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БЕЗКОНСЕРВАНТНА
СИЛА В ДЪЛГОСРОЧНА
ПЕРСПЕКТИВА
• Мощно и ефикасно
намаление на ВОН
– 28 до 40%1
• Ниска честота на
хиперемия – 7%2
• Без консерванти2

1. Holló G et al. Adv Ther 2014; 31: 932-944 2. SmPC Taptiqom®
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА: ТАПТИКОМ® (тафлопрост15 микрограма/ml + тимолол малеат 5 mg/ml капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка) Моля, запознайте се с
КХП, преди да изпишете ТАПТИКОМ® Вид и съдържание на опаковката: Еднодозови опаковки от полиетилен с ниска плътност (LDPE), опаковани в пликче, изработено от алуминийполиетиленов ламинат с хартиено покритие. Всяка еднодозова опаковка има обем на напълване 0,3 ml и във всяко пликче има 10 опаковки. Налични са следните размери на опаковките:
30 x 0,3 ml еднодозови опаковки и 90 x 0,3 ml еднодозови опаковки. Терапевтични показания: Понижаване на вътреочното налягане (ВОН) при възрастни пациенти с откритоъгълна
глаукома или очна хипертензия, които имат недостатъчен отговор към локална монотерапия с бета-блокери или простагландинови аналози и се нуждаят от комбинирана терапия, и които
биха имали полза от капки за очи без консерванти. Дозировка и начин на приложение: Препоръчителната терапия е една капка за очи в конюнктивалния сак на засегнатото око (очи)
веднъж дневно. Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества, изброени в КХП т. 6.1. Реактивно заболяване на дихателните
пътища, включително бронхиална астма или анамнеза за бронхиална астма, тежка хронична обструктивна белодробна болест. Синусова брадикардия, синдром на болния синусов възел,
включително синоатриален блок, атриовентрикуларен блок втора или трета степен, неконтролиран чрез пейсмейкър. Изявена сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок. Специални
предупреждения и предпазни мерки при употреба: Подобно на други локално прилагани офталмологични средства, тафлупрост и тимолол се абсорбират системно. Поради бетаадренергичния компонент тимолол могат да се получат сърдечносъдови, белодробни и други нежелани реакции, подобни на наблюдаваните при системните бета-адренергични блокери.
Честотата на системни нежелани реакции след локално офталмологично приложение е по-ниска, отколкото при системно приложение. При пациенти със сърдечносъдови заболявания
(напр. коронарна болест на сърцето, стенокардия на Prinzmetal и сърдечна недостатъчност) и хипотония, терапията с бета-блокери трябва да се прецени критично и да се обмисли терапия
с други активни вещества. Поради негативния си ефект върху времето на провеждане, бета-блокерите трябва да се прилагат само с повишено внимание при пациенти със сърдечен блок
първа степен. Пациенти с тежки периферни циркулационни нарушения (т.е. тежки форми на болест на Raynaud или синдром на Raynaud) трябва да бъдат лекувани с повишено внимание.
Има съобщения за респираторни реакции, включително смърт, поради бронхоспазъм при пациенти с астма, след приложение на някои офталмологични бета-блокери. ТАПТИКОМ® трябва
да се използва с повишено внимание при пациенти с лека/умерена хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и само ако потенциалната полза превишава потенциалния риск.
Бета-блокерите трябва да се прилагат с повишено внимание при пациенти, получаващи спонтанна хипогликемия или при пациенти с лабилен диабет, тъй като бета-блокерите могат да
маскират признаците и симптомите на остра хипогликемия. Бета-блокерите могат да маскират и признаците на хипертиреоидизъм. Офталмологичните бета-блокери могат да индуцират
сухота в очите. Пациенти с корнеални заболявания трябва да бъдат лекувани с повишено внимание. Има съобщения за отлепване на хориоидеята при приложението на терапия с течни
супресори (напр. тимолол, ацетазоламид) след процедури на филтриране. Бета-блокиращите офталмологични препарати могат да блокират ефектите на системните бета-агонисти, напр.
на адреналин. Преди да започне лечението, пациентите трябва да бъдат информирани за възможност за растеж на миглите, потъмняване на кожата на клепача и повишена пигментация на
ириса, които са свързани с терапията с тафлупрост. Няма опит с тафлупрост при неоваскуларна, закритоъгълна, тясноъгълна или конгенитална глаукома. Има ограничен опит с тафлупрост
при пациенти с афакия и при пигментна или псевдоексфолиативна глаукома. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са провеждани
проучвания за взаимодействията. Фертилитет, бременност и кърмене: Липсват или има ограничени данни от употребата на ТАПТИКОМ® при бременни жени. Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечение с ТАПТИКОМ®. ТАПТИКОМ® не трябва да се прилага по време на бременност, освен ако не е категорично необходимо
(в случай, че няма други възможности за лечение). Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са провеждани проучвания за ефектите на ТАПТИКОМ® върху способността за шофиране и работа с машини. Ако по време на приложение се появят нежелани реакции, като преходно замъглено зрение, пациентът не трябва да шофира или да работи с
машини, докато не се почувства добре и има ясно зрение. Нежелани лекарствени реакции:Над 484 пациенти са лекувани с ТАПТИКОМ® в клинични проучвания. Най-често съобщаваната
нежелана реакция, свързана с лечението, е конюнктивална/очна хиперемия. Тя е възникнала при приблизително 7% от пациентите, участващи в клинични проучвания в Европа, в повечето
случаи е била лека и е била свързана с прекратяване на лечението при 1,2% от пациентите. Нежеланите реакции, съобщени в клиничните проучвания, в които е използван ТАПТИКОМ®, са
ограничени до съобщените по-рано за всяко от отделните активни вещества тафлупрост или тимолол. В клиничните проучвания не са наблюдавани нови нежелани реакции, специфични
за ТАПТИКОМ®. Болшинството от съобщените нежелани реакции са очни, леки или умерени по тежест и никоя не е сериозна. Моля, запознайте се подробно с изброените НЛР в КХП. Предозиране: Локално предозиране с тафлупрост е малко вероятно да се получи или да бъде свързано с токсичност. Има съобщения за предозиране по непредпазливост с тимолол, довело
до системни ефекти, подобни на наблюдаваните при системните бета-адренергични блокиращи средства, като замаяност, главоболие, задух, брадикардия, бронхоспазъм и сърдечен арест
(вж. също КХП т.4.8). Ако възникне предозиране с ТАПТИКОМ®, лечението трябва да бъде симптоматично и поддържащо. Тимолол не се отстранява лесно чрез
диализа. Специални условия на съхранение: Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).След отваряне на пликчето: Съхранявайте еднодозовите опаковки в
оригиналното пликче, за да се предпазят от светлина. Да не се съхранява над 25°C.Изхвърлете отворената еднодозова опаковка и останалия разтвор веднага
след употреба. ПРУ: Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Финландия. Дата на актуализиране на текста: 02.2016, ИАЛ 6137
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Указания към авторите
1. Материалите да се изпращат в два екземпляра,
принтирани на двоен интервал, на страница с 30 реда, 65
знака. Те не трябва да надхвърлят:
• за оригинални статии – текст и книгопис до 10 стандартни
машинописни страници;
• за клинични случаи – текст и книгопис до 4 машинописни
страници.
В книгописа цитираните източници не трябва да надхвърлят
40 за оригиналните статии. Статиите освен принтирани се
изпращат задължително на дигитален носител (cd).
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2. Моля, изпращайте материалите на адрес:
София 1000, ул. Дякон Игнатий 4
доц. Наталия Петкова, дм.
E-mail: nataliyapetkova@gmail.com
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Използвайте само
едната страна на листа. Номерирайте
всяка страница, включително тези с фигурите и таблиците
/в долния десен ъгъл/, предшествано от фамилията на
водещия автор. На отделни листи се предават заглавието
с имена и адрес, резюме на български и английски,
таблиците, фигурите и текста към тях.
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3. Езикът на публикациите е български. Резюметата на
български и английски се изпращат от автора.
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4. Материалите трябва да бъдат подредени както следва:
• заглавие
• резюме на български до 200 думи с ключови думи (до 5)
• резюме на английски до 200 думи с ключови думи (до
5)
• въведение
• цел
• материал и методика
• резултати
• обсъждане
• заключение (изводи)
• книгопис
• таблици с кратко обяснение за тях
• фигури
• легенди за фигурите на отделна страница



5. Заглавната страница на отделен лист трябва да
съдържа:
• заглавие на български и английски език
• имената на авторите, предшествани от инициалите на
малкото име
• наименованието на болницата или медицинския център,
където работят
• име, адрес и email на автора, с когото ще се осъществява
връзката и кореспонденцията
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Производител:

 

Пример: Дъбов Ст., Ретинобластом. София, Мед. и физк.,
1979, 215 стр.
б) за отделна глава от книга
• имената на авторите и инициалите на малките им имена
• заглавие на главата
• редактор/и/, последвано от ред. или eds и цялото заглавие на книгата
• град, издател, година,
• страници на главата
Пример: Денев Вл. Рефракция на окото. В Константинов
Н, ред. Клинична рефракция, София, Мед. и физк., 1984,
2849.
8. Таблиците се номерират с римски цифри по реда на появяването им в текста. Всяка таблица се отпечатва на отделен лист. Заглавие и всички необходими обяснения над
таблицата. Уточняват се всички необичайни съкращения.

9. Фигурите (графики, рисунки, фотографии) се номерират
с арабски цифри. Ориентацията на фигурите, както и съ$$1!!$&-/LRANPGO9QNLMFANJ<GJGPDC =NGJIDS#QOGKDOO2ANH $AJBDNIDS>?543 dZa][Z[Ub_eWVgU кратеното заглавие са над фигурата. На отделен лист се от6. Резюмета и ключови думи.
печатва легенда със заглавията и достатъчно обяснения, без
Втората страница трябва да съдържа:
да се препраща към текста. За хистологичните илюстрации
• резюме на български език 200 думи (без съкращения и
се уточнява увеличението и използваното оцветяване.
цитати)
• ключови думи на български (до 5)
Доц. Б. Кючуков
Третата страница трябва да съдържа
Отговорен
редактор
на
сп. „Глаукоми“
• резюме на английски език (превод от резюмето на
български)
• ключови думи на английски (превод от ключовите думи
на български)
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7. Книгопис (на отделна страница). Всеки цитиран автор
в текста трябва да фигурира в библиографията по реда
на появяването му в текста и обратно. Публикацията се
означава в текста с номера си, изписан в скоби и представен
по международните норми, а именно:
• за статия
• имената на авторите и инициалите на малките им
имена; изписват се всички автори, ако са четирима
или по-малко на брой. Ако авторите са пет и повече,
се изписват имената на първите трима и се прибавя и
др. (или et аl)
• заглавието на статията на оригинален език
• заглавието на списанието
• година на публикуване
• том
• първата и последна страници
Пример: Иванов К, Маринов С., Димова Л. Лечение на
вторична глаукома. Офталмология, 1987, 4, 5661.
• за книга
а) за цяла книга
• имената на авторите и инициалите на малките имена
• заглавието на оригиналния език
• евентуално том
• град на издателя
• издателска къща
• година на издаване
• страници
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Представител:
Синапсис България ООД, бул. „Шипченски проход” № 18
1113 София, Търговски център Галакси, офис 110
тел: + 359 2 444 24 94; e-mail: office@synapsis.bg, www.synapsis.bg
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