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10:50 – 11:10 Augmentace lýtek pomocí implantátů
  MUDr. David Tomášek, Precizia, Praha 4

11:10 – 11:30 Liposukce lýtek
  MUDr. David Tomášek, Precizia, Praha 4

11:30 – 11:50 Řešení chronické poranění dolní končetiny pomocí instalační vakuum
  asistované terapie
  MUDr. Aneta Krajcová, Klinika plastické chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

11:50 – 12:10 Funkční a estetické aspekty chirurgických výkonů na končetinách: 
  indikace, komplikace, satisfakce
  prim. MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D., FN Olomouc

12:10 – 12:40 Nové trendy analgosedace při ambulantních výkonech
  doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., IKEM Praha

12:40 – 12:50 Diskuze bloku 

12:50 – 13:50 Oběd

13:20 – 14:20
Workshop: Ovocné kyseliny a jejich účinek na pleť

MUDr. Renata Pásková, MUDr. Marek Pásek

 V. HOT TOPICS

13:50 – 14:20 Aplikace dermálních výplní
  Dr. Marie Engman, Aesthetic Academy, Švédsko

14:20 – 14:40 Medical marketing
  Michaela Petrovič, Estheticon

14:40 – 15:10 Kulatý stůl expertů – marketing a reklama v estetické medicíně
  Moderuje doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

15:10 – 15:40 Industry Tribune
  Moderuje doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

15:40 – 16:00 Využití nanovlákenných systému pro transdermálni podávaní látek. 
  Aplikace a výsledky
  Ing. Liliana Berezkinová, Nanopharma

16:00 – 16:10 Diskuze bloku

16:10  Zakončení kongresu

Diskuze proběhnou vždy na konci každého bloku. V případě překročení času určeného pro přednášku 
bude tento o tento čas zkrácena diskuze. Toto pravidlo bude uplatněno u všech přednášek. 

IV. kongres
estetIcké
a laseroVé
medIcíny
Estetická medicína končetin

2. - 3. 6.
2017

V roce 2018 Vstoupí V platnost noVá eVropská regulace ochrany osobních dat 
a médIa jsou plná zpráV o obroVských nákladech. máme se bát? co s tím? 

a jak je to s náhradou škody V estetIcké medIcíně? obojí se dozVíte
V práVnIcké sekcI kongresu společnostI estetIcké a laseroVé medIcíny.

jak je to s regulací reklamy a jaké reklamní technIky jsou nejefektIVnější? 
na tyto otázky odpoVí marketIngoVá sekce kongresu společnostI

estetIcké a laseroVé medIcíny

nohy a ruce jsou V estetIcké medIcíně opomíjenýmI částmI těla.
co a jak umí končetInám tento obor nabídnout?



Vážené kolegyně a kolegové,

věřím, že program našeho, tentokrát už IV. kongresu estetické a laserové medicíny opět vyvolá 
Váš nemalý zájem. Multioborový pohled tentokrát zaměříme na končetiny. Tato oblast zajímá 
mnoho pacientů, ale sami často nevíme, co vše jim můžeme předvídatelně nabídnout. Ruce, 
boky, lýtka, ale třeba i kotníky zaměstnávají nejenom estetické dermatology a plastické chi-
rurgy, ale i cévní chirurgy, ortopedy, neurochirurgy či obecné chirurgy. Vzájemné potkávání 
specialistů ale chybí a doufáme, že pro Vás bude přínosem. 
A samozřejmě se podíváme, jaké jsou nejnovější postupy a co prošlo testem „evidence based 
medicíny“ v celém našem oboru.  Věřím, že se potkáme i na populárním společenském večeru.

Těšíme se na Vás!

Za výbor Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda SELM ČLS JEP
předseda vědeckého výboru kongresu

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
2.–3. června 2017, Budova Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1

POŘÁDÁ
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP

ODBORNÉ TÉMA
Estetická medicína končetin

PREZIDENT KONGRESU
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

KREDITNÍ HODNOCENÍ 
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve 
spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovské-
ho předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester 
bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SEKRETARIÁT, INFORMACE A KORESPONDENCE
BOS. org s. r. o. Tel.: +420 475 531 098, +420 475 214 226
Kekulova 615/38 Fax: +420 475 205 169
400 01 Ústí nad Labem E-mail: sekretariat@bos-congress.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE, PROGRAM, PŘIHLÁŠKY ON-LINE
NALEZNETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

www.bos-congress.cz/selm2017



VĚDECKÝ VÝBOR
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
předseda výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
vědecký sekretář Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 

prim. MUDr. Marta Moidlová 
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 

prim. MUDr. Miroslav Procházka
člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 

prim. MUDr. Hana Adamcová 
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 

MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 

MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. 
člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 

MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

MUDr. Kateřina Klauzová, MBA
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.
člen revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 

MUDr. Dagmar Frösslová 
členka revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 

As. MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D.
členka revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 
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LIPOELASTIC a.s.

MEDICALTECH s.r.o.

MEDICI – H IMP s.r.o.

MEDICOM a.s. Praha

NAOS CZECH REPUBLIC s.r.o.

NEWTON Technologies, a.s.

Tarsio Medical s.r.o.

VIVAX MANAGEMENT s.r.o.



III. CÉVNÍ CHIRURGIE
Předsedající bloku: MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D.

15:30 – 15:50 Mikroskleroterapie - doporučení pro praxi
  MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D., Medicom clinic, Brno

15:50 – 16:10 RFA, EVLA, Venaseal, aktuální výstupy pro terapii varixů v moderní době
  MUDr. Radek Vyšohlíd, IKEM, Praha

16:10 – 16:30 Moderní možnosti operací křečových žil - laser, radiofrekvence, lepidlo
  MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D., Klinika LaserPlastic, Praha 1

16:30 – 16:50 Chirurgické přístupy při lymfedému končetin
  doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D., Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

16:50 – 17:20  Industry Tribune
  Moderátor: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

17:20 – 17:50 Coffee Break

17:50 – 18:10 Lymfatická insuficience a estetická medicína
  doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D., Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

18:10 – 18:30 Laseroterapia rozsiahleho angiokeratoma circumscriptum dolnej končatiny
  MUDr. Ján Baumgartner, Laser Centrum Paracelsi Bratislava, Slovensko

18:30 – 18:50 Metoda EVLA:  její výhody, univerzálnost v léčbě varixů a možnosti 
  kombinace s pěnovou skleroterapií
  MUDr. Marek Šlais, FN Motol, Praha

18:50 – 19:00 Diskuze bloku

Poděkování, ukončení I. dne kongresu a pozvání na společenský večer

  Společenský večer
19:30 - 20:15   Kulturní program
20:15 - 22:30   Wine & Food 

SObOTa 3. 6. 2017

9:00 – 16:00 Registrace, prohlídka výstavy firem

9:30 – 9:50    Coffee break

10:00  Zahájení II. dne kongresu

IV. PLaSTICKÁ CHIRURGIE
Předsedající bloku: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., Klinika Esthé, Praha

10:05 – 10:25 Povadlá kůže paží – možnost korekce
  doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., Klinika Esthé, Praha

10:25 – 10:50 Dupuytrenova kontraktura – funkční i estetický problém ruky
  MUDr. Miroslav Krejča, Ph.D., Klinika Asklepion, Praha 2

PÁTEK 2. 6. 2017

09:00 – 19:00 Registrace, prohlídka výstavy firem                                                                             

09:00 – 09:30 Coffee Break

09:30  Slavnostní zahájení kongresu, uvítání a představení vědeckého výboru kongresu
  Představení jednotlivých odborných sekcí kongresu 2017

I. ESTETICKÁ MEDICÍNa
Předsedající bloku: prim. MUDr. Miroslav Procházka

09:35 – 10:00 Estetická ne-chirurgická medicína uznána jako obor a normována v EU!
  doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 1. lékařská fakulta UK, Praha 1, Klinika Asklepion, Praha

10:00 – 10:20 Laserová terapie akné
  MUDr. Marcela Brenerová, Klinika Asklepion, Praha

10:20 – 10:40 Novinky ve fyzikální terapii v estetické medicíně
  prim. MUDr. Miroslav Procházka, Rehabilitace Jarov, Praha

10:40 – 11:10 5 nejzajímavějších prací z loňského roku v estetické medicíně
  doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 1. lékařská fakulta UK, Praha 1, Klinika Asklepion, Praha

11:10 – 11:30 Kasuistika masivního zasazení střelným prachem měkkých tkání obličeje, 
  dekoltu a rukou a její léčba Alexandritovým laserem
  MUDr. Hana Raková MBA, Klinika Esthé, Praha

11:30 – 10:40 Diskuze bloku  

11:40 – 12:10 Industry Tribune
  Moderuje doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

12:10 – 13:10 Oběd

II. ESTETICKÁ MEDICÍNa a PRÁVO
Předsedající bloku: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

13:10 – 13:40 GDPR - ochrana osobních údajů - nové nařízení EU
  JUDr. Pavel Fráňa, Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři

13:40 – 14:10 Nová ochrana osobních údajů – přínos nebo hrozba
  Společný tým UEPA advokáti a Simac Technik ČR

14:10 – 14:40 Odpovědnost za újmu na zdraví v estetické medicíně a její odškodnění
  Mgr. MUDr. Daniel Mališ, LL.M., Praha 

14:40 – 15:00 Diskuze bloku

15:00 – 15:30 Coffee Break

15:30 - 16:30
Workshop: Nebojte se GDPR - stručný průvodce jak na to,

aneb nejhorší smrt je z vyděšení
Společný tým UEPA advokáti a Simac Technik ČR

ODBORNÝ PROGRAM
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BIOLOGIE VE SLUŽBÁCH DERMATOLOGIE

JE TO  
V KŮŽI, 
KDE BIODERMA OBJEVILA ŘEŠENÍ 
JAK ZVÝŠIT JEJÍ PŘIROZENOU 
OBRANYSCHOPNOST PROTI SLUNCI.

Photoderm 
SPOT SPF 50+
OCHRANNÝ KRÉM PRO PLEŤ 
SE SKLONEM K TVORBĚ  
PIGMENTOVÝCH SKVRN

Velmi vysoká sluneční ochrana pro speciální použití: 
jizvy, znaménka, pigmentové skvrny. Specifické 
aktivní látky eliminují riziko vzniku pigmentací 
a eliminují pigmentové skvrny. Photoderm SPOT 
SPF 50+ působí protizánětlivě a pokožku zklidňuje. 
Je vhodný také po dermatoestetických a laserových 
zákrocích. Pokožka je chráněna před působením  
UV záření na povrchu i v hloubce. 
Dlouhodobě.



ODBORNÝ PROGRAM
REGISTRAČNÍ POPLATKY – KONGRES

Úhrada do 10. 5. 2017 Úhrada od 11. 5. 2017

Lékař/ka člen SELM 2 500 Kč 3 000 Kč

Lékař/ka nečlen 3 000 Kč 3 500 Kč

Sestra, nelékařská profese 1 200 Kč 1 500 Kč

Rezidenti 1 250 Kč 1 500 Kč

* Studenti do 26 let    900 Kč 1 100 Kč

*  Student/ka do 26 let zašle po registraci na email grygarova@bos-congress.cz kopii své ISIC karty nebo jiné 
potvrzení o prezenčním studiu.

V ceně registračního poplatku jsou: vstup na odborný program a doprovodnou výstavu 
firem, kongresové materiály, občerstvení o přestávkách kongresu, obědy dne 2. 6. a 3. 6. 
2017 a vstup na kulturní program.

STRAVOVÁNÍ
O přestávkách odborného programu bude podáváno občerstvení a obědy dne 2. 6. a 3. 6. 
2017. Obědy budou podávány ve  foyer, baru a  salonku Elišky Junkové formou menu, 
vegetariánské a bezlepkové menu na vyžádání. Pro případné další stravovací požadavky 
kontaktujte sekretariát kongresu.

UBYTOVÁNÍ
Doporučujeme rezervaci ubytování přes hotelový rezervační systém www.booking.com

SPOLEČENSKÝ VEČER
KULTURNÍ PROGRAM
2. 6. 2017, 19.30–20.15 hodin
Vystoupení dívčího elektrického smyčcového tria INFLAGRANTI.
Vstup na kulturní program je součástí registračního poplatku.

WINE & FOOD
2. 6. 2017, 20.00–21.30 hodin
Lehké občerstvení, nápoje, řízená degustace vín 200 Kč
Wine & Food si prosím rezervujte při Vaší registraci na kongres.
Poplatky jsou uvedeny včetně DPH 21 %.

REGISTRACE K ÚČASTI
REGISTRACE ON-LINE
t  z přihlašovacího formuláře na internetových stránkách 

www.bos-congress.cz/selm2017.
Menu vlevo:  REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line 

Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré Vámi 
požadované služby.



Po obdržení Vaší registrace Vám bude e-mailem zaslána potvrzená rezervace s předpi-
sem a informacemi k platbě. Věnujte pozornost správnému vyplnění e-mailové adresy. 
Vaši rezervaci po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou. Žádáme Vás o včas-
nou úhradu plateb.

ÚHRADA POPLATKŮ, REGISTRACE 
A SPOLEČENSKÉHO PROGRAMU
Úhradu plateb proveďte, prosím, co nejdříve na účet firmy BOS. org s.r.o.:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1002040764/2700
variabilní symbol: 201727
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.

Bankovní převod ze Slovenské republiky
Název banky: Fio banka, a. s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic
Adresa majitele účtu:  BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, 
Czech Republic
Číslo účtu – standardní platba ze SR bez poplatku: 2300 539 226/8330
Variabilní symbol: 201727

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení.

Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu.
Hlavní stránka banky – DEVIZOVÉ KURZY – NÁKUP – ODKAZ: http://www.fio.cz/
(Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku Fio banky. Po srolování 
dolů naleznete v levém dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový kurz 
NÁKUP.)

INFO: Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční 
platbu). Poplatky budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky 
konverzi prostředků aktuálním kurzem banky.

Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876

STORNO POPLATKY
Storno účasti a Wine & Food
• do 15. 5. 2017 bez storno poplatků
• od 16. 5. 2017 do 30. 5. 2017 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 31. 5. 2017 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno účasti, služeb musí být nahlášeno písemně sekretariátu kongresu e-mailem: 
sekretariat@bos-congress.cz. Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.
Vrácení poplatků
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč 
Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš 
účet. Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude 
platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba



VÁŠ PARTNER
V ESTETICKÉ 

MEDICÍNĚ
A VZDĚLÁVÁNÍ
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Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4, Česká republika

Tel.: +420 242 481 821, Fax: +420 242 481 828
www.ipsen.cz

Dysport® je registrovaná ochranná známka DY
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU 

 NÁZEV PŘÍPRAVKU: Dysport® 300 Speywood jednotek, prášek pro přípravu injekčního roztoku. Složení: Botulini toxinum typus A toxin – haemaglutinin 
komplex 300 jednotek (U) suché substance v jedné lahvičce, roztok lidského albuminu, monohydrát laktosy. Dysport® 500 Speywood jednotek, prášek pro 
přípravu injekčního roztoku. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SLOŽENÍ: Botulini toxinum typus A toxin – haemaglutinin komplex 500 jednotek 
(U) suché substance v jedné lahvičce, roztok lidského albuminu, monohydrát laktosy. TERAPEUTICKÉ INDIKACE: Symptomatická léčba fokální spasticity 
postihující horní končetinu u dospělých; –dynamické deformity nohy ve smyslu pes equinus na podkladě spasticity u ambulantních pacientů s dětskou 
mozkovou obrnou (DMO) od 2 let věku, pouze ve specializovaných centrech s vyškoleným personálem; –spastická torticollis dospělých; –blefarospasmus 
dospělých; – hemifaciální spasmus dospělých; – těžká primární axilární hyperhidróza rezistentní na konzervativní léčbu. U dětí nebyla bezpečnost a účinnost 
Dysportu 500 Speywood jednotek, Dysportu 300 Speywood jednotek v léčbě spasticity horní končetiny po cévní mozkové příhodě, spastické torticollis, 
blefarospasmu, hemifaciálního spasmu a axilární hyperhidrózy prokázána. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: jednotky přípravku Dysport jsou specifi cké pro 
přípravek a nejsou zaměnitelné s jiným přípravkem obsahujícím botulinový toxin. Symptomatická léčba fokální spasticity postihující horní končetinu 
u dospělých: Celková dávka podaná při jednom terapeutickém sezení je 500, 1000 a 1500 Speywood jednotek a má být rozdělena mezi vybrané svaly 
(podrobnosti viz úplné SPC). Obecně by neměl být podán víc než 1ml do jakéhokoliv jednoho místa podání. Maximální celková podaná dávka nesmí přesáh-
nout 1500 U. Dětská spasticita při DMO: Počáteční doporučená dávka je 20 U/kg tělesné hmotnosti rozdělená do lýtkových svalů obou končetin. Pokud je 
postiženo jen jedno lýtko, podává se 10 U/kg tělesné hmotnosti. Maximální podaná dávka nesmí přesáhnout 1000 U na pacienta. Spastická torticollis: 
Iniciální doporučená dávka je 500 U pro pacienta, podaná rozděleně do 2 nebo 3 nejaktivnějších krčních svalů. Blefarospasmus a hemifaciální spasmus: 
V klinických studiích zkoumajících dávku použitého Dysportu pro léčbu benigního esenciálního blefarospasmu byla dávka 40 U na jedno oko významně 
účinná. Dávka 80 U na jedno oko měla za následek delší trvání účinku. Takže pokud je pro zahájení léčby vybrána dávka 40 U, na jedno oko, může být pro 
pacienta přínosem dávka 80 U na jedno oko pro následnou léčbu, pokud je vyžadováno delší trvání účinku. Injekce 10 U (0,05 ml) by měly být podány medi-
álně a 10 U (0,05 ml) laterálně do spojení mezi preseptální a orbitální částí horního (3 a 4) a dolního musculus orbicularis oculi (5 a 6) každého oka. Aby se 
snížilo riziko ptózy, je třeba se vyvarovat injekce blízko musculus levator palpebrae superioris. Pro injekce do horního víčka by měla být jehla směrována vně 
z jeho středu, aby nebyl zasažen musculus levator. Začátek ústupu symptomů lze očekávat během 2 až 4 dnů s maximálním efektem během 2 týdnů. Injek-
ce by měly být opakovány zhruba každých 12 týdnů nebo podle potřeby k prevenci návratu příznaků, ale nikoli častěji než každých 12 týdnů. Při následujícím 
podání, pokud je počáteční léčba považovaná za nedostatečnou, může být zapotřebí zvýšit dávku na 60 jednotek: 10 U (0,05 ml) mediálně a 20 U (0,1 ml) 
laterálně, na 80 U: 20 U (0,1 ml) mediálně a 20 U (0,1 ml) laterálně, nebo až na 120 jednotek: 20 U (0,1 ml) mediálně a 40 U (0,2 ml) laterálně nad a pod každé 
oko podle výše popsaného způsobu. Je možné injikovat rovněž místa v musculus frontalis nad obočím (1 a 2), pokud zdejší spasmus interferuje s viděním. 
V případě jednostranného blefarospasmu se injekce omezí na postižené oko. Pacienti s hemifaciálním spasmem mají být léčeni jako při jednostranném ble-
farospasmu. Doporučené dávky lze podat dospělým každého věku včetně starších pacientů. V léčbě blefarospasmu a hemifaciálního spasmu by neměla 
maximální dávka překročit celkovou dávku 120 jednotek na jedno oko. Děti: Bezpečnost a účinnost Dysportu v léčbě blefarospasmu a hemifaciálního spasmu 
u dětí nebyla prokázána. Axilární hyperhidróza: Doporučená úvodní dávka je 100 U na axilu. Pokud nedosáhneme požadovaného efektu, v následujících 
injekcích je možné podat až 200 U na axilu. Oblast injekcí by měla být určena předem pomocí jodového-škrobového testu. Obě axilly se očistí a desinfi kují. 
Poté se podají intradermální injekce do 10 míst, každá s obsahem 10 U, celkem 100 U na axilu. Glabelární vrásky: Přechodné zlepšení vzhledu středně 
hlubokých až hlubokých glabelárních vrásek u dospělých mladších 65 let. Dávkování: Doporučená dávka je 50 Speywood jednotek (0,25 ml) rozdělených 
do 5 injekčních míst, 10 Speywood jednotek (0,05 ml) se aplikuje intramuskulárně do každého z následujících 5 míst: 2 injekce do každého m. corrugator 
a jedna injekce do m. procerus v blízkosti nasofrontálního úhlu. Bližší údaje o intervalu podání u všech indikací a další podrobnosti viz Souhrn údajů o příprav-
ku. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku a v těhotenství. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A ZVLÁŠTNÍ 
OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ: Dysport® 300, 500 Speywood jednotek by měl být podáván specialistou, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou těchto 
stavů a který byl vyškolen v podávání Dysportu. Pečlivé zvážení opakování injekce je třeba u pacientů, u nichž se objevila předchozí alergická reakce. Riziko 
další alergické reakce musí být zváženo ve vztahu k zisku léčby. Dysport® by měl být používán s opatrností pod přísným dohledem u pacientů se subklinic-
kými nebo klinickými známkami patrné poruchy neuromuskulárního přenosu. Tito pacienti mohou mít na látky jako je Dysport® zvýšenou citlivost, která může 
vést k nadměrné slabosti svalů. Firma pomůže s tréninkem v podávání injekcí Dysportu. Nejsou žádné zprávy o jakékoli imunologické odpovědi po lokálním 
podání komplexu Clostridium botulinum typ A toxin-hemaglutinin při dávkách doporučených pro léčbu blefarospasmu a hemifaciálního spasmu. Tvorba 
protilátek proti botulinovému toxinu byla zaznamenána u malého počtu pacientů léčených Dysportem pro torticollis a u jediného dětského pacienta léčeného 
pro DMO Dysportem. Klinicky to bylo zjištěno snížením účinnosti léku a potřebou vyšších dávek. Tento přípravek obsahuje malé množství albuminu. Riziko 
přenosu virové infekce po použití lidské krve nebo přípravku z krve nemůže být vyloučeno s absolutní jistotou. INTERAKCE: Účinek botulotoxinu může být 
zvýšen léky, které přímo nebo nepřímo interferují s neuromuskulární funkcí. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Teratologické a jiné reprodukční studie nebyly 
s Dysportem prováděny. Bezpečnost jeho použití u těhotných a kojících žen nebyla prokázána. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: V následujících seznamu jsou uve-
deny velmi časté a časté nežádoucí účinky. Pro úplný seznam všech účinků si prostudujte Souhrn údajů o přípravku. Nežádoucí účinky u léčených pacientů 
napříč indikacemi: astenie, únava, onemocnění podobné chřipce, bolest/modřina v místě injekce. *Symptomatická léčba fokální spasticity postihující horní 
končetinu u dospělých: reakce v místě injekce, svalová slabost. Spasticita při DMO: průjem, slabost svalů nohy, bolest svalů, močová inkontinence, abnor-
mální chůze, náhodné poranění/pád, Spastická torticollis: bolest hlavy, závrať, paréza obličeje, rozmazané vidění, snížená zraková ostrost, dysfonie, dušnost, 
dysfagie, sucho v ústech, svalová slabost, bolest krku, muskuloskeletární bolest, myalgie, bolest v končetinách, muskuloskeletální ztuhlost, Blefarospasmus 
a hemifaciální spasmus: paréza obličeje, ptóza, diplopie, syndrom suchého oka, nadměrné slzení, edém očního víčka, Axilární hyperhidróza: dyspnoe, kom-
penzační pocení, bolest ramene, horní části paže a krku, myalgie ramene a lýtka, Glabelární vrásky: astenopie, ptóza, otok víčka, zvýšené slzení, suché oči, 
svalové záškuby, reakce v místě vpichu, slabost svalu/ů v blízkosti injekce, bolest hlavy. Doba použitelnosti: V originálním balení: 2 roky. Po naředění: 24 
hodin při teplotě 2°C–8°C za aseptických a kontrolovaných podmínek. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamži-
tě, doba a podmínky uchování přípravku po otevření před použitím jsou v zodpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 
teplotě 2 °C až 8 °C. Přípravek neobsahuje antimikrobiální látky. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte v chladničce (2°C–8°C). Chraňte 
před mrazem. Dysport musí být uchováván v chladničce na pracovišti, kde se aplikují injekce, a neměl by být dán pacientovi k uschování doma. DRŽITEL 
ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Ipsen Biopharm Ltd., Wrexham, Velká Británie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO Dysport 300 Speywood jednotek: 63/335/12-C. 
Dysport 500 Speywood jednotek: 63/060/91-S/C. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Dysport 300 Speywood jedno-
tek: 20. 6. 2012. Dysport 500 Speywood jednotek: 3. 10. 1991/9. 7. 2014. DATUM REVIZE TEXTU: 22. 3. 2017.

Ke dni tisku je výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis a přípravek je hrazen ze zdravotního pojištění. Indikace těžká primární 
axilární hyperhidróza a glabelární vrásky nejsou hrazeny ZP.

Bez názvu-1   2 31.03.17   13:25


