Merck Sharpe & Dohme s.r.o.
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5
Tel: +420 233 010 190
E-mail: cz_customer_services@merck.com

V Praze, 13. ledna 2021

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI MERCK SHARP & DOHME S.R.O. O SNÍŽENÍ CENÍKOVÉ CENY
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU JANUMET A ZPŮSOBU KOMPENZACE.

Vážení zákazníci,
Dovolujeme si Vás informovat, že společnost Merck Sharp & Dohme, s.r.o. se výjimečně rozhodla kompenzovat Vám
rozdíl v prodejní ceně Vašich skladových zásob níže uvedených léčivých přípravků JANUMET ke dni 30.1.2020 (konec
pracovní doby), k němuž dochází z důvodů snížení ceníkové ceny v návaznosti na pokles úhrady z veřejného
zdravotního pojištění s účinností od 1.2.2021; a to za následujících podmínek:
Zašlete, prosím, písemnou žádost na oddělení Customer Services společnosti Merck Sharp & Dohme, s.r.o. (ideálně na
e-mail: cz_customer_services@merck.com) společně s níže uvedenými dokumenty, a to nejpozději do 15.2.2021.
Žádosti obržené po tomto datu již bohužel nebudou akceptovány.
•

•

Zprávu o stavu skladových zásob přípravků JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 196 (2X98), JANUMET
50MG/1000MG TBL FLM 56, JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 196 (2X98), JANUMET 50MG/850MG TBL
FLM 56 ke dni 30.1.2021 (výtisk z Vašeho finančního / účetního systému musí být podepsán odpovědnou
osobou a opatřen razítkem Vaší společnosti).
Dodacími listy nebo fakturami, které Vám byly vydány naším DtP partnerem PHOENIX lékárenský
velkoobchod, a.s., k prokázání stavu zásob.
SÚKL kód

Název léčivého přípravku

Velikost balení

0500551
0500140
0500550
0500133

JANUMET 50MG/1000MG
JANUMET 50MG/1000MG
JANUMET 50MG/850MG
JANUMET 50MG/850MG

TBL FLM 196 (2X98)
TBL FLM 56
TBL FLM 196 (2X98)
TBL FLM 56

Opravený daňový doklad Vám bude vydán řádným způsobem.
Dovolujeme si zdůraznit, že výše uvedená kompenzace skladových zásob z důvodu změny ceníkové ceny v návaznosti
na pokles úhrady z veřejného zdravotního pojištění je pouze výjimečným opatřením a nebude v budoucnu rutinně
aplikována. Těšíme se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem,
Tým společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Merck Sharpe & Dohme s.r.o.
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5
Tel: +420 233 010 190
E-mail: cz_customer_services@merck.com

E-mail: cz_customer_services@merck.com
Zkrácená informace o léčivém přípravku
Janumet® 50 mg/850 mg a 50 mg/1 000 mg potahované tablety (50 mg sitagliptinum a 850 nebo 1 000 mg metformini
hydrochloridum v jedné tabletě). Terapeutické indikace: spolu s dietními a režimovými opatřeními ke kontrole glykémie u dospělých
pacientů s DM 2, kteří nejsou adekvátně kompenzováni pomocí dietních a režimových opatření a maximální tolerovanou dávkou
samotného metforminu, nebo u pacientů, kteří jsou již léčeni kombinací sitagliptin a metformin v jednotlivých tabletách. Janumet je
též indikován v kombinaci se sulfonylureou (SU) nebo v kombinaci s thiazolidindionem (TZD) spolu s dietními a režimovými opatřeními,
pokud maximální tolerovaná dávka metforminu a sulfonylurey nebo TZD neposkytuje adekvátní kontrolu glykémie. Janumet je též
indikován v kombinaci s inzulinem jako doplněk k dietním opatřením a cvičení ke zlepšení kontroly glykémie u pacientů, pokud stabilní
dávka inzulinu a metforminu samotných neposkytuje odpovídající kontrolu glykémie. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivé látky
nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku; všechny typy akutní metabolické acidózy, diabetické prekóma; závažné renální
selhání (GFR < 30 ml/min); akutní stavy, které mohou narušit renální funkce; akutní nebo chronické onemocnění, které může způsobit
tkáňovou hypoxii; poškození jater; akutní intoxikace alkoholem, alkoholismus; kojení. Dávkování a způsob podání: u dospělých s
normální funkcí ledvin (GFR ≥ 90 ml/min) 2x denně p.o. v průběhu jídla. Obvyklá zahajovací dávka musí obsahovat sitagliptin
v množství 50 mg dvakrát denně plus již užívanou dávku metforminu. U pacientů s mírným poškozením ledvin (GFR 60 – 89 ml/min)
a s mírnějším stupněm středně závažné poruchy funkce ledvin (GFR 45-59 ml/min) není třeba upravovat dávkování. Bližší informace
k úpravě dávky u pacientů s renálním selháváním viz úplný Souhrn informací o přípravku. Pokud je Janumet užíván v kombinaci s SU
nebo inzulinem, může být potřebná dávka SU nebo inzulinu nižší, aby se snížilo riziko hypoglykémie. *Přípravek Janumet nemá být
používán u dětí a dospívajících ve věku od 10 do 17 let z důvodu nedostatečné účinnosti. Přípravek Janumet nebyl hodnocen
u pediatrických pacientů ve věku do 10 let. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Rychlost glomerulární filtrace má být
vyšetřena před zahájením léčby a následně v pravidelných intervalech. Janumet má být dočasně vysazen při výskytu stavů, které mění
renální funkci. Při podezření na závažnou hypersenzitivní reakci na sitagliptin přerušte podávání přípravku Janumet. V poregistračním
období byly spontánně hlášeny případy akutní pankreatitidy. Pokud existuje podezření na pankreatitidu, musí být přípravek Janumet a
jiné potenciálně podezřelé léčivé přípravky vysazeny. Po uvedení na trh byl u pacientů užívajících inhibitory DPP-4 včetně sitagliptinu
hlášen bulózní pemfigoid. Jestliže je podezření na bulózní pemfigoid, přípravek Janumet se má vysadit. Laktátová acidóza je velmi
vzácná, ale závažná metabolická komplikace v důsledku kumulace metforminu. V případě výskytu jakéhokoliv typu acidózy je třeba
podávání přípravku Janumet ihned přerušit a zahájit vhodná korektivní opatření. V průběhu léčby je třeba pravidelně sledovat sérové
koncentrace kreatininu. Přípravek Janumet je třeba vysadit 48 hodin před elektivním chirurgickým zákrokem za použití celkové,
subarachnoidální nebo epidurální anestezie. Janumet nemá být nasazen dříve než 48 hodin po zákroku a pouze po ověření normální
funkce ledvin. Janumet se musí vysadit před vyšetřením nebo v době vyšetření pomocí kontrastních látek s obsahem jódu a znovu
nasadit 48 hodin po vyšetření a pouze po ověření normální funkce ledvin.Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy
interakce: souběžné použití s alkoholem se nedoporučuje. Doporučuje se zvážení přínosů a rizik léčby a pečlivé monitorování
glykemické kontroly, pokud se souběžně podávají kationtové léčivé přípravky, které se eliminují renální tubulární sekrecí, např.
ranolazin, vandetanib, dolutegravir a cimetidin. Je třeba provádět častější kontroly krevní glukózy při léčbě glukokortikoidy, diuretiky,
beta-2-agonisty a ACE inhibitory. Podávání léčivých přípravků, které mohou akutně narušit renální funkci, má být u pacientů léčených
metforminem zahajováno s opatrností. Těhotenství a kojení: Janumet se nesmí podávat v průběhu těhotenství ani kojení.Nežádoucí
účinky: S přípravkem Janumet tablety nebyly provedeny žádné terapeutické klinické studie, ale byla prokázána jeho bioekvivalence
se sitagliptinem a metforminem podávanými současně. Nejčastěji hlášenými NÚ byly nauzea, zvracení, flatulence, zácpa, bolest hlavy
a sucho v ústech. Hypoglykémie byla hlášena v kombinaci s SU a inzulinem. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující
nežádoucí účinky (četnost není známa): reakce přecitlivělosti včetně anafylaxe, intersticiální plicní nemoc, angioedém, vyrážka,
kopřivka, kožní vaskulitida a exfoliativní kožní stavy včetně Stevens-Johnsonova syndromu, pankreatitida, artralgie, myalgie, bolesti
v končetinách a zádech, zhoršení renálních funkcí včetně akutního selhání ledvin, pruritus, bulózní pemfigoid a artropatie. Účinky na
schopnost řídit a obsluhovat stroje: Při řízení nebo obsluze strojů je třeba mít na paměti, že při použití sitagliptinu byly hlášeny
případy závratí a somnolence. Pacienti mají být upozorněni na možnost hypoglykémie při kombinaci s SU či inzulinem. Druh obalu a
velikost balení: Neprůhledné blistry (PVC/PE/PVDC a hliník). V ČR je k dispozici balení po 56 a 196 potahovaných tabletách.
Uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39,
2031 BN Haarlem, Nizozemsko. Reg. čísla: 50 mg/850 mg: EU/1/08/455/001-007; EU/1/08/455/015; EU/1/08/455/017;
EU/1/08/455/019-020. 50 mg/1000 mg: EU/1/08/455/008 – 014; EU/1/08/455/016; EU/1/08/455/018; EU/1/08/455/021-022.
Datum první registrace: 16.7.2008 Poslední revize textu: *24.9.2020. RCN: *000013428-CZ.
*Všimněte si, prosím, změny v informacích o léčivém přípravku.
Tento přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek
předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným Souhrnem údajů o přípravku, který naleznete na webových stránkách Evropské agentury
pro léčivé přípravky (EMA) http://ema.europa.eu nebo na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Merck Sharp & Dohme
s. r. o., Na Valentince 3336/4, 150 00, www.msd.cz .
POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
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