?

10.   prOF. Dr. KempLer péter 
Válasszuk a biztosat! - a szitagliptin a 2-es típusú diabetes 
kezelésében

10:00 – 10:30 Szünet

10:30 – 12:00   előadások
Üléselnök: Dr. Papp Zsuzsanna

11.   Dr. baLOgh zOLtáN 
az üveghegyen és a metforminon túl

12.   prOF. Dr. paragh gyÖrgy  
 Komplex rizikócsökkentés 2-es típusú cukorbetegeknél 

13.   Dr. putz zsuzsaNNa 
az incretin alapú kezelések különbözőségei
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12:00 – 12:30 Szünet

12:30 – 14:00   előadások
Üléselnök: Dr. Redella Edina

14.   Dr. petró gIzeLLa 
bázisinzulinok 2016. 

15.   Dr. KaJetáN mIKLós  
Kézenfekvő kérdés: a diabeteses láb

16.   KICsáK marIaN 
hogyan tanítsunk, hogyan tanuljunk? 

14:00-14:15  Zárás, értékelés, értékelő lapok, teszt kitöltése
Dr. Oláh Ilona, Dr. Gaál Zsolt 

14:15   ebéd
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Készen állok...
A Trulicity új, heti egyszeri adagolású 
GLP-1 receptor agonista1, amely:

•   jelentős és tartós HbA1c csökkentő
     hatással rendelkezik 1

•   használatra kész adagolóeszközben
     áll a betegek rendelkezésére.1,2,3

A Trulicity felnőtt 2-es típusú cukorbetegek kezelésére javallott 
a glykaemias kontroll javítására.1

Trulicity 0,75 mg illetve 1,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban rövidített alkalmazási előírás.
Összetétel:  Minden előretöltött injekciós toll 0,75 mg illetve 1,5 mg dulaglutidot tartalmaz 0,5 ml oldatban. Gyógyszerforma:   Oldatos injekció  tiszta, színtelen oldat. Terápiás javallatok: A Trulicity felnőtt 2-es típusú cukorbetegek kezelésére 
javallott a glykaemias kontroll javítása céljából. Monoterápiaként: Ha a diéta és a testmozgás önmagában nem biztosít megfelelő glykaemias kontrollt azoknál a betegeknél, akiknél a metformin nem alkalmazható intolerancia vagy ellenjavallatok 
miatt. Kiegészítő kezelésként: Egyéb vércukorszint-csökkentő gyógyszerekkel kombinálva, beleértve az inzulint is, amennyiben ezek alkalmazása az egyidejű diétával és testmozgással együtt nem biztosít megfelelő glykaemias kontrollt
(a különböző kombinációkra vonatkozó adatokat lásd az 5.1 pontban). Adagolás:  Monoterápia esetén heti egyszer 0,75 mg, kiegészítő kezelésként heti 1,5 mg. A potenciálisan esendő betegcsoportokban, úgymint 75 éves és annál idősebb 
betegeknél megfontolható a heti egyszer 0,75 mg-os kezdő dózis. Ha a Trulicity hozzáadására a már előzőleg alkalmazott metformin- és/vagy pioglitazon-kezelés kiegészítéseként kerül sor, akkor ezek aktuális adagja folytatható. Ha a már előzőleg 
alkalmazott szulfonilurea- vagy prandiális inzulin-kezeléshez adják hozzá, akkor a hypoglykaemia kockázatának mérséklése érdekében megfontolandó ezek adagjának csökkentése. A Trulicity alkalmazásakor nincs szükség vércukor-önellenőrzésre. 
Erre a szulfonilurea vagy a prandiális inzulin adagjának beállításához lehet szükség. Enyhe vagy közepesen súlyos vesekárosodásban szenvedő betegeknél nincs szükség az adag módosítására. Súlyos vesekárosodásban 
(eGFR [-CKD-EPI] < 30 ml/perc/1,73 m2), illetve végstádiumú vesebetegségben szenvedő betegeknél erősen korlátozottak a tapasztalatok, ezért a Trulicity nem javasolt ebben a betegcsoportban. Májkárosodásban szenvedő betegeknél nincs 
szükség az adag módosítására. A dulaglutid biztonságosságát és hatásosságát 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében még nem igazolták.  Alkalmazás módja: Subcutan injekcióként kell beadni a combba, a hasba vagy a felkarba. Nem adható 
intravénásan vagy intramuscularisan. Az adagot a nap folyamán bármikor be lehet adni, étkezés során vagy attól függetlenül. Ha egy adagot elfelejtett beadni a beteg, akkor azt a lehető leghamarabb pótolni kell, amennyiben a következő esedékes 
adagig még legalább 3 nap (72 óra) áll rendelkezésre. Ha a következő esedékes adagig kevesebb, mint 3 nap  (72 óra) van hátra, az elmaradt adagot ki kell hagyni, és a következő adagot a szokásos, tervezett napon kell beadni. A betegek ezt követően 
mindkét esetben folytathatják a szokásos, heti egyszeri adagolási sémát. Szükség esetén a heti alkalmazás napját meg lehet változtatni, amennyiben az utolsó adag beadásától legalább 3 nap (72 óra) eltelt. Ellenjavallatok: A készítmény 
hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Legfontosabb figyelmeztetések:  A dulaglutidot nem szabad alkalmazni 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeknél vagy diabeteses ketoacidosis kezelésére. A GLP 
1-receptor-agonisták alkalmazása gastrointestinalis mellékhatásokkal járhat. Ezt figyelembe kell venni beszűkült vesefunkciójú betegek kezelése esetén, mivel ezek a mellékhatások (hányinger, hányás és/vagy hasmenés) kiszáradáshoz vezethetnek, 
ami a vesefunkció romlását okozhatja. A dulaglutiddal nem végeztek vizsgálatot súlyos gastrointestinalis betegségben szenvedő betegeknél, beleértve a súlyos gastroparesist is, ezért adása nem ajánlott ezeknél a betegeknél. A GLP 
1-receptor-agonisták alkalmazása akut pancreatitis kialakulásának kockázatával járt. A betegeket tájékoztatni kell az akut pancreatitis jellegzetes tüneteiről. Ha a pancreatitis gyanúja felmerül, a dulaglutid adását abba kell hagyni. Ha a pancreatitis 
igazolódik, a dulaglutid adását nem szabad ismét elkezdeni. Pangásos szívelégtelenségben szenvedő betegeknél korlátozott tapasztalat áll rendelkezésre. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Nagyon gyakori  (≥1/10): Dokumentált, tüneteket 
okozó hypoglykaemia és 3,9 mmol/l vagy ennél alacsonyabb vércukorszint: ha prandiális inzulinnal, metforminnal (0,75 mg-os dózis esetén: gyakori) vagy metforminnal és glimepiriddel alkalmazzák; Hányinger, hasmenés, hányás, hasi fájdalom 
(utóbbi kettő  a 0,75 mg-os dózis esetén: gyakori); Gyakori (≥1/100 -<1/10): Dokumentált, tüneteket okozó hypoglykaemia és 3,9 mmol/l vagy ennél alacsonyabb vércukorszint: ha monoterápiaként vagy metforminnal és pioglitazonnal 
kombinációban alkalmazzák; Étvágycsökkenés, emésztési zavar, székrekedés, flatulencia, haspuffadás, gastrooesophagealis reflux betegség, öklendezés; Fáradtság; Sinus tachycardia, elsőfokú atrioventricularis blokk; Nem gyakori (≥1/1000 
-<1/100): Az injekció beadási helyén kialakult reakciók; Ritka (≥1/10 000-<1/1000): Akut pancreatitis. Válogatott mellékhatások leírása:  a gastrointestinalis események többségét a kezdeti dózis utáni 2-3 napban jelentették, és a következő 
dózisok adása során a gyakoriságuk csökkent. II-es és III-as fázisú klinikai vizsgálatban az akut pancreatitis előfordulása 0,07% volt a dulaglutid esetében, szemben a placebo alkalmazása mellett észlelt 0,14%-kal, és az antidiabetikus háttérterápiával 
vagy anélkül alkalmazott komparátor kezelések mellett megfigyelt 0,19%-kal. A dulaglutid a pancreas enzimek (lipáz és/vagy pancreas amiláz) 11%-21%-os átlagos emelkedésével jár a kiindulási értékhez képest. Ha az akut pancreatitis egyéb jelei 
és tünetei nem állnak fenn, a pancreas enzimek emelkedése önmagában nem jelzi előre az akut pancreatitist. A dulaglutid 0,75 mg és 1,5 mg alkalmazása mellett a szívfrekvencia kismértékű növekedését (2 4 ütés/perc) és a sinus tachycardia 
gyakoriságának emelkedését (1,3% és 1,4%) figyelték meg. Utóbbi a szívfrekvencia kiindulási értékhez képest legalább 15 ütés/perces emelkedésével járt. Átlagosan a PR-intervallum kismértékű megnyúlását (2-3 msec) és az elsőfokú AV-blokk 
gyakoriságának növekedését (1,5% és 2,4%) figyelték meg 0,75 mg és 1,5 mg dulaglutid alkalmazása mellett. A II-es és III-as fázisú vizsgálatok egyik metaanalízise szerint a dulaglutid-kezelés nem növelte a cardiovascularis kockázatot a kontroll 
kezelésekhez képest (HR: 0,57; CI: [0,30 - 1,10]). Klinikai vizsgálatokban a dulaglutid-terápia a kezelés során képződött dulaglutid elleni antitestek 1,6%-os előfordulásával járt, az antitest titere általában alacsony volt, az adatok elemzése nem igazolta, 
hogy a dulaglutid elleni antitestek egyértelműen befolyásolnák a HbA1c választ. A II-es és III-as fázisú klinikai vizsgálatokban szisztémás túlérzékenységi reakciókat (mint például urticaria, oedema) a dulaglutidot kapó betegek 0,5%-ánál jelentettek, 
egyik betegnél sem alakult ki dulaglutid elleni antitest. Az injekció beadási helyén kialakult nemkívánatos eseményeket a dulaglutidot kapó betegek 1,9% ánál jelentettek. A potenciálisan immunmediált, az injekció beadási helyén kialakult 
nemkívánatos eseményeket (mint például kiütés, erythema) a dulaglutidot kapó betegek 0,7%-ánál jelentettek, és általában enyhék voltak. Terhesség és szoptatás: A dulaglutid terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nem vagy korlátozott 
mennyiségű információ áll rendelkezésre.  Ezért a dulaglutid alkalmazása terhesség alatt nem ajánlott. Nem ismert, hogy a dulaglutid kiválasztódik-e a humán anyatejbe.  
A dulaglutid szoptatás alatt nem alkalmazható. 
Forgalomba hozatali engedély számai: EU/1/14/956/001-008. Dátuma: 2014. november 21. 
Az alkalmazási előírás legutóbbi frissítésének dátuma: 2016. január 1.  
Kiadhatóság: „J” (szakorvosi/ kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer). 
Csomagolás: 2 előretöltött injekciós toll. Támogatás alapjául szolgáló ár: 18 798 Ft. 
Támogatás mértéke: EÜ70 1. alapján 70%. Támogatás összege: 13 159 Ft. Térítési díj: 5 639 Ft.
Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását, amelyet kérésére elküldünk Önnek. 
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Készen állok...
A Trulicity új, heti egyszeri adagolású 
GLP-1 receptor agonista1, amely:

•   jelentős és tartós HbA1c csökkentő
     hatással rendelkezik 1

•   használatra kész adagolóeszközben
     áll a betegek rendelkezésére.1,2,3

A Trulicity felnőtt 2-es típusú cukorbetegek kezelésére javallott 
a glykaemias kontroll javítására.1

Trulicity 0,75 mg illetve 1,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban rövidített alkalmazási előírás.
Összetétel:  Minden előretöltött injekciós toll 0,75 mg illetve 1,5 mg dulaglutidot tartalmaz 0,5 ml oldatban. Gyógyszerforma:   Oldatos injekció  tiszta, színtelen oldat. Terápiás javallatok: A Trulicity felnőtt 2-es típusú cukorbetegek kezelésére 
javallott a glykaemias kontroll javítása céljából. Monoterápiaként: Ha a diéta és a testmozgás önmagában nem biztosít megfelelő glykaemias kontrollt azoknál a betegeknél, akiknél a metformin nem alkalmazható intolerancia vagy ellenjavallatok 
miatt. Kiegészítő kezelésként: Egyéb vércukorszint-csökkentő gyógyszerekkel kombinálva, beleértve az inzulint is, amennyiben ezek alkalmazása az egyidejű diétával és testmozgással együtt nem biztosít megfelelő glykaemias kontrollt
(a különböző kombinációkra vonatkozó adatokat lásd az 5.1 pontban). Adagolás:  Monoterápia esetén heti egyszer 0,75 mg, kiegészítő kezelésként heti 1,5 mg. A potenciálisan esendő betegcsoportokban, úgymint 75 éves és annál idősebb 
betegeknél megfontolható a heti egyszer 0,75 mg-os kezdő dózis. Ha a Trulicity hozzáadására a már előzőleg alkalmazott metformin- és/vagy pioglitazon-kezelés kiegészítéseként kerül sor, akkor ezek aktuális adagja folytatható. Ha a már előzőleg 
alkalmazott szulfonilurea- vagy prandiális inzulin-kezeléshez adják hozzá, akkor a hypoglykaemia kockázatának mérséklése érdekében megfontolandó ezek adagjának csökkentése. A Trulicity alkalmazásakor nincs szükség vércukor-önellenőrzésre. 
Erre a szulfonilurea vagy a prandiális inzulin adagjának beállításához lehet szükség. Enyhe vagy közepesen súlyos vesekárosodásban szenvedő betegeknél nincs szükség az adag módosítására. Súlyos vesekárosodásban 
(eGFR [-CKD-EPI] < 30 ml/perc/1,73 m2), illetve végstádiumú vesebetegségben szenvedő betegeknél erősen korlátozottak a tapasztalatok, ezért a Trulicity nem javasolt ebben a betegcsoportban. Májkárosodásban szenvedő betegeknél nincs 
szükség az adag módosítására. A dulaglutid biztonságosságát és hatásosságát 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében még nem igazolták.  Alkalmazás módja: Subcutan injekcióként kell beadni a combba, a hasba vagy a felkarba. Nem adható 
intravénásan vagy intramuscularisan. Az adagot a nap folyamán bármikor be lehet adni, étkezés során vagy attól függetlenül. Ha egy adagot elfelejtett beadni a beteg, akkor azt a lehető leghamarabb pótolni kell, amennyiben a következő esedékes 
adagig még legalább 3 nap (72 óra) áll rendelkezésre. Ha a következő esedékes adagig kevesebb, mint 3 nap  (72 óra) van hátra, az elmaradt adagot ki kell hagyni, és a következő adagot a szokásos, tervezett napon kell beadni. A betegek ezt követően 
mindkét esetben folytathatják a szokásos, heti egyszeri adagolási sémát. Szükség esetén a heti alkalmazás napját meg lehet változtatni, amennyiben az utolsó adag beadásától legalább 3 nap (72 óra) eltelt. Ellenjavallatok: A készítmény 
hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Legfontosabb figyelmeztetések:  A dulaglutidot nem szabad alkalmazni 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeknél vagy diabeteses ketoacidosis kezelésére. A GLP 
1-receptor-agonisták alkalmazása gastrointestinalis mellékhatásokkal járhat. Ezt figyelembe kell venni beszűkült vesefunkciójú betegek kezelése esetén, mivel ezek a mellékhatások (hányinger, hányás és/vagy hasmenés) kiszáradáshoz vezethetnek, 
ami a vesefunkció romlását okozhatja. A dulaglutiddal nem végeztek vizsgálatot súlyos gastrointestinalis betegségben szenvedő betegeknél, beleértve a súlyos gastroparesist is, ezért adása nem ajánlott ezeknél a betegeknél. A GLP 
1-receptor-agonisták alkalmazása akut pancreatitis kialakulásának kockázatával járt. A betegeket tájékoztatni kell az akut pancreatitis jellegzetes tüneteiről. Ha a pancreatitis gyanúja felmerül, a dulaglutid adását abba kell hagyni. Ha a pancreatitis 
igazolódik, a dulaglutid adását nem szabad ismét elkezdeni. Pangásos szívelégtelenségben szenvedő betegeknél korlátozott tapasztalat áll rendelkezésre. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Nagyon gyakori  (≥1/10): Dokumentált, tüneteket 
okozó hypoglykaemia és 3,9 mmol/l vagy ennél alacsonyabb vércukorszint: ha prandiális inzulinnal, metforminnal (0,75 mg-os dózis esetén: gyakori) vagy metforminnal és glimepiriddel alkalmazzák; Hányinger, hasmenés, hányás, hasi fájdalom 
(utóbbi kettő  a 0,75 mg-os dózis esetén: gyakori); Gyakori (≥1/100 -<1/10): Dokumentált, tüneteket okozó hypoglykaemia és 3,9 mmol/l vagy ennél alacsonyabb vércukorszint: ha monoterápiaként vagy metforminnal és pioglitazonnal 
kombinációban alkalmazzák; Étvágycsökkenés, emésztési zavar, székrekedés, flatulencia, haspuffadás, gastrooesophagealis reflux betegség, öklendezés; Fáradtság; Sinus tachycardia, elsőfokú atrioventricularis blokk; Nem gyakori (≥1/1000 
-<1/100): Az injekció beadási helyén kialakult reakciók; Ritka (≥1/10 000-<1/1000): Akut pancreatitis. Válogatott mellékhatások leírása:  a gastrointestinalis események többségét a kezdeti dózis utáni 2-3 napban jelentették, és a következő 
dózisok adása során a gyakoriságuk csökkent. II-es és III-as fázisú klinikai vizsgálatban az akut pancreatitis előfordulása 0,07% volt a dulaglutid esetében, szemben a placebo alkalmazása mellett észlelt 0,14%-kal, és az antidiabetikus háttérterápiával 
vagy anélkül alkalmazott komparátor kezelések mellett megfigyelt 0,19%-kal. A dulaglutid a pancreas enzimek (lipáz és/vagy pancreas amiláz) 11%-21%-os átlagos emelkedésével jár a kiindulási értékhez képest. Ha az akut pancreatitis egyéb jelei 
és tünetei nem állnak fenn, a pancreas enzimek emelkedése önmagában nem jelzi előre az akut pancreatitist. A dulaglutid 0,75 mg és 1,5 mg alkalmazása mellett a szívfrekvencia kismértékű növekedését (2 4 ütés/perc) és a sinus tachycardia 
gyakoriságának emelkedését (1,3% és 1,4%) figyelték meg. Utóbbi a szívfrekvencia kiindulási értékhez képest legalább 15 ütés/perces emelkedésével járt. Átlagosan a PR-intervallum kismértékű megnyúlását (2-3 msec) és az elsőfokú AV-blokk 
gyakoriságának növekedését (1,5% és 2,4%) figyelték meg 0,75 mg és 1,5 mg dulaglutid alkalmazása mellett. A II-es és III-as fázisú vizsgálatok egyik metaanalízise szerint a dulaglutid-kezelés nem növelte a cardiovascularis kockázatot a kontroll 
kezelésekhez képest (HR: 0,57; CI: [0,30 - 1,10]). Klinikai vizsgálatokban a dulaglutid-terápia a kezelés során képződött dulaglutid elleni antitestek 1,6%-os előfordulásával járt, az antitest titere általában alacsony volt, az adatok elemzése nem igazolta, 
hogy a dulaglutid elleni antitestek egyértelműen befolyásolnák a HbA1c választ. A II-es és III-as fázisú klinikai vizsgálatokban szisztémás túlérzékenységi reakciókat (mint például urticaria, oedema) a dulaglutidot kapó betegek 0,5%-ánál jelentettek, 
egyik betegnél sem alakult ki dulaglutid elleni antitest. Az injekció beadási helyén kialakult nemkívánatos eseményeket a dulaglutidot kapó betegek 1,9% ánál jelentettek. A potenciálisan immunmediált, az injekció beadási helyén kialakult 
nemkívánatos eseményeket (mint például kiütés, erythema) a dulaglutidot kapó betegek 0,7%-ánál jelentettek, és általában enyhék voltak. Terhesség és szoptatás: A dulaglutid terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nem vagy korlátozott 
mennyiségű információ áll rendelkezésre.  Ezért a dulaglutid alkalmazása terhesség alatt nem ajánlott. Nem ismert, hogy a dulaglutid kiválasztódik-e a humán anyatejbe.  
A dulaglutid szoptatás alatt nem alkalmazható. 
Forgalomba hozatali engedély számai: EU/1/14/956/001-008. Dátuma: 2014. november 21. 
Az alkalmazási előírás legutóbbi frissítésének dátuma: 2016. január 1.  
Kiadhatóság: „J” (szakorvosi/ kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer). 
Csomagolás: 2 előretöltött injekciós toll. Támogatás alapjául szolgáló ár: 18 798 Ft. 
Támogatás mértéke: EÜ70 1. alapján 70%. Támogatás összege: 13 159 Ft. Térítési díj: 5 639 Ft.
Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását, amelyet kérésére elküldünk Önnek. 
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 Gyógyászati segédeszköz      Közfin. alapját képező nettó ár           Támogatás nettó összege                  Bruttó térítési díj
Dcont® HUNOR és Dcont® IDEÁL vércukormérő készülék     6 500 Ft       3 250 Ft          4 128 Ft
 IDEÁL Teszt tesztcsík       2 577 Ft       2 062 Ft                541 Ft

Az alábbi termékek társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök:

MSZ EN

A Dcont® mobilalkalmazásban rögzíthető az  inzulin- és szénhidrátbevitel, fizikai aktivitás, melyek megjelenítésre 
kerülnek a Dcont® eNAPLÓ webes Adatelemző felületen (www.dcont.hu) is. Ezzel teljesebb képet adva segítenek 
Önnek páciense anyagcserehelyzetének jobb megértésében és az egyensúly megtartásában.

Megérkezett mobilalkalmazásunk!

Teszt

eNAPLÓ
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