
liečba betablokátormi v závislosti
od štádia KV kontinua
Ako je zrejmé z obrázka, kardio-
vaskulárne kontinuum sa začína 
prítomnosťou rizikových faktorov, 
niektoré z nich sú aj samostatný-
mi diagnózami, ako napr. artério-
vá hypertenzia, diabetes mellitus  
a dyslipidémia. V závislosti od doby 
trvania a stupňa závažnosti týchto 
rizikových diagnóz sme svedkami 
objavenia sa symptómov koronár-
nej choroby srdca vrátane jej naj-
akútnejšej manifestácie – infarktu 
myokardu. Ak nie je tento pozvoľný 
proces prerušený náhlou srdcovou 
smrťou, dochádza postupne k vývo-
ju chronického srdcového zlyháva-
nia a kardiovaskulárne kontinuum 
končí smrťou, ktorá znova môže byť 
náhla - arytmická, alebo v podobe 
zlyhania srdca ako pumpy. 
Betablokátory majú svoje miesto  
v celom kardiovaskulárnom konti-
nuu. Sú indikované na liečbu arté-
riovej hypertenzie, ako profylaxia is-
chémie (anginy pectoris), na liečbu 
dysrytmií, v sekundárnej prevencii 
infarktu myokardu, ako aj pri liečbe 
srdcového zlyhávania. Toto široké 
indikačné spektrum je dané tým, že 
betablokátory znižujú srdcovú frek-
venciu, silu kontrakcie myokardu, 
dráždivosť a vodivosť prevodového 
systému, znižujú spotrebu kyslíka 
myokardom a vylučovanie renínu 
obličkami.
Výber konkrétneho betablokátora 
závisí od situácie a individuálneho 
pacienta, na výber máme krátkodo-
bo aj dlhodobo pôsobiace preparáty, 
hydrofilné aj lipofilné molekuly, ß1 
selektívne i neselektívne beta-blo-
kátory, ako aj molekuly s duálnym 
efektom na α a ß receptory. Domi-
nantne využívame perorálne formy, 
v akútnych situáciách však máme 
k dispozícii aj ultrakrátko pôsobia-
ce preparáty v parenterálnej forme  
s možnosťou precíznej titrácie dáv-
ky. Začneme teda artériovou hy-

pertenziou. Hoci podľa aktuálne 
platných Odporúčaní Európskej 
kardiologickej spoločnosti na liečbu 
artériovej hypertenzie z roku 2018(1) 
nie sú betablokátory explicitne zara-
dené do prvolíniovej liečby, v indiko-
vaných prípadoch tak môžeme uro-
biť. Ide o situácie, keď sa hypertenzia 
kombinuje so srdcovým zlyhávaním, 
anginou pectoris, stavom po infark-
te myokardu, fibriláciou predsiení 
alebo u žien vo fertilnom veku, ktoré 
sú gravidné alebo graviditu plánu-
jú. Aj z týchto odporúčaní je teda 
evidentné miesto betablokátorov 
v celom kardiovaskulárnom konti-
nuu. Tu si dovolím pridať aj skupinu 
hypertonikov so sympatikotóniou, 
nakoľko zrýchlená srdcová frek-
vencia je etablovaným nezávislým 
rizikovým faktorom kardiovaskulár-
nych ochorení. Za určitých okolností 
môžu byť betablokátory použité ako 
monoterapia v liečbe artériovej hy-
pertenzie, štatistiky a naša vlastná 
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skúsenosť však potvrdzuje, že len 
asi 15% pacientov s artériovou hy-
pertenziou môže byť dobre kontro-
lovaných akoukoľvek monoterapiou.  
Na tento fakt reflektujú aj vyššie 
spomínané Odporúčania tým, že 
umožňujú iniciovať antihypertenzív-
nu liečbu kombináciou dvoch mole-
kúl z rôznych skupín, preferenčne 
vo forme fixnej dvojkombinácie.  
Tu máme k dispozícii betabloká-
tory v kombinácii s diuretikom (bi-
soprolol alebo nebivolol výlučne  
s hydrochlorotiazidom), blokáto-
rom kalciového kanála (výlučne bi-
soprolol s amlodipínom) alebo ACE 
inhibítorom (výlučne bisoprolol  
s perindopril arginínom). Výber pre-
parátu závisí na konkrétnej situácii, 
komorbiditách pacienta a prípadne 
aj na osobnej preferencii pacienta 
či skúsenostiach lekára. Pokraču-
jeme profylaxiou ischémie (anginy 
pectoris). Aktuálne Odporúčania 
Európskej kardiologickej spoločnos-

ti na liečbu chronického koronárne-
ho syndrómu z roku 2019(2) počítajú  
s betablokátormi v prvej línii vo všet-
kých klinických situáciách okrem 
prípadov s nízkou srdcovou frekven-
ciou pod 50/min. Uplatňujú sa teda 
ako štandardná liečba (alternatívne 
blokátory kalciového kanála), pri 
vysokej srdcovej frekvencii (alter-
natívne non-dihydropyridínové blo-
kátory kalciového kanála), ďalej pri 
asymptomatickej dysfunkcii ľavej 
komory alebo manifestnom chro-
nickom srdcovom zlyhávaní) a v níz-
kej dávke aj pri sklone k hypotenzii 
(alternatívne non-dihydropyridínové 
blokátory kalciového kanála v nízkej 
dávke). Druhá línia liečby kombi-
nuje betablokátory s blokátormi 
kalciového kanála (možnosť fixnej 
dvojkombinácie), dlhodobo pôso-
biacimi nitrátmi alebo ivabradínom 
(možnosť fixnej dvojkombinácie  
s metoprololom). Vzhľadom na po-
lymorbiditu týchto pacientov sú 
fixné kombinácie vítanou možnos-
ťou zlepšenia adherencie pacientov,  
a preto ich Odporúčania preferujú.
Liečba dysrytmií je ďalšou terape-
utickou oblasťou, kde majú betab-
lokátory nezastupiteľné miesto.(3,4) 
Využíva sa ich negatívny chrono-
tropný, dromotropný a batmotrop-
ný efekt. Betablokátory reprezen-
tujú II. triedu antiarytmík podľa 
Vaughan-Williamsa. Sú určené pre-
dovšetkým na liečbu supraventriku-
lárnych tachyarytmií, ale aj komoro-
vej ektopie. Práve oblasť dysrytmií 
najviac z celého kardiovaskulárneho 
kontinua profituje z parenterálnych 
foriem betablokátorov. Rýchly ná-
stup aj odoznenie účinku nám dá-
vajú možnosť akútne zvládnuť život 
ohrozujúce arytmie a s možnosťou 
následnej perorálnej liečby dlhodo-
bo kontrolovať ich stav. Najčastejšou 
dysrytmiou je fibrilácia predsiení, 
práve betablokátory sú liekmi prvej 

voľby pri kontrole prevodu. Pre hy-
pertenzného pacienta s atriálnou 
fibriláciou je dvojkombinácia be-
tablokátora a ACe inhibítora odpo-
rúčaná ako prvá voľba.
Sekundárna prevencia infarktu my-
okardu(5,6) s využitím betablokátorov 
je založená dominantne na ovplyv-
není asymptomatickej dysfunkcie 
ľavej komory i manifestného srdco-
vého zlyhávania, kde má najvyššiu 
triedu odporúčaní (I A), nasledovaná 
druhou najsilnejšou triedou odpo-
rúčaní (IIa A) pre všetkých pacientov  
s infarktom myokardu bez kontrain-
dikácie podávania betablokátorov, 
iniciovaná už počas hospitalizácie  
s odporúčaním dlhodobého (celo-
životného) podávania, samozrejme  
v neprítomnosti kontraindikácií.
Liečba chronického srdcového zly-
hávania s redukovanou ejekčnou 
frakciou pomocou betablokátorov 
bola v minulosti nepredstaviteľná, 
považovala sa za kontraindikovanú. 
Dnes však vieme, že betablokátory 
podávané dlhodobo v tejto indiká-
cii redukujú morbiditu a mortalitu 
symptomatických pacientov a preto 
sú spolu s inhibítormi ACE na za-
čiatku terapeutickej schémy týchto 
pacientov.(7) Výnimkou sú stavy kli-
nickej nestability, kedy by podanie 
betablokátorov mohlo zhoršiť srdco-
vý výdaj a tým aj stav pacienta, preto 
sa odporúčajú u klinicky stabilných 
pacientov, pričom sa odporúča za-
čať nízkou dávkou s postupnou tit-
ráciou na maximálnu odporúčanú 
dávku, resp. maximálnu tolerovanú 
dávku v závislosti na tlaku krvi a srd-
covej frekvencii. Tu samozrejme pla-
tí, že čím vyššiu dávku betablokáto-
ra dokážame u pacienta vytitrovať, 
tým väčší prospech z betablokády 
dosiahneme. Aj tu máme v súvis-
losti s konkrétnou situáciou u kon-
krétneho pacienta na výber niekoľ-
ko možností v súlade s výsledkami 
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PRESTILOL
ZlOŽeNIe*: prestilol 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg filmom obalené tablety obsahujú 5 mg bisoprololiumfumarátu (bis)/5 mg perindoprilarginínu (per), 5 mg bis/10 mg per, 10 mg bis/5 mg per, 10 mg bis/10 mg per. INDIKÁCIe*: prestilol je indikovaný ako 
substitučná terapia na liečbu hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca (u pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizáciou) a/alebo stabilného chronického srdcového zlyhávania so zníženou systolickou funkciou ľavej komory (iba prestilol 5 mg/5 
mg a 10 mg/5 mg) u dospelých pacientov adekvátne kontrolovaných bisoprololom a perindoprilom podávaných súbežne v rovnakých dávkach. DÁVKOVANIe A SPÔSOb PODÁVANIA*: obvyklé dávkovanie je jedna tableta jedenkrát denne. pacienti majú byť stabilizovaní s bisopro-
lolom a perindoprilom v rovnakých dávkach najmenej 4 týždne. kombinácia fixnej dávky nie je vhodná na začiatočnú liečbu. pre pacientov stabilizovaných s bisoprololom 2,5 mg a perindoprilom 2,5 mg alebo bisoprololom 2,5 mg a perindoprilom 5 mg: jedna polovica tablety 5 
mg/5 mg alebo 5 mg/10 mg jedenkrát denne. ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. porucha funkcie obličiek: U pacientov s poruchou funkcie obličiek má byť odporúčaná dávka založená na klírense kreatinínu. 5 mg/5 mg: clcr ≥ 60 (ml/
min): 1 tableta; 30 < clcr < 60 (ml/min): ½ tablety; clcr < 30 (ml/min): nevhodné, odporúča sa individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami. 5 mg/10 mg: clcr ≥ 60 (ml/min): ½ tablety; clcr < 60 (ml/min): nevhodné. 10 mg/5 mg: clcr ≥ 60 (ml/min): 1 tableta; clcr < 60 (ml/min): ne-
vhodné. 10 mg/10 mg: nevhodné. porucha funkcie pečene: nie je potrebná úprava dávkovania. Starší ľudia: podávať podľa funkcie obličiek. pediatrická populácia: bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené. použitie sa neodporúča. KONtrAINDIKÁCIe*: precitlivenosť na liečivá alebo 
na ktorúkoľvek z pomocných látok, alebo na ktorýkoľvek iný inhibítor ace; akútne srdcové zlyhanie alebo počas epizód dekompenzácie srdcového zlyhania vyžadujúcich i.v. inotropnú liečbu; kardiogénny šok; av blokáda druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora); 
syndróm chorého sínusu; sinoatriálna blokáda; symptomatická bradykardia; symptomatická hypotenzia; ťažká bronchiálna astma alebo ťažká chronická obštrukčná choroba pľúc; ťažké formy okluzívneho ochorenia periférnych ciev alebo ťažké formy raynaudovho syndrómu; 
neliečený feochromocytóm (pozri časť Upozornenia*); metabolická acidóza; anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ace; dedičný alebo idiopatický angioedém; druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti Upozornenia*, Gravidita* a 
laktácia*); súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFr < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti Upozornenia*, interakcie* a Farmakodynamické vlastnosti*), súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom 
(pozri časti Upozornenia* a interakcie*), extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť interakcie), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť Upozornenia*). UPO-
ZOrNeNIA*: Hypotenzia: začiatok liečby sa má starostlivo monitorovať u pacientov s hypovolémiou, ktorí majú závažnú renín-dependentnú hypertenziu, symptomatické srdcové zlyhávanie so sprievodnou renálnou insuficienciou alebo bez nej, ischemickú chorobu srdca alebo 
cerebrovaskulárne ochorenie. prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, keď sa krvný tlak zvýši po zväčšení objemu. Precitlivenosť/ Angioedém/Črevný angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného vymiznutia príznakov. 
liečba betablokátorom musí pokračovať. angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom (kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému. Sakubitril/valsartan nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po 
užití poslednej dávky perindoprilu. liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie iných inhibítorov nep (napr. racekadotril) a inhibítorov ace môže takisto zvýšiť riziko angioedému. pacienti súbežne užíva-
júci liečbu inhibítormi mtor (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) môžu mať zvýšené riziko angioedému. Hepatálne zlyhanie: inhibítory ace boli zriedkavo spojené so vznikom syndrómu, ktorý začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekró-
zy a (niekedy) úmrtia: liečba sa má ukončiť, ak sa rozvinie žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov. rasa: perindopril môže byť menej účinný a môže spôsobovať vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov iných rás. Suchý kašeľ. Hyperkalié-
mia: časté monitorovanie draslíka v sére v prípade renálnej insuficiencie, zhoršenia renálnej funkcie, veku (> 70 rokov), diabetu mellitus, dehydratácie, akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného užívania draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo 
soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo liekov spojených so zvýšením hladín draslíka v sére. Kombinácia s lítiom, draslík šetriacimi liekmi, doplnkami draslíka alebo soľnými náhradami s obsahom draslíka, antagonistami kalcia, antiarytmikami I. triedy a centrálne pôsobiacimi 
antihypertenzívami: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie inhibítorov ace, blokátorov receptorov angiotenzínu ii alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho 
zlyhania obličiek). duálna inhibícia raaS sa preto neodporúča. inhibítory ace a blokátory receptorov angiotenzínu ii sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou. Ukončenie liečby: vyhnúť sa náhlemu ukončeniu liečby. dávkovanie sa má znižovať postupne 
za použitia jednotlivých zložiek, ideálne počas obdobia dvoch týždňov. Bradykardia: ak sa pokojová srdcová frekvencia znižuje pod 50–55 úderov za minútu a pacient má príznaky súvisiace s bradykardiou, dávka sa má titrovať nadol za použitia jednotlivých zložiek s primeranou 
dávkou bisoprololu. Pacienti s AV blokádou prvého stupňa, stenózou aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofickou kardiomyopatiou, diabetom, striktným pôstom: používať s opatrnosťou. Prinzmetalova angina: betablokátory môžu zvýšiť počet a trvanie epizód anginy. Porucha 
funkcie obličiek: denná dávka sa má upraviť podľa klírensu kreatinínu. monitorovať draslík a kreatinín. U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitérnej obličky, boli pozorované zvýšenia urey v krvi a sérového kreatinínu; v prípade renovaskulár-
nej hypertenzie, je zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie. Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo renálnej insuficiencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, liečených ace in-
hibítormi. liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie. Pacienti po nedávnej transplantácii obličky, pacienti liečení na srdcové 
zlyhávanie s inzulíndependentným diabetes mellitus (typ I), ťažkou poruchou funkcie obličiek, ťažkou poruchou funkcie pečene, reštrikčnou kardiomyopatiou, kongenitálnou chorobou srdca, hemodynamicky významným organickým ochorením chlopní, infarktom myokardu v 
priebehu posledných 3 mesiacov: nie sú skúsenosti. Anafylaktoidné reakcie: hlásené u pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán; počas ldl aferézy síranom dextránu, sa u pacientov zriedkavo vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne vy-
sadiť liečbu pred každou aferézou; počas desenzibilizácie sa takýmto reakciám predišlo dočasným vysadením inhibítorov ace, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa tieto reakcie objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: používať s najvyššou opatr-
nosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelné monitorovanie leukocytov. Bronchospazmus (bronchiálna astma, obštrukčná choroba dýchacích ciest): súbežne sa má 
podávať bronchodilatačná liečba. Anestézia: ak je potrebné liečbu betablokátorom pred operáciou vysadiť, má sa to vykonať postupne a ukončiť približne 48 hodín pred anestéziou. liečba sa má vysadiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Psoriáza: starostlivo zvážiť prínosy 
oproti rizikám. Feochromocytóm: bisoprolol sa má podávať v kombinácii s blokátorom alfareceptora. Tyreotoxikóza: príznaky sa môžu maskovať. primárny aldosteronizmus: užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu 
pôsobiacu prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému). Gravidita: zastaviť liečbu. ak je to potrebné, prejsť na alternatívnu liečbu. Pomocné látky: obsahuje zanedbateľné množstvo sodíka. INterAKCIe*: Kontraindikované: aliskiren u diabetických pacientov a pa-
cientov s poruchou funkcie obličiek, extrakorporálne terapie, sakubitril/valsartan. Neodporúča sa: centrálne pôsobiace antihypertenzíva ako je klonidín a iné (napr. metyldopa, moxonidín, rilmenidín), antiarytmiká i. triedy (napr. chinidín, dizopyramid; lidokaín, fenytoín; flekainid, 
propafenón), antagonisty kalcia typu verapamil a v menšej miere typu diltiazem, aliskiren, súbežná liečba inhibítorom ace a blokátorom receptora angiotenzínu, estramustín, kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol), draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid...), draslík 
(soli), lítium. Vyžaduje osobitnú starostlivosť: antidiabetiká (inzulín, perorálne hypoglykemiká), nesteroidné protizápalové lieky (nSa) (vrátane aspirínu ≥ 3 g/deň), antihypertenzíva a vazodilatanciá, tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká, sympatomimetiká, antagonis-
ty kalcia dihydropyridínového typu ako je felodipín a amlodipín, antiarytmiká iii. triedy (napr. amiodarón), parasympatomimetiká, topické betablokátory (napr. očné kvapky na liečbu glaukómu), digitalisové glykozidy, baklofén, diuretiká nešetriace draslík, draslík šetriace diuretiká 
(eplerenón, spironolaktón), racekadotril, inhibítory mtor (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus). Treba vziať do úvahy: meflochín, inhibítory monoaminooxidázy (okrem inhibítorov mao-B), gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), zlato. GrAVIDItA A lAKtÁCIA*: 
neodporúča sa počas prvého trimestra gravidity a počas laktácie. kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. FertIlItA*. OVPlyVNeNIe SChOPNOStI VIeSŤ VOZIDlÁ A ObSlUhOVAŤ StrOJe*: U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť reakcie súvisiace s 
nízkym krvným tlakom. Schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje môže byť znížená. NeŽIADUCe ÚčINKy*: Veľmi časté: bradykardia. Časté: bolesť hlavy, závrat, vertigo, dysgeúzia, parestézia, poruchy zraku, tinnitus, zhoršenie srdcového zlyhávania, hypotenzia a účinky sú-
visiace s hypotenziou, pocit chladu alebo zníženej citlivosti v končatinách, kašeľ, dyspnoe, bolesť brucha, zápcha, hnačka, nauzea, vracanie, dyspepsia, vyrážka, pruritus, svalové kŕče, asténia, únava. Menej časté: eozinofília, hypoglykémia, hyperkaliémia, hyponatriémia, zmeny 
nálad, porucha spánku, depresia, somnolencia, synkopa, palpitácie, tachykardia, poruchy av vedenia, ortostatická hypotenzia, vaskulitída, bronchospazmus, sucho v ústach, angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, urtikária, fotosenzitívne reakcie, 
pemfigoid, hyperhidróza, svalová slabosť, artralgia, myalgia, renálna insuficiencia, erektilná dysfunkcia, bolesť na hrudi, malátnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšenie urey v krvi, zvýšenie kreatinínu v krvi, pád. Zriedkavé: rinitída, nočné mory, halucinácie, znížená tvorba sĺz, poruchy 
sluchu, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, hypersenzitívne reakcie (svrbenie, sčervenanie pokožky, vyrážka), zhoršenie psoriázy, poruchy potencie, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie bilirubínu v krvi, zvýšenie triacylglycerolov. Veľmi zriedkavé: agranulocytóza, 
pancytopénia, leukopénia, neutropénia, trombocytopénia, hemolytická anémia u pacientov s vrodenou deficienciou G-6pdh, zmätenosť, konjunktivitída, arytmia, angína pektoris, infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda pravdepodobne sekundárne v dôsledku nadmernej 
hypotenzie u vysokorizikových pacientov, eozinofilná pneumónia, pankreatitída, multiformný erytém, alopécia, betablokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu alebo vyvolať vyrážku podobnú psoriáze, akútne zlyhanie obličiek, zníženie hemoglobínu a zníženie hematokritu. 
raynaudov fenomén. Siadh môže byť považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ace inhibítormi. PreDÁVKOVANIe*. VlAStNOStI*: Bisoprolol je vysoko selektívny blokátor beta-1 adrenoreceptora bez vnútornej stimulácie a relevantnej membrány 
stabilizujúcej aktivity. perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín i na angiotenzín ii (angiotenzín-konvertujúci enzým, ace). bAleNIe*: 30 alebo 90 filmom obalených tabliet lieku prestilol 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg. DÁtUM reVíZIe 
teXtU: 08/2019. DrŽIteĽ rOZhODNUtIA O reGIStrÁCII: anpharm przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.a., ul. annopol 6B, 03-236 varšava, poľsko. výdaj liekov je viazaný na lekársky predpis. lieky sú čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. * podrob-
né informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690

InTuIcOR
25 mg/5 mg, intuicor 50 mg/5 mg, intuicor 25 mg/7,5 mg, intuicor 50 mg/7,5 mg, filmom obalené tablety
ZlOŽeNIe*: intuicor 25 mg/5 mg: metoprolol 25 mg/ivabradín 5 mg; intuicor 50 mg/5 mg: metoprolol 50 mg/ivabradín 5 mg; intuicor 25 mg/7,5 mg: metoprolol 25 mg/ivabradín 7,5 mg; intuicor 50 mg/7,5 mg: metoprolol 50 mg/ivabradín 7,5 mg. INDIKÁCIe*: Symptomatická 
liečba chronickej stabilnej anginy pectoris ako substitučná liečba u dospelých pacientov s normálnym sínusovým rytmom už kontrolovaných metoprololom a ivabradínom užívaných súbežne v rovnakých dávkach. DÁVKOVANIe A SPÔSOb PODÁVANIA*: Jedna tableta ráno a 
jedna tableta večer počas jedla, u pacientov kontrolovaných na stabilných dávkach jednotlivých zložiek, keď je metoprolol v optimálnej dávke. expozícia metoprololu je zvýšená, keď sa podáva s jedlom; toto sa má zvážiť u pacientov, ktorí práve užívajú metoprolol nalačno a prejdú 
na intuicor. ak je potrebná zmena dávkovania, má sa titrovať s jednotlivými zložkami. Porucha funkcie obličiek: používať s opatrnosťou u pacientov s klírensom kreatinínu pod 15 ml/min. porucha funkcie pečene: používať s opatrnosťou pri stredne ťažkej poruche funkcie pečene 
a kontraindikované pri ťažkej poruche funkcie pečene. Starší ľudia: používať s opatrnosťou. Pediatrická populácia: bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené. KONtrAINDIKÁCIe*: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, alebo na iné betablokátory (môže 
sa vyskytnúť skrížená citlivosť medzi betablokátormi); symptomatická bradykardia; kardiogénny šok; syndróm chorého sínusu (vrátane sinoatriálnej blokády), av blokáda ii. a iii. stupňa; akútny infarkt myokardu alebo pacienti s podozrením na akútny infarkt myokardu kompliko-
vaný signifikantnou bradykardiou, prvý stupeň poruchy vedenia, systolická hypotenzia (menej ako 100 mmhg) a/alebo závažné srdcové zlyhanie; závažná (< 90/50 mmhg) alebo symptomatická hypotenzia; nestabilné alebo akútne srdcové zlyhanie; pacienti podstupujúci intermi-
tentnú inotropnú liečbu s agonistom betareceptorov; závislosť od kardiostimulátora (srdcová frekvencia navodená výlučne kardiostimulátorom); nestabilná angina; závažné ochorenie periférnych ciev; neliečený feochromocytóm; ťažká hepatálna insuficiencia; metabolická aci-
dóza; kombinácia so silnými inhibítormi cytochrómu p450 3a4, ako sú azolové antimykotiká (ketokonazol, itrakonazol), makrolidové antibiotiká (klaritromycín, erytromycín per os, josamycín, telitromycín), inhibítory hiv proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodón (pozri časť 
interakcie); kombinácia s verapamilom alebo diltiazemom (pozri časť interakcie); gravidita, laktácia a ženy v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu (pozri časť Fertilita, gravidita a laktácia). UPOZOrNeNIA*: Osobitné upozornenia: chronická stabilná angina 
pectoris: indikovaný iba na symptomatickú liečbu, pretože ivabradín nemá prínos pri kardiovaskulárnych výsledkoch u týchto pacientov; Meranie srdcovej frekvencie: ekG alebo 24-hodinové ambulantné monitorovanie, pravidelné monitorovanie pacientov liečených ivabradínom, 
kvôli výskytu atriálnej fibrilácie. U pacientov liečených ivabradínom je zvýšené riziko rozvinutia atriálnej fibrilácie. ak sa atriálna fibrilácia rozvinie počas liečby, má sa starostlivo prehodnotiť pomer prínosov a rizík pokračovania liečby ivabradínom. pacienti s chronickým srdcovým 
zlyhaním s poruchami intraventrikulárneho vedenia sa majú taktiež dôsledne sledovať; Nízka srdcová frekvencia: liečba ivabradínom sa nesmie iniciovať pri pokojovej srdcovej frekvencii pod 70 úderov za minútu. ak sa počas liečby intuicorom pokojová srdcová frekvencia stále 
znižuje pod 50 úderov/min, alebo pacient má symptómy spojené s bradykardiou, má sa titrovať nadol s jednotlivými zložkami, čo zabezpečuje, že pacient je udržiavaný na optimálnej dávke metoprololu, alebo sa má liečba prerušiť; Kombinácia s blokátormi vápnikových kanálov 
(napr. verapamil, diltiazem): kontraindikované; Pacienti so srdcovým zlyhaním triedy IV podľa funkčnej klasifikácie NYHA: používať s opatrnosťou; Cievna mozgová príhoda: neodporúča sa ihneď po cievnej mozgovej príhode; Zrakové funkcie: používať s opatrnosťou u pacientov s 
pigmentovou retinitídou. Opatrenia pri používaní: Zastavenie liečby: Je potrebné vyhnúť sa náhlemu zastaveniu liečby. zastavenie liečby má byť okamžite nasledované užitím zložky metoprololu, čo zabezpečuje, že pacient je udržiavaný na optimálnej dávke metoprololu. Užívanie 
ivabradínu môže byť v prípade potreby prerušené. dávkovanie metoprololu sa má znížiť postupne (po dobu najmenej dvoch týždňov a v prípade potreby sa má v rovnakom čase začať substitučná liečba). ak sa u pacienta rozvinú akékoľvek symptómy, dávka sa má znižovať po-
malšie; Hypotenzia: mierna a stredne ťažká – používať s opatrnosťou a závažná – kontraindikované; Atriálna fibrilácia – srdcové arytmie: neurgentná dc-kardioverzia sa má zvážiť 24 hodín po poslednej dávke ivabradínu; Pacienti s vrodeným syndrómom QT alebo liečených liekmi 
predlžujúcimi interval QT: použitiu sa treba vyhnúť; Pacienti s hypertenziou vyžadujúci úpravu liečby krvného tlaku: krvný tlak sa má sledovať; Bronchiálna astma a chronická obštrukčná choroba pľúc: používať s opatrnosťou; môže byť nevyhnutné predpísanie a podanie broncho-
dilatancia; Závažné ochorenie periférnych artérií: zastaviť liečbu a titrovať s jednotlivými zložkami; Feochromocytóm: u pacientov so známym feochromocytómom alebo podozrením naň sa majú betablokátory vždy podávať v kombinácii s alfablokátorom; Diabetici užívajúci inzu-
lín alebo perorálne antidiabetiká: používať s opatrnosťou (betablokátory môžu maskovať hypoglykemickú tachykardiu a zvyšovať potenie); Prinzmetalova angina: počet a trvanie záchvatov sa môže zvýšiť; použitie s opatrnosťou u ľahkých a zmiešaných foriem za predpokladu, že 
je podávaný s vazodilatanciom; Psoriáza: má sa podávať len po starostlivom zvážení prínosov oproti rizikám; Tyreotoxikóza: maskovanie symptómov tyreotoxikózy; Celková anestézia: anestéziológ má byť informovaný, že pacient je liečený betablokátorom. ak sa považuje za nevy-
hnutné, prestať užívať betablokátor pred operáciou, má sa to vykonať postupne a ukončiť asi 48 hodín pred celkovou anestéziou; Starší ľudia: starostlivo sledovať (nadmerné zníženie krvného tlaku alebo srdcovej frekvencie môže viesť k nedostatočnému prívodu krvi do životne 
dôležitých orgánov); Alergické reakcie (závažné hypersenzitívne reakcie a podstupovanie desenzibilizačnej liečby): používať s opatrnosťou, pretože metoprolol môže zvýšiť citlivosť na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. INterAKCIe*: Kontraindikované: silné inhibítory 
cyp3a4; verapamil a diltiazem. Neodporúča sa: lieky predlžujúce interval Qt, grapefruitový džús, deriváty kyseliny barbiturovej, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, antiarytmiká triedy i. S opatrnosťou: draslík nešetriace diuretiká (tiazidové diuretiká a slučkové diuretiká), iné 
stredne silné inhibítory cyp3a4, induktory cyp3a4, induktory cyp2d6, inhibítory cyp2d6, lidokaín, inhalačné anestetiká, nitráty, náprstníkové glykozidy, blokátory beta-receptorov alebo inhibítory mao, adrenalín, parasympatomimetiká, nesteroidné antiflogistiká/antireumatiká, 
inzulín a perorálne antidiabetiká; Potrebné vziať do úvahy: tricyklické antidepresíva, neuroleptiká, meflochín, dipyridamol (i.v.), urologické alfablokátory, ergotamín, relaxans kostrového svalu, floktafenín, antacidá. FertIlItA. GrAVIDItA A lAKtÁCIA*: kontraindikované. OVPlyV-
NeNIe SChOPNOStI VIeSŤ VOZIDlÁ A ObSlUhOVAŤ StrOJe*: môžu sa vyskytnúť bolesti hlavy, závrat alebo únava a môžu sa zvýšiť v prípade súbežného požitia alkoholu alebo po zmene na iný liek. treba vziať do úvahy možný výskyt prechodných svetelných fenoménov, 
hlavne pri vedení vozidiel v noci. NeŽIADUCe ÚčINKy*: Veľmi časté: Svetelné fenomény (fosfény), únava. Časté: nočné mory, abnormálne sny, bolesť hlavy, somnolencia, insomnia, závrat, rozmazané videnie, bradykardia, av blokáda 1. stupňa (predĺžený interval pQ na ekG), palpi-
tácie, ventrikulárne extrasystoly, atriálna fibrilácia, nekontrolovaný krvný tlak, ortostatická hypotenzia, pocit studených končatín, raynaudova choroba, dyspnoe pri námahe, nauzea, zápcha, hnačka, bolesť brucha, vracanie, porucha libida. Menej časté: eozinofília, zhoršenie pso-
riázy, hyperurikémia, hypoglykémia, depresia, zmätenosť, halucinácie, znížená pozornosť, vedomie, synkopa, parestézia, stupor, zhoršené videnie, suché oči, podráždenie oka, diplopia, vertigo, supraventrikulárne extrasystoly, srdcové zlyhanie, kardiogénny šok, bolesť na hrudníku, 
hypotenzia, intermitentné krívanie, znížený krvný tlak, dyspnoe, bronchospazmus, angioedém, vyrážka, dystrofická koža, urtikária, hyperhidróza, psoriáza, psoriatiformná vyrážka, svalové spazmy, svalové kŕče, asténia, edém, zvýšenie telesnej hmotnosti, zvýšenie kreatinínu v krvi, 
predĺžený interval Qt na ekG. Zriedkavé: trombocytopénia, nervozita, úzkosť, znížené slzenie, konjunktivitída, tinnitus, arytmie, porucha srdcového vedenia, rinitída, sucho v ústach, dysgeúzia, abnormálne hodnoty pečeňových funkčných testov, erytém, pruritus, alopécia, svalová 
slabosť, celková nevoľnosť, zvýšené transaminázy, sexuálna dysfunkcia/impotencia. Veľmi zriedkavé: leukopénia, depersonalizácia, amnézia, xeroftalmia, porucha sluchu, hypoakúzia, hluchota, av blokáda 2. stupňa, av blokáda 3. stupňa, syndróm chorého sínusu, zhoršenie zá-
chvatov u pacientov s anginou pectoris, suchá gangréna, retroperitoneálna fibróza, hepatitída, fotosenzitívne reakcie, artralgia, peyronieho choroba. PreDÁVKOVANIe*. VlAStNOStI*: ivabradín je látka čisto znižujúca srdcovú frekvenciu účinkujúca selektívnou a špecifickou in-
hibíciou pacemakerového if prúdu, ktorý riadi spontánnu diastolickú depolarizáciu v sínusovom uzle a reguluje srdcovú frekvenciu. ivabradín znižuje srdcovú frekvenciu v závislosti od dávky. metoprolol je kardioselektívny betablokátor; blokuje adrenergné β1-receptory (ktoré sú 
lokalizované hlavne v srdci) v nižších dávkach, ako sú potrebné na blokovanie β2-receptorov (ktoré sú lokalizované hlavne v bronchoch a periférnych cievach). nemá ani membrány stabilizujúci účinok ani vnútornú sympatomimetickú aktivitu (intrinsic sympathomimetic activity, 
iSa). bAleNIe*: Blistrové balenia obsahujúce 56 alebo 112 filmom obalených tabliet. DÁtUM reVíZIe teXtU: 03/2020. držiteľ rozhodnutia o registrácii: anpharm przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.a., ul. annopol 6B, 03–236 varšava, poľsko. výrobca: les laboratoires Servier 
industrie, 905 route de Saran, 45520 Gidy, Francúzsko. výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. * podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na 
adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690

PROcOdILOL
ZlOŽeNIe*: procodilol 6,25 mg/5 mg: karvedilol 6,25 mg/ivabradín 5 mg; procodilol 6,25 mg/7,5 mg: karvedilol 6,25 mg/ivabradín 7,5 mg; procodilol 12,5 mg/5 mg: karvedilol 12,5 mg/ivabradín 5 mg; procodilol 12,5 mg/7,5 mg: karvedilol 12,5 mg/ivabradín 7,5 mg; procodilol 25 mg/5 
mg: karvedilol 25mg/ivabradín 5 mg; procodilol 25 mg/7,5 mg: karvedilol 25mg/ivabradín 7,5 mg. obsahuje laktózu ako pomocnú látku. INDIKÁCIe*: procodilol je indikovaný ako substitučná liečba u dospelých pacientov s normálnym sínusovým rytmom, ktorí sú už kontrolovaní 
ivabradínom a karvedilolom podávanými súbežne v rovnakých dávkach na: - symptomatickú liečbu chronickej stabilnej anginy pectoris u pacientov s koronárnou chorobou srdca, - liečbu chronického srdcového zlyhania (trieda nyha ii-iv) so systolickou dysfunkciou. DÁVKOVA-
NIe A SPÔSOb PODÁVANIA*: Jedna tableta ráno a jedna tableta večer počas jedla, u pacientov kontrolovaných na stabilných dávkach jednotlivých zložiek, keď je karvedilol a ivabradín v optimálnej dávke. ak je potrebná zmena dávkovania, má sa titrovať s jednotlivými zložkami. 
ak počas liečby klesá pokojová srdcová frekvencia pod 50 úderov za minútu alebo pacient pocíti príznaky spojené s bradykardiou, ako sú závrat, únava alebo hypotenzia, titrácia sa má vykonať nadol s jednotlivými zložkami, aby sa zabezpečilo u pacienta udržanie na optimálnej 
dávke alebo je potrebné liečbu zastaviť. Porucha funkcie obličiek: používať s opatrnosťou u pacientov s klírensom kreatinínu pod 15 ml/min. U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním s hodnotou Stk <100 mmhg sa odporúča sledovať funkciu obličiek. Porucha funkcie pečene: 
U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene môže byť potrebná úprava dávky, u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene je potrebné postupovať opatrne, u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je podávanie procodilolu kontra-
indikované. Starší ľudia: používať s opatrnosťou. Pediatrická populácia: bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené. KONtrAINDIKÁCIe*: precitlivenosť na liečivá alebo na akékoľvek iné betablokátory alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok; závažná porucha funkcie pečene; 
akútne alebo nestabilné/dekompenzované srdcové zlyhanie; nestabilná angina pectoris; prinzmetalova angina; av blokáda ii. alebo iii. stupňa; syndróm chorého sínusu (vrátane sinoatriálnej blokády); symptomatická alebo závažná bradykardia (< 50 úderov za minútu); akútny 
infarkt myokardu; kardiogénny šok; závislosť na kardiostimulátore (srdcová frekvencia navodená výlučne kardiostimulátorom); závažné periférne vaskulárne ochorenie (napr. raynaudov fenomén); ťažká hypotenzia (< 90/50 mmhg); chronická obštrukčná choroba pľúc spojená s 
obštrukciou priedušiek; bronchospazmus alebo astma v anamnéze; metabolická acidóza; neliečený feochromocytóm; kombinácia s verapamilom alebo diltiazemom (pozri časť interakcie); kombinácia so silnými inhibítormi cytochrómu p450 3a4, ako sú azolové antimykotiká 
(ketokonazol, itrakonazol), makrolidové antibiotiká (klaritromycín, erytromycín per os, josamycín, telitromycín), inhibítory hiv proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodón (pozri časti interakcie); gravidita, laktácia a ženy v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu 
(pozri časť Fertilita, gravidita a laktácia). UPOZOrNeNIA*: Osobitné upozornenia: Chronická stabilná angina pectoris: indikovaný len na symptomatickú liečbu, pretože ivabradín nemá prínos na kardiovaskulárne výsledky u týchto pacientov; meranie srdcovej frekvencie: ekG 
alebo 24-hodinové ambulantné monitorovanie. Srdcové arytmie: podávanie procodilolu sa neodporúča pacientom s predsieňovou fibriláciou alebo s inými srdcovými arytmiami, ktoré interferujú s funkciou sínusového uzla. odporúča sa pravidelne monitorovať pacientov liečených 
ivabradínom kvôli výskytu predsieňovej fibrilácie. U pacientov liečených ivabradínom je zvýšené riziko rozvinutia atriálnej fibrilácie. ak sa atriálna fibrilácia rozvinie počas liečby, má sa starostlivo prehodnotiť pomer prínosov a rizík pokračovania liečby ivabradínom. pacienti s 
chronickým srdcovým zlyhaním s poruchami intraventrikulárneho vedenia a s komorovou dyssynchróniou sa majú dôkladne monitorovať; Nízka srdcová frekvencia: liečba procodilolom sa nesmie iniciovať u pacientov s pokojovou srdcovou frekvenciou pred liečbou nižšou ako 
50 úderov za minútu. liečba procodilolom sa nesmie iniciovať u pacientov so srdcovou frekvenciou nižšou ako 70 úderov za minútu. ak sa počas liečby procodilolom pokojová srdcová frekvencia stále znižuje pod 50 úderov/min, alebo pacient má symptómy spojené s bradykardiou, 
dávka sa má titrovať nadol s jednotlivými zložkami, čo zabezpečuje, že pacient je udržiavaný na optimálnej dávke, alebo sa má liečba ukončiť; Kombinácia s blokátormi vápnikových kanálov (napr. verapamil, diltiazem): kontraindikované; Pacienti so srdcovým zlyhaním triedy IV 
podľa funkčnej klasifikácie NYHA: neodporúča sa; cievna mozgová príhoda: neodporúča sa ihneď po cievnej mozgovej príhode; zrakové funkcie: používať s opatrnosťou u pacientov s pigmentovou retinitídou. Opatrenia pri používaní: Zastavenie liečby: Je potrebné vyhnúť sa ná-
hlemu zastaveniu liečby betablokátorom, najmä u pacientov s ischemickou chorobou srdca. po prerušení liečby procodilolom sa má ďalej podávať karvedilol samostatne. dávkovanie samostatne podávaného karvedilolu sa má znižovať postupne. ak sa u pacienta rozvinú akékoľ-
vek symptómy, dávka sa má znižovať pomalšie; Funkcia obličiek pri kongestívnom srdcovom zlyhaní: reverzibilné zhoršenie renálnych funkcií sa pozorovalo počas liečby karvedilolom u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a s nízkym arteriálnym krvným tlakom (Stk < 100 
mmhg), ischemickou chorobou srdca a s difúznym vaskulárnym ochorením a/alebo so základnou renálnou insuficienciou. Hypotenzia: mierna a stredne ťažká – používať s opatrnosťou a závažná (< 90/50 mmhg) – kontraindikované; Atriálna fibrilácia – srdcové arytmie: neurgent-
ná dc-kardioverzia sa má zvážiť 24 hodín po poslednej dávke procodilolu; Pacienti s vrodeným syndrómom QT alebo liečených liekmi predlžujúcimi interval QT: použitiu sa treba vyhnúť; Pacienti s hypertenziou vyžadujúci úpravu liečby krvného tlaku: krvný tlak sa má sledovať; 
pacienti s diabetom: u diabetických pacientov užívajúcich procodilol je potrebné pravidelne sledovať hladinu glukózy v krvi a v prípade potreby upraviť dávkovanie antidiabetika. Periférne vaskulárne ochorenie: používať s opatrnosťou, kontraindikovaný v prípade ťažkého perifér-
neho cievneho ochorenia. anestézia a veľký operačný zákrok: používať s opatrnosťou pri niektorých anestetikách. Tyreotoxikóza/hypertyreóza: môže nastať maskovanie prejavov hypertyreózy a príznakov tyreotoxikózy. Kontaktné šošovky: pacienti majú byť upozornení na možné 
zníženie tvorby sĺz. Hypersenzitivita (závažné hypersenzitívne reakcie a podstupovanie desenzibilizačnej liečby): používať s opatrnosťou, pretože karvedilol môže zvýšiť citlivosť na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. Psoriáza: predpísať len po dôkladnom zvážení prínosov 
a rizík, pretože betablokátory môžu zhoršiť kožné reakcie. Feochromocytóm: používať s opatrnosťou. Ďalšie opatrenia: kvôli nedostatku klinických údajov sa karvedilol nemá podávať pacientom s nestálou alebo sekundárnou hypertenziou, ortostatickou hypotenziou, akútnou 
myokarditídou a s hemodynamicky významnou stenózou srdcových chlopní alebo výtokovej časti srdca, ochorením periférnych artérií v poslednom štádiu alebo u pacientov súbežne liečených antagonistom alfa1-receptora alebo agonistom alfa2-receptora. Pomocné látky: tento 
liek obsahuje laktózu. pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózovo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať procodilol. INterAKCIe*: Kontraindikované: silné inhibítory cyp3a4; verapamil a diltiazem. 
Neodporúča sa: lieky predlžujúce interval Qt, intravenózne antiarytmikum (iné ako verapamil, diltiazem), grapefruitový džús. S opatrnosťou: Stredne silné inhibítory cyp3a4 (iné ako diltiazem, verapamil), induktory enzýmov cytochrómu p450, cimetidín, fluoxetín, kardioglykozidy 
(digoxín, digitoxín), cyklosporín, inzulín alebo perorálne hypoglykemiká, lieky spôsobujúce depléciu katecholamínov, klonidín, dihydropyridín, anestetiká, beta-agonistické bronchodilatanciá, draslík šetriace diuretiká (tiazidové diuretiká a slučkové diuretiká). potrebné vziať do 
úvahy: antihypertenzíva, nesteroidné antiflogistiká (nSaid), estrogény a kortikosteroidy, nitráty, sympatomimetiká s alfa-mimetickými a beta-mimetickými účinkami, ergotamín, neuromuskulárne blokátory, betablokátory vo forme očných kvapiek, barbituráty. FertIlItA. GrA-
VIDItA A lAKtÁCIA*: kontraindikované. OVPlyVNeNIe SChOPNOStI VIeSŤ VOZIDlÁ A ObSlUhOVAŤ StrOJe*: môže sa vyskytnúť závrat, únava alebo znížená pozornosť. treba vziať do úvahy možný výskyt prechodných svetelných fenoménov. NeŽIADUCe ÚčINKy*: Veľmi 
časté: Bolesť hlavy, závrat, svetelné fenomény (fosfény), zlyhanie srdca, hypotenzia, asténia, únava. Časté: Bronchitída, pneumónia, infekcie horných ciest dýchacích, infekcie močového traktu, anémia, hypercholesterolémia, hyperglykémia alebo hypoglykémia u pacientov s 
existujúcim diabetom, diabetes mellitus, depresívna nálada, depresia, znížená tvorba sĺz, zhoršené videnie, podráždenie oka, rozmazané videnie, bradykardia, edém pľúc, edém, av blokáda 1. stupňa, komorové extrasystoly, fibrilácia predsiení, posturálna hypotenzia, poruchy pe-
riférnej cirkulácie, nekontrolovaný krvný tlak, dyspnoe, astma u predisponovaných pacientov, nauzea, hnačka, bolesť brucha, vracanie, dyspepsia, bolesť v končatinách, dna, zlyhanie obličiek a abnormality vo funkcii obličiek u pacientov s difúznym vaskulárnym ochorením a/alebo 
pridruženou renálnou insuficienciou, poruchy močenia, bolesť, nárast telesnej hmotnosti. Menej časté: eozinofília, hyperurikémia, poruchy spánku, nočné mory, zmätenosť, synkopa, presynkopa, parestézia, diplopia, vertigo, av-blokáda, angina pectoris, palpitácie, supraventriku-
lárne extrasystoly, zápcha, kožné reakcie, reakcie podobné lichen planus, psoriáza alebo psoriaziformný exantém, alopécia, angioedém, vyrážka, svalové spazmy, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, predĺžený Qt interval na ekG, impotencia, erektilná dysfunkcia. Zriedkavé: trombo-
cytopénia, kongescia nosovej sliznice, sipot, suchosť v ústach, erytém, pruritus, urtikária, celková nevoľnosť. Veľmi zriedkavé: leukopénia, alergické reakcie (precitlivenosť), av blokáda 2. stupňa, av blokáda 3. stupňa, syndróm chorého sínusu, závažné kožné reakcie (napríklad 
multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza), inkontinencia moču u žien, zvýšenie alt, aSt a GGt. PreDÁVKOVANIe*. VlAStNOStI*: ivabradín je látka čisto znižujúca srdcovú frekvenciu účinkujúca selektívnou a špecifickou inhibíciou 
pacemakerového if prúdu, ktorý riadi spontánnu diastolickú depolarizáciu v sínusovom uzle a reguluje srdcovú frekvenciu. ivabradín znižuje srdcovú frekvenciu v závislosti od dávky. karvedilol je vazodilatačný neselektívny betablokátor, ktorý znižuje periférnu vaskulárnu rezis-
tenciu selektívnou blokádou alfa1 receptorov a neselektívnou blokádou beta receptorov potláča aktivitu systému renín-angiotenzín. karvedilol nemá vnútornú sympatomimetickú aktivitu. karvedilol má stabilizujúce účinky na membrány. bAleNIe*: Blistrové balenia obsahujúce 
56 obalených tabliet. DÁtUM reVíZIe teXtU: 08/2019. držiteľ rozhodnutia o registrácii: anpharm przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.a., ul. annopol 6B, 03-236 varšava, poľsko. výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravot-
ného poistenia. * podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690

randomizovaných klinických štúdií 
a znova máme možnosť betablo-
kátor podávať vo fixnej kombiná-
cii s cieľom zlepšenia adherencie  
a tým prevencie polypragmázie. 
Ide o fixné kombinácie s diureti-
kom (bisoprolol alebo nebivolol vý-
lučne s hydrochlorotiazidom), ACE 
inhibítorom (výlučne bisoprolol  
s perindopril arginínom) alebo 
ivabradínom (v tejto indikácii výluč-
ne karvedilol). Ostatné kardiovas-

kulárne indikácie betablokátorov 
zahŕňajú hypertrofickú kardiomy-
opatiu(8) a kardiovaskulárne dopa-
dy tyreotoxikózy. Pri hypertrofickej 
kardiomyopatii betablokátory bez 
vazodilatačnej aktivity zlepšujú 
symptómy obštrukcie výtokového 
traktu, redukujú anginózne ťažkos-
ti, pôsobia ako antiarytmikum na 
supraventrikulárnej aj komorovej 
úrovni, a tým prispievajú k preven-
cii náhlej srdcovej smrti. Tyreotoxi-

kóza je charakterizovaná hyperki-
netickou cirkuláciou, hypertenziou, 
tachykardiou, tachyarytmiami, tu 
všade s úspechom využívame be-
tablokátory na potlačenie negatív-
neho účinku zvýšenej koncentrácie 
tyroidálnych hormónov na kardio-
vaskulárny systém. Je potrebné pri-
pomenúť aj kontraindikácie betab-
lokátorov. Ako už bolo spomenuté 
vyššie, ide o akútnu dekompenzá-
ciu chronického srdcového zlyhá-

vania, ďalej kardiogénny šok, vyššie 
stupne atrioventrikulárnej blokády, 
syndróm chorého sinusového uzla, 
sinoatriálnu blokádu, symptoma-
tickú bradykardiu, symptomatickú 
hypotenziu, ťažkú formu bronchiál-
nej astmy a ťažkú formu periférne-
ho artériového ochorenia. Napriek 
týmto rôznym kontraindikáciám sú 
betablokátory veľmi užitočnou mož-
nosťou liečby pre väčšinu našich 
pacientov v celom kontinuu kar-

diovaskulárnych ochorení. Obzvlášť 
výhodné je ich použitie vo forme 
fixných kombinácií (s perindopril 
arginínom, ivabradínom, amlodi-
pínom, hydrochlorothiazidom), 
pričom jedinou dostupnou fixnou 
kombináciou betablokátora s ACe 
inhibítorom, ktorá je odporúčaná 
ako prvolíniová liečba naprieč ce-
lým spektrom ochorení KV kon-
tinua je kombinácia bisoprololu  
a perindopril arginínu.
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Procodilol    
ZLOŽENIE*: Procodilol 6,25 mg/5 mg: karvedilol 6,25 mg/ivabradín 5 mg; Procodilol 
6,25  mg/7,5 mg: karvedilol 6,25 mg/ivabradín 7,5 mg; Procodilol 12,5 mg/5 mg: karvedilol 
12,5  mg/ivabradín 5 mg; Procodilol 12,5 mg/7,5 mg: karvedilol 12,5 mg/ivabradín 7,5 mg; 
Procodilol 25 mg/5 mg: karvedilol 25mg/ivabradín 5 mg; Procodilol 25 mg/7,5 mg: karvedilol 
25mg/ivabradín 7,5 mg. Obsahuje laktózu ako pomocnú látku. INDIKÁCIE*: Procodilol je 
indikovaný ako substitučná liečba u dospelých pacientov s normálnym sínusovým rytmom, ktorí 
sú už kontrolovaní ivabradínom a karvedilolom podávanými súbežne v rovnakých dávkach na: - 
symptomatickú liečbu chronickej stabilnej anginy pectoris u pacientov s koronárnou chorobou 
srdca, - liečbu chronického srdcového zlyhania (trieda NYHA II-IV) so systolickou dysfunkciou. 
DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA*: Jedna tableta ráno a jedna tableta večer počas jedla, 
u  pacientov kontrolovaných na stabilných dávkach jednotlivých zložiek, keď je karvedilol a 
ivabradín v optimálnej dávke. Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa titrovať s  jednotlivými 
zložkami. Ak počas liečby klesá pokojová srdcová frekvencia pod 50 úderov za minútu alebo 
pacient pocíti príznaky spojené s bradykardiou, ako sú závrat, únava alebo hypotenzia, titrácia sa 
má vykonať nadol s jednotlivými zložkami, aby sa zabezpečilo u pacienta udržanie na optimálnej 
dávke alebo je potrebné liečbu zastaviť. Porucha funkcie obličiek: používať s  opatrnosťou 
u pacientov s klírensom kreatinínu pod 15 ml/min. U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním 
s hodnotou STK <100 mmHg sa odporúča sledovať funkciu obličiek.  Porucha funkcie pečene: U 
pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene môže byť potrebná úprava 
dávky, u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene je potrebné postupovať 
opatrne, u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je podávanie Procodilolu 
kontraindikované. Starší ľudia: používať s  opatrnosťou. Pediatrická populácia: bezpečnosť 
a účinnosť neboli stanovené. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na liečivá alebo na akékoľvek 
iné betablokátory alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok; závažná porucha funkcie pečene; 
akútne alebo nestabilné/dekompenzované srdcové zlyhanie; nestabilná angina pectoris; 
prinzmetalova angina; AV blokáda II. alebo III. stupňa; syndróm chorého sínusu (vrátane 
sinoatriálnej blokády); symptomatická alebo závažná bradykardia (<  50  úderov za minútu); 
akútny infarkt myokardu; kardiogénny šok; závislosť na kardiostimulátore (srdcová frekvencia 
navodená výlučne kardiostimulátorom); závažné periférne vaskulárne ochorenie (napr. 
Raynaudov fenomén); ťažká hypotenzia (< 90/50 mmHg); chronická obštrukčná choroba pľúc 
spojená s obštrukciou priedušiek; bronchospazmus alebo astma v anamnéze; metabolická 
acidóza; neliečený feochromocytóm; kombinácia s verapamilom alebo diltiazemom (pozri časť 
Interakcie); kombinácia so silnými inhibítormi cytochrómu P450 3A4, ako sú azolové 
antimykotiká (ketokonazol, itrakonazol), makrolidové antibiotiká (klaritromycín, erytromycín 
per os, josamycín, telitromycín), inhibítory HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodón (pozri 
časti Interakcie); gravidita, laktácia a ženy v  reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú 
antikoncepciu (pozri časť Fertilita, gravidita a  laktácia). UPOZORNENIA*: Osobitné 
upozornenia: Chronická stabilná angina pectoris: indikovaný len na symptomatickú liečbu, 
pretože ivabradín nemá prínos na kardiovaskulárne výsledky u  týchto pacientov; Meranie 
srdcovej frekvencie: EKG alebo 24-hodinové ambulantné monitorovanie. Srdcové arytmie: 
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PRESTILOL
ZLOŽENIE*: Prestilol 5  mg/5  mg, 5  mg/10  mg, 10  mg/5  mg, 10  mg/10  mg filmom obalené 
tablety obsahujú 5  mg bisoprololiumfumarátu (bis)/5  mg perindoprilarginínu (per), 5  mg 
bis/10 mg per, 10 mg bis/5 mg per, 10 mg bis/10 mg per. INDIKÁCIE*: Prestilol je indikovaný ako 
substitučná terapia na liečbu hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca (u 
pacientov s  anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizáciou) a/alebo stabilného 
chronického srdcového zlyhávania so zníženou systolickou funkciou ľavej komory (iba Prestilol 
5  mg/5  mg a  10  mg/5  mg) u  dospelých pacientov adekvátne kontrolovaných bisoprololom 
a  perindoprilom podávaných súbežne v  rovnakých dávkach. DÁVKOVANIE A  SPÔSOB 
PODÁVANIA*: Obvyklé dávkovanie je jedna tableta jedenkrát denne. Pacienti majú byť 
stabilizovaní s  bisoprololom a  perindoprilom v  rovnakých dávkach najmenej 4 týždne. 
Kombinácia fixnej dávky nie je vhodná na začiatočnú liečbu. Pre pacientov stabilizovaných 
s bisoprololom 2,5 mg a perindoprilom 2,5 mg alebo bisoprololom 2,5 mg a perindoprilom 5 mg: 
jedna polovica tablety 5 mg/5 mg alebo 5 mg/10 mg jedenkrát denne. Ak sa vyžaduje zmena 
dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. Porucha funkcie obličiek: U pacientov 
s poruchou funkcie obličiek má byť odporúčaná dávka založená na klírense kreatinínu. 5 mg/5 
mg: ClCR ≥  60 (ml/min): 1 tableta; 30 < ClCR < 60 (ml/min): ½ tablety; ClCR < 30 (ml/min): 
nevhodné, odporúča sa individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami. 5 mg/10 mg: ClCR 
≥  60 (ml/min): ½ tablety; ClCR < 60 (ml/min): nevhodné. 10 mg/5 mg: ClCR ≥  60 (ml/min): 1 
tableta; ClCR < 60 (ml/min): nevhodné. 10 mg/10 mg: nevhodné. Porucha funkcie pečene: nie je 
potrebná úprava dávkovania. Starší ľudia: podávať podľa funkcie obličiek. Pediatrická populácia: 
bezpečnosť a  účinnosť neboli stanovené. Použitie sa neodporúča. KONTRAINDIKÁCIE*: 
Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z  pomocných látok, alebo na ktorýkoľvek iný 
inhibítor ACE; akútne srdcové zlyhanie alebo počas epizód dekompenzácie srdcového zlyhania 
vyžadujúcich i.v. inotropnú liečbu; kardiogénny šok; AV blokáda druhého alebo tretieho stupňa 
(bez kardiostimulátora); syndróm chorého sínusu; sinoatriálna blokáda; symptomatická 
bradykardia; symptomatická hypotenzia; ťažká bronchiálna astma alebo ťažká chronická 
obštrukčná choroba pľúc; ťažké formy okluzívneho ochorenia periférnych ciev alebo ťažké formy 
Raynaudovho syndrómu; neliečený feochromocytóm (pozri časť UPOZORNENIA*); metabolická 
acidóza; anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE; dedičný 
alebo idiopatický angioedém; druhý a  tretí trimester gravidity (pozri časti UPOZORNENIA*, 
GRAVIDITA* a  LAKTÁCIA*); súbežné použitie s  liekmi obsahujúcimi aliskiren u  pacientov 
s  diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60  ml/min/1,73  m2) (pozri časti 
UPOZORNENIA*, INTERAKCIE* a  Farmakodynamické vlastnosti*), súbežné užívanie so 
sakubitrilom/valsartanom (pozri časti UPOZORNENIA* a  INTERAKCIE*), extrakorporálne terapie 
vedúce ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť INTERAKCIE), významná 
bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť 
UPOZORNENIA*). UPOZORNENIA*: Hypotenzia: začiatok liečby sa má starostlivo monitorovať 
u pacientov s hypovolémiou, ktorí majú závažnú renín-dependentnú hypertenziu, symptomatické 
srdcové zlyhávanie so sprievodnou renálnou insuficienciou alebo bez nej, ischemickú chorobu 
srdca alebo cerebrovaskulárne ochorenie. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou 
na  podávanie ďalších dávok, keď sa krvný tlak zvýši po  zväčšení objemu. Precitlivenosť/
Angioedém/Črevný angioedém: zastaviť liečbu a  monitorovať až do úplného vymiznutia 
príznakov. Liečba betablokátorom musí pokračovať. Angioedém spojený s edémom hrtana môže 
byť fatálny. Kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom (kontraindikovaná v dôsledku 
zvýšeného rizika angioedému. Sakubitril/valsartan nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití 

Intuicor 25 mg/5  mg, Intuicor 50 mg/5  mg, Intuicor 25 mg/7,5  mg, Intuicor 50 
mg/7,5 mg, filmom obalené tablety
ZLOŽENIE*: Intuicor 25 mg/5 mg: metoprolol 25 mg/ivabradín 5 mg; Intuicor 50  mg/5 mg: 
metoprolol 50 mg/ivabradín 5 mg; Intuicor 25 mg/7,5 mg: metoprolol 25 mg/ivabradín 7,5 mg; 
Intuicor 50 mg/7,5 mg: metoprolol 50 mg/ivabradín 7,5 mg. INDIKÁCIE*: Symptomatická 
liečba chronickej stabilnej anginy pectoris ako substitučná liečba u  dospelých pacientov 
s  normálnym sínusovým rytmom už kontrolovaných metoprololom a  ivabradínom užívaných 
súbežne v  rovnakých dávkach. DÁVKOVANIE A  SPÔSOB PODÁVANIA*: Jedna tableta ráno 
a jedna tableta večer počas jedla, u pacientov kontrolovaných na stabilných dávkach jednotlivých 
zložiek, keď je metoprolol v optimálnej dávke. Expozícia metoprololu je zvýšená, keď sa podáva 
s  jedlom; toto sa má zvážiť u  pacientov, ktorí práve užívajú metoprolol nalačno a  prejdú na 
Intuicor. Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa titrovať s  jednotlivými zložkami. Porucha 
funkcie obličiek: používať s  opatrnosťou u  pacientov s  klírensom kreatinínu pod 15  ml/min. 
Porucha funkcie pečene: používať s  opatrnosťou pri stredne ťažkej poruche funkcie pečene 
a  kontraindikované pri ťažkej poruche funkcie pečene. Starší ľudia: používať s  opatrnosťou. 
Pediatrická populácia: bezpečnosť a  účinnosť neboli stanovené. KONTRAINDIKÁCIE*: 
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z  pomocných látok, alebo na iné betablokátory 
(môže sa vyskytnúť skrížená citlivosť medzi betablokátormi); symptomatická bradykardia; 
kardiogénny šok; syndróm chorého sínusu (vrátane sinoatriálnej blokády), AV blokáda II. a III. 
stupňa; akútny infarkt myokardu alebo pacienti s  podozrením na akútny infarkt myokardu 
komplikovaný signifikantnou bradykardiou, prvý stupeň poruchy vedenia, systolická hypotenzia 
(menej ako 100  mmHg) a/alebo závažné srdcové zlyhanie; závažná (< 90/50  mmHg) alebo 
symptomatická hypotenzia; nestabilné alebo akútne srdcové zlyhanie; pacienti podstupujúci 
intermitentnú inotropnú liečbu s  agonistom betareceptorov; závislosť od kardiostimulátora 
(srdcová frekvencia navodená výlučne kardiostimulátorom); nestabilná angina; závažné 
ochorenie periférnych ciev; neliečený feochromocytóm; ťažká hepatálna insuficiencia; 
metabolická acidóza; kombinácia so silnými inhibítormi cytochrómu P450 3A4, ako sú azolové 
antimykotiká (ketokonazol, itrakonazol), makrolidové antibiotiká (klaritromycín, erytromycín 
per os, josamycín, telitromycín), inhibítory HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodón (pozri 
časť Interakcie); kombinácia s verapamilom alebo diltiazemom (pozri časť Interakcie); gravidita, 
laktácia a  ženy v  reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu (pozri časť 
Fertilita, gravidita a  laktácia). UPOZORNENIA*: Osobitné upozornenia: Chronická stabilná 
angina pectoris: indikovaný iba na symptomatickú liečbu, pretože ivabradín nemá prínos pri 
kardiovaskulárnych výsledkoch u  týchto pacientov; Meranie srdcovej frekvencie: EKG alebo 
24-hodinové ambulantné monitorovanie, pravidelné monitorovanie pacientov liečených 
ivabradínom, kvôli výskytu atriálnej fibrilácie. U  pacientov liečených ivabradínom je zvýšené 
riziko rozvinutia atriálnej fibrilácie. Ak sa atriálna fibrilácia rozvinie počas liečby, má sa starostlivo 
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