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PRESTANCE 
Zloženie: Každá tableta obsahuje perindopril arginín, dlhodobo pôsobiaci ACE-inhibítor a amlodipín besilát, blokátor kalciových kanálov. PRESTANCE 5mg/5mg: jedna tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 5 mg perindopril 
arginínu a 6,935 mg amlodipín besilátu, množstvo zodpovedajúce 5 mg amlodipínu. PRESTANCE 5mg/10mg: jedna tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 5 mg perindopril arginínu a 13,870 mg amlodipín besilátu, 
množstvo zodpovedajúce 10 mg amlodipínu. PRESTANCE 10mg/5mg: jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 10 mg perindopril arginínu a 6,935 mg amlodipín besilátu, množstvo zodpovedajúce 5 mg amlodipínu. 
PRESTANCE 10mg/10mg: Jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 10 mg perindopril arginínu a 13,870 mg amlodipín besilátu, množstvo zodpovedajúce 10 mg amlodipínu. Pomocná látka: monohydrát laktózy. 
Indikácie: PRESTANCE je indikované ako substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní perindoprilom a amlodipínom podávanými súbežne v rovnakých dávkových 
hladinách. Dávkovanie a spôsob podávania: Perorálne použitie. Jedna tableta denne, užitá ako jednotlivá dávka, prednostne ráno a pred jedlom. Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia. Ak je potrebná zmena dávkovania, môže sa 
dávka PRESTANCE upraviť alebo sa môže zvážiť individuálna titrácia voľnou kombináciou. Kontraindikácie: Precitlivenosť na perindopril alebo na niektorý iný ACE inhibítor, anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom, 
hereditárny alebo idiopatický angioedém, tehotenstvo a dojčenie, závažná hypotenzia, precitlivenosť na amlodipín alebo na niektorý iný dihydropyridín, šok, vrátane kardiogénneho šoku, obštrukcia prietoku ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň 
aortálnej stenózy), nestabilná angína pectoris, zlyhanie srdca po akútnom infarkte myokardu (počas prvých 28 dní). Liekové a iné interakcie: Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča: draslík šetriace diuretiká a niektoré lieky spôsobujúce poruchy srdcového 
rytmu, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka, kombinácia s lítiom, estramustín. Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť: nesteroidné antiflogistiká, antidiabetiká, diuretiká, sympatomimetiká, zlato, dantrolén, CYP3A4 
induktory (rifampicín, ľubovník bodkovaný, karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín, primidon), CYP3A4 inhibítory (itrakonazol, ketokonazol), beta-blokátory používané pri srdcovom zlyhaní, baklofén, kortikosteroidy, tetrakosaktid, alfa-blokátory, 
amifostín, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, anestetiká, imunosupresíva. Nežiaduce účinky: asténia, závraty, bolesť hlavy, zmeny nálad, poruchy spánku, svalové kŕče, hypotenzia, alergická reakcia, kožné vyrážky, gastrointestinálne poruchy, kašeľ, 
sucho v ústach, riziko dehydratácie u starších a u pacientov trpiacich srdcovým zlyhaním, môže dôjsť k zmenám laboratórnych parametrov krvi. Osobitné upozornenia: Opatrenia pri používaní. Bežné lekárske sledovanie renálnych funkcií pred a počas liečby. 
Renovaskulárna hypertenzia. Operácia, anestézia. Renálne poškodenie: dávka sa má upravovať s opatrnosťou podľa hodnôt  klírensu kreatinínu (pozri úplné SPC). Symptomatická hypotenzia je zriedkavá, avšak môže k nej dôjsť u pacientov s hypovolémiou 
spôsobenou napr. liečbou diuretikami alebo po podaní prvých dvoch dávok. U pacientov užívajúcich diuretiká zastavte diuretickú liečbu 3 dni pred začatím liečby perindoprilom arginínom/amlodipínom. Diuretikum môže byť podávané v kombinácii neskôr, 
ak je to potrebné. Draslík šetriace diuretiká sa neodporúčajú. Pacienti s hepatálnym poškodením: plazmatický polčas amlodipínu je predĺžený. Preto je potrebné liek podávať opatrne a liečba má zahŕňať bežné lekárske sledovanie pečeňových enzýmov. 
U tretiny pacientov so srdcovým zlyhaním liečba amlodipínom bola spojená s častejším výskytom pľúcneho edému, pričom rozdiel oproti placebu nebol signinifikantný. Pacientom sa má liečba podávať opatrne. Súbežné použitie, ktoré je potrebné vziať do 
úvahy (pozri Liekové a iné interakcie). Balenie: PRESTANCE 5mg/5mg 30, 90 tabliet; PRESTANCE 5mg/10mg 30 tabliet; PRESTANCE 10mg/5mg 30 tabliet; PRESTANCE 10mg/10mg 30, 90 tabliet. Dátum poslednej revízie textu: máj 2008. Výdaj lieku 
je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Podrobnejšie informácie nájdete v plnej verzii Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktorý Vám poskytneme na adrese: Servier Slovensko, spol. 
s r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier, 22 rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francúzsko.
1. SPC Prestance, dátum poslednej revízie textu: máj 2008 2. STRONG study, Am J Cardiovasc Drugs 2009; 9 (3): 135-142, 3. ASCOT BPLA study, Journal of Hypertension 2009, 27:876–885, 4 Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S, Messerli 
FH. Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med. 2007; 120: 713–719. 5. Kategorizácia platná od 1.10.2009                                                                                                                                             
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FIXNÁ KOMBINÁCIA SO SYNERGICKÝM ÚÈINKOM 
PRE KARDIOVASKULÁRNU OCHRANU VAŠICH PACIENTOV3

 Úèinná kontrola tlaku krvi2

 Lepšia kardiovaskulárna ochrana3

 Lepšia compliance4
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amlodipín + perindopril 

atenolol + tiazidové diuretikum
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organizaãn˘ a programov˘ v˘bor prezidentka kongresu

Doc. MUDr. S. Filipová, CSc., F.E.S.C. Doc. MUDr. S. Filipová, CSc., F.E.S.C.

MUDr. P. Joná‰ prezidentka SHS

MUDr. D. ·kultétyová, PhD., F.E.S.C. predsedníãka PSPK SKS            

MUDr. K. BeÀová vedecká sekretárka kongresu
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc., F.E.S.C. MUDr. D. ·kultétyová, PhD., F.E.S.C.

Doc. MUDr. ·. Farsk˘, CSc., F.E.S.C. vedecká sekretárka SHS

Prof. MUDr. P. PonÈuch, CSc.

Prof. MUDr. I. Rieãansk˘, CSc., F.E.S.C. 

Doc. MUDr. J. Sirotiaková, PhD. Kongresové centrum SLS
Doc. MUDr. M. Sninãák, CSc.          S. Kozáková

MUDr. V. Spi‰ák 

za PSPK a SKS Sekretariát kongresu
Prof. MUDr. V. Bada, CSc. PhDr. Î. Mácová (SLS)   

Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc., F.E.S.C. A. Michlerová (SHS)

Doc. MUDr. J. Gonsorãík, CSc.                                

MUDr. P. ChÀupa Ubytovanie a organizaãné
MUDr. G. Kaliská, CSc., F.E.S.C.                        zabezpeãenie
Doc. MUDr. J. Lietava, CSc.                                       PharmDr. K. Bilá (FARMI-PROFI)

Prof. MUDr. Z. Mike‰, DrSc., F.E.S.C.                   M. Idlbeková (FARMI-PROFI)   

Kontaktné adresy

Doc. MUDr. S. Filipová, CSc., F.E.S.C. MUDr. D. ·kultétyová, PhD., F.E.S.C.
Kardiologická klinika Kardiologická klinika
Slovenská zdravotnícka univerzita Národn˘ ústav srdcov˘ch a cievnych chorôb
a  Národn˘ ústav srdcov˘ch a cievnych chorôb           Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava                                                  Tel.: + 421 2 59320281
Tel. a fax: + 421 2 59320282                                                Mobil: + 421 905 748519
Mobil: + 421 917 466992                                                 E-mail: skultety@nusch.sk
E-mail: filipova@nusch.sk                                            

S. Kozáková FARMI-PROFI
Slovenská lekárska spoloãnosÈ PharmDr. K. Bilá
Kongresové centrum M. Idlbeková
Cukrová ul. ã. 3, 813 22 Bratislava Drobného 27, 841 01 Bratislava
Tel: + 421 2 52922017 Tel:   + 421  2 6446 1555, 1614 
Fax: + 421 2 52922022 Fax:  + 421 2 6446 1487                                                
Mobil: + 421 905 494688 Mobil: + 421 918 502 341                                             
E-mail: kozakova@sls.sk E-mail: bila@farmi-profi.sk, idlbekova@farmi-profi.sk

hypertenzia@farmi-profi.sk

nová webová adresa SHS
www.hypertenzia.org

webová stránka SKS
www.cardiology.sk
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Odborn˘ program

Kongresov˘ program bude obsahovaÈ v‰etky hlavné témy z oblasti artériovej hypertenzie a preventívnej kardiológie
so zameraním na artériovú hypertenziu.
Kongresu bude predchádzaÈ 21.–22. apríla 2010 v˘berov˘ ESH Master Course on Hypertension, ktor˘
poriada Európska hypertenziologická spoloãnosÈ v spolupráci s SHS pre vybrat˘ch slovensk˘ch úãastníkov
s predná‰kami v˘znamn˘ch európskych hypertenziológov. 

Abstrakty

Programov˘ v˘bor prijíma len abstrakty originálnych prác zaslané:
cez webovú stránku SHS:  www.hypertenzia.org
najneskôr do pondelka 15. februára 2010.  

·truktúrovan˘ abstrakt (NÁZOV PRÁCE, autor(i), pracovisko(á), úvod do problému, súbor a metodiky,
v˘sledky, záver. Abstrakt môÏe maÈ maximálny rozsah 250 slov. 

Definitívne zaradenie, resp. nezaradenie  do programu predná‰ok/posterov si vyhradzuje programov˘ v˘bor
kongresu.

Kvalita zaslan˘ch abstraktov bude anonymne posúdená.

Programov˘ v˘bor rozhodne o prijatí abstraktu (predná‰ka/poster) do piatka 26. februára 2010.

V‰etci prví autori budú informovaní e-mailom/faxom o prijatí, resp. neprijatí abstraktu do programu  najneskôr
do 5. marca 2010. 

Pozvaní predná‰ajúci budú informovaní osobitne o formáte a rozsahu abstraktu k ich vyÏiadanej predná‰ke.

Najlep‰ia predná‰ka a najlep‰í poster budú odmenené.

Prijaté abstrakty budú publikované v oficiálnom ãasopise SKS a SHS Kardiológia.

Registraãné poplatky

do 15. marca 2010 od 15. marca 2010
platiaci ãlenovia SHS a PSPK SKS 15,00 EUR 20,00 EUR
neãlenovia SHS a SKS 20,00 EUR 30,00 EUR

Predná‰ajúci prví autori,  pozvaní predná‰atelia, nepracujúci dôchodcovia a ‰tudenti LF kongresov˘ poplatok
neplatia.

Spôsob platby
bankov˘m prevodom na úãet SLS vo VÚB,  ãíslo úãtu: 4532012/0200 
variabiln˘ symbol:   100701073
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012       BIC:SUBASKBX
Potvrdenie o zaplatení poplatku je  potrebné predloÏiÈ pri registrácii. 

Registraãn˘ poplatok je moÏné zaplatiÈ aj pri registrácii.
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Ubytovanie

Kontaktná osoba pre rezerváciu ubytovania: M. Idlbeková – FARMI-PROFI.
Adresa a kontakty sú uvedené v ubytovacom formulári.
Ubytovanie zabezpeãujeme prednostne v hoteli Holiday Inn, Îilina, a podºa poÏiadaviek úãastníkov
v ìal‰ích hoteloch v Îiline s dobrou dostupnosÈou do miesta konania kongresu.

How to find us 

• Vienna / Bratislava: follow signs for D1 – Îilina, Îilina Centrum EXIT, in front of the river Váh keep right
and in front of the gas station take a left. Hotel will be on your right-hand side.

• Czech Republic / âadca: follow signs for E75 – Îilina Centrum EXIT, pass the river Váh, keep right, and in
front of the gas station take a left. Hotel will be on your right-hand side.

• Hungary / Banská Bystrica / RuÏomberok: follow signs for E75 – Îilina, on the second traffic light take
right, then keep left along the river Váh, make a left and in front of the gas station take left. Hotel will be on
your right-hand side.

• Nitra / Prievidza: follow signs for Îilina – Îilina Centrum EXIT, in front of the river Váh, keep right, and in
front of the gas station make a left. Hotel will be on your right-hand side.

• Ukraine / Ko‰ice / RuÏomberok / Martin: follow signs for E75 – Îilina, on the second traffic light
make a right, keep left, along river Váh, make a left and in front of the gas station another left. Hotel will be on
your right-hand side.
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Poznámky:
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REGISTRAČNÝ FORMULÁR
K účasti na kongrese je potrebné vyplniť registračný formulár a zaplatiť registračný
poplatok. 
Formulár je uvedený aj  na internetovej stránke SHS: www.hypertenzia.org.

Výhodná včasná registrácia znamená:
– platba realizovaná s dátumom platby do 15. marca 2010
– vyplnený registračný formulár do 15. marca 2010 (dátum poštovej pečiatky, 

resp. faxu a e-mailu) na adresu  p. S. Kozákovej, Kongresové centrum SLS. 

Osobné údaje účastníka:

Titul:          

Priezvisko:  

Meno:        

Poštová adresa pre kontakt:

Ulica a číslo: 

PSČ a mesto: 

E-mail: 

Tel.: Fax:

Chcem sa zúčastniť (zvolené zaškrtnite krížikom): 

aktívne prednáška  ■■ poster  ■■ sekcia zdravotných sestier  ■■ pasívne ■■

Názov práce:

Autori: (podčiarknuť meno prednášajúceho autora):

Prehlasujem, že pri prihláške k aktívnej účasti zasielam abstrakt podľa propozícií 
prostredníctvom webovej stránky www.hypertenzia.org:  ■■

Upozornenie: vyplnením registračného formulára Vám nevzniká automaticky nárok
na rezerváciu ubytovania. Ak požadujete ubytovanie, vyplňte ubytovací formulár.

Dátum: podpis účastníka:

XXV. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti
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UBYTOVACÍ FORMULÁR

Formulár je uvedený aj  na internetovej stránke SHS: www.hypertenzia.org.

Osobné údaje účastníka:

Titul:          

Priezvisko:  

Meno:        

Poštová adresa pre kontakt:

Ulica a číslo: 

PSČ a mesto: 

E-mail: 

Tel.: Fax:

Požadujem ubytovanie:
(vyznačte) áno nie preferujem ubytovanie:
20. – 21. apríl 2010# ■■ ■■ v hoteli Holiday Inn**** ■■
21. – 22. apríl 2010# ■■ ■■ v hoteli Dubná skala**** ■■
22. – 23. apríl 2010 ■■ ■■ v Palace Hotel Polom**** ■■
23. – 24. apríl 2010 ■■ ■■ v hoteli Grand*** ■■

v hoteli Slovakia*** ■■
v business hoteli George**■■

# pre účastníkov  ESH Master Course on Hypertension ESH a SHS. Všetci títo účastníci sú
ubytovaní v hoteli Holiday Inn. 
Garantovanie objednávky ubytovania – príjem ubytovacieho formulára do 15. marca
2010.
Neskoršie požiadavky budú vybavené podľa kapacitných možností.

Všetky informácie o ubytovaní poskytuje

FARMI-PROFI
PharmDr. K. Bilá
M. Idlbeková
Drobného 27, 841 01 Bratislava
Tel: + 421  2 6446 1555, 1614 
Fax: + 421 2 6446 1487
Mobil: + 421 918 502 341
E-mail: bila@farmi-profi.sk, idlbekova@farmi-profi.sk, hypertenzia@farmi-profi.sk
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