Misja

Doświadczenie...
Specjalizujemy się w komunikacji multichannel
na rynku ochrony zdrowia.
Przez ostatnie 15 lat zrealizowaliśmy ponad 1000
projektów dla około 200 brandów,
reprezentujących prawie wszystkie obszary
terapeutyczne.
Pracowaliśmy dla blisko 60 firm
farmaceutycznych, w tym dla większości
globalnych firm innowacyjnych.

15
>1000
ok. 200 brandów
60 firm farmaceutycznych
lat

projektów

Kampanie multichannel, prowadzone przez Healthway w Polsce i regionie CEE,
pozwoliły naszym klientom budować zaangażowanie środowiska medycznego i pacjentów,
kreować silne marki i realizować cele finansowe.

...i innowacje
Czujemy się zobowiązani do nieustannego
rozwoju i odpowiedzialni za tworzenie standardów
komunikacji na rynku ochrony zdrowia.
Bazując na badaniach naukowych, podejściu
evidence-based marketing oraz autorskich
metodologiach, rozwijamy innowacyjne narzędzia
i produkty zwiększające zapamiętywalność
przekazu, a także wpływające na zmianę postaw.

Jesteśmy członkiem sieci
światowych liderów w komunikacji
na rynku healthwellness.

Główne kompetencje
KAMPANIE
MULTICHANNEL

KONCEPCJE
KREATYWNE

WŁASNY DZIAŁ
MEDYCZNY

STRATEGIA
I ANALIZA

ROZWIĄZANIA
DIGITAL

SZKOLENIA
I EVENTY

Co oferujemy

Wszystkie
formaty

Wszystkie kanały
i nośniki

WWW

TELEFON

MATERIAŁY
DRUKOWANE

SOCIAL
MEDIA

PODCASTY

VIDEO

p-Detailier

remindery
webinary
zaproszenie,
quiz

MOBdetailing
materiały wspierające
współpracę z pacjentem
e-mailing,
MMS

oprawa
cyklówki,
warsztat

banery na
portalach

prezentacje
multimedialne dla KOLs
Moduł
Sales Force

p-Conference
Moduł
konferencyjny

opracowanie
kontentu

Moduł
merytoryczny

reklama prasowa
Moduł
reklamowy

Moduł
strategiczny

Moduł
wizualny

key visual
brandbook

research badań
strategia komunikacji

Proces realizacji projektu – nasz wyróżnik
FAZA ANALITYCZNA

Brief

Analiza
strategiczna

Analiza medyczna
i wybór kanałów
dotarcia

FAZA KONTROLNA

Koncepcja
strategiczna
i kreatywna

Testy konceptów
w grupach
docelowych

Weryfikacja
medyczna
i prawna

Realizacja
i ocena

Zaufali nam

Izba Producentów
i Dystrybutorów
Diagnostyki
Laboratoryjnej
Związek Pracodawców

Recreate LOGO
RECREATE PMS(FROM PDF)

Wybrane kampanie

Leki biologiczne
RÓŻNICE POMIĘDZY LEKAMI
CHEMICZNYMI I BIOLOGICZNYMI
Leki chemiczne a leki biologiczne
Leki drobnocząsteczkowe:
syntetyzowane chemicznie

RÓŻNICE POMIĘDZY LEKAMI
BIOLOGICZNYMI PROSTYMI I ZŁOŻONYMI
RÓŻNICE POMIĘDZY LEKAMI
BIOLOGICZNYMI PROSTYMI I ZŁOŻONYMI

Leki biologiczne:

wytwarzaneLeki
w żywych
komórkach
biologiczne

mają różny stopień złożoności

Stopień
złożoności

Masa
cząsteczkowa

Liczba
atomów

Zróżnicowanie leków biologicznych pod względem strukturalnym

poznany

5808

Przewodnik dla personelu medycznego

TERAPIA

DOBRZE

PROSTA

cząsteczka
biologiczna

Potwierdzone
Cel
Mechanizm
Stałe
klinicznie
działania markery farmako- monitorowanie Glikozylacja terapeutyczny
dynamiczne

787
atomów

Stosunkowo

Lek
biologiczny
o prostej
strukturze

Leki biologiczne
biopodobne w UE

PALIATYWNA

STAŁE

CAŁKOWITE

MONITOROWANIE

BRAK

możliwości
stałego
monitorowania

BRAK

daltonów

np.
neuropenia
spowodowana
chemioterapią

(np. insulina)

Pierwszorzędowa
Sekwencja
aminokwasów

Drugorzędowa
Helisa alfa,beta

Trzeciorzędowa
Pofałdowanie

Lek
biologiczny
o złożonej
strukturze

20009
atomów

DUŻA

i ZŁOŻONA
cząsteczka
glikozylowana

Czwartorzędowa
(np. przeciwciało
monoklonalne)
Układ polipeptydów

150000
daltonów

ZŁOŻONY
o wielokierunkowym
działaniu
w
organizmie

BRAK

GLIKOZYLACJA

wpływa
na bardziej
złożoną
strukturę
cząsteczkową

MOŻLIWE
WYLECZENIE

Na podstawie Four levels of protein structure, ref: http://bioinformatics.weizmann.ac.il/ (accessed July 2010)

Drobne cząsteczki
(np.aspiryna)

Syntetyzowane w drodze serii reakcji
chemicznych.
Proces wytwarzania można powtórzyć,
aby uzyskać identyczny produkt końcowy
(tj. generyczny).

Zróżnicowanie leków biologicznych
pod względem wielkości

Duże złożone cząsteczki
(np.przeciwciało IgG)

Złożoność wynikająca
z właściwości cząsteczki
białka

Złożoność związana
z procesem wytwarzania

Rozmiar

Rozmiar

Proces

Obsługa produktu

Struktura

Heterogenność

Formulacja

Droga podania

Wytwarzane w zmodyfikowanych
genetycznie żywych komórkach w drodze
złożonych procesów biotechnologicznych
(zoptymalizowanych i wysoce
kontrolowanych).
Przykłady: przeciwciała monoklonalne,
białka terapeutyczne.
Rekombinowany ludzki
czynnik wzrostu (GCSF)

Erytropoetyna
(EPO)

Przeciwciało
monoklonalne

Na podstawie Four levels of protein structure, ref: http://bioinformatics.weizmann.ac.il/ (accessed July 2010)

Wysoki stopień złożoności produktów biologicznych sprawia,
że nie jest możliwe uzyskanie identycznych kopii
Doświadczenia zdobyte w trakcie stosowania leków biopodobnych
o prostej budowie (np. GCSF, GH, EPO) nie powinny być przenoszone
na biopodobne przeciwciała monoklonalne.

e-Repetytoria

Interaktywne
materiały edukacyjne
+ kompendia

Biologic
drug

Filmy

Wykłady

Kardiologia

grudzieƒ 2014

Kalkulator pierwszych

21 dni

terapii Xarelto®

w ˝ylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (˚ChZZ)

aktualny miesiàc
nast´pny miesiàc (styczeƒ)

Poczàtek terapii
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Pierwszy dzieƒ
terapii 1x20* mg

01

Filmy
edukacyjne
dla pacjentów

ie

15
1 grudnia 1905
Paul Oskar Morawitz publikuje pierwszà
prac´ na temat koagulacji.

LECZENIE
POCZÑTKOWE ˚CHZZ

Xarelto® 15 mg
dwa razy na dob´
RANO

Witaj, jestem krwinką.
Pokażę Ci, jak wygląda układ krążenia krwi i co się dzieje, gdy dochodzi
do migotania przedsionków oraz jakie mogą być tego skutki.

PIERWSZE 3 TYGODNIE

Kreatywne
materiały
drukowane

Zadaniem układu krążenia jest
transportowanie krwi. Centralnym
elementem tego układu jest serce,
które pracuje jak pompa napędzająca
przepływ krwi w układzie “rurek” ‒ naczyń
krwionośnych.
Jak powstaje udar niedokrwienny mózgu

Jak powstaje
udar niedokrwienny mózgu

BADANIA kliniczne
Ćwiczenie 14

BADANIA kliniczne a praktyka kliniczna

NVAF a PCI + stent
Zaznacz leki, które w ww. wskazaniu mają zapis w ChPL
lub są wymienione z nazwy w wytycznych ESC/PTK
Rywaroksaban
ChPL

Dabigatran

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

oderwij

Ćwiczenie 1

BADANIA kliniczne a praktyka kliniczna

Dobór pacjentów

Korzystając z badań klinicznych - podaj średni CHADS2 oraz % pacjentów
wg określonych parametrów

Warsztaty ko-kreacyjne
ZESZYT

ROCKET (ramię rywaroksabanu)
Średni CHADS2

ZAPISZ
wniosek

ARISTOTLE (ramię apiksabanu)
Średni CHADS2

%

Wartości CHADS2 0-1

%

Wartości CHADS2 2

%

Wartości CHADS2 2

%

Wartości CHADS2 ≥3

Dabigatran 2×110 mg/dobę
+ inhibitor P2Y12
vs terapia standardowa

Korzystając z badań klinicznych - podaj średni CHADS2 oraz % pacjentów
wg określonych parametrów

Wartości CHADS2 0-1

.................................................................................................

Rywaroksaban 1×15 mg/dobę
+ inhibitor P2Y12
vs terapia standardowa

Ćwiczenie 1

BADANIA kliniczne a praktyka kliniczna

a PRAKTYKA kliniczna

Dobór pacjentów
Wyszukaj w publikacjach wyniki redukcji/wzrostu zawałów
dla 2 NOAC w całym badaniu i wklej odpowiednie strzałki

Niewydolność serca

%

I m i ę i n a z w%i sko (d r u ko w a ny m i )

...........................................

Wartości CHADS2 ≥3

%

po d pi s Niewydolność serca

%
%

Nadciśnienie tętnicze

%

Wiek ≥75 lat

%

Cukrzyca

%

Cukrzyca

%

Przebyty udar, zatorowość
obwodowa lub TIA

%

Przebyty udar, zatorowość
obwodowa lub TIA

%

Przebyty zawał serca

%

Przebyty zawał serca

%

L.PL.MA.06.2018.6528

Aplikacje
dla
pacjentów

ESC/PTK

Apiksaban

NIE

Określ poniżej orientacyjne, skorygowane ryzyko udaru i zapisz je

Na podstawie: ChPL Xarelto; ChPL Eliquis; ChPL Pradaxa; Gibson CM et al. Prevention of Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Undergoing PCI. N Engl J Med 2016;
375: 2423–2434; Cannon CP et al. Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran after PCI in Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2017; 377: 1513–1524.
Valgimigli M et al. Uaktualnione stanowisko ESC dotyczące stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej w chorobie wieńcowej w 2017 roku, przygotowane
we współpracy z EACTS. Kardiologia Polska 2017; 75(12): 1217–1299.

Nadciśnienie tętnicze
L . P L . MKT. 0 2 .Wiek
2 0 1 8 .≥75
6 0 7 lat
0

%

Określ poniżej orientacyjne, skorygowane ryzyko udaru i zapisz je

Warsztaty
ko-kreatywne

Materiały
edukacyjne –
prezentacje i
firmyy dla
lekarzy

XIII

15 grudnia 1960
Odkrycie XIII czynnika.

KONTYNUACJA LECZENIA
I PROFILAKTYKA NAWROTÓW

Xarelto® 20 mg
raz na dob´*

WIECZÓR

Zakrzepica – poznaj swoją chorobę

Poradniki
drukowane
i digital

1 grudnia 1918 (praca zgłoszona do wydawcy 17 paêdziernika 1918)
Publikacja na temat odkrycia heparyny.

PO 3 TYGODNIACH

Jak długo korzyÊci przewy˝szajà ryzyko
(co najmniej 3 miesiàce)

* Należy rozważyć redukcję dawki Xarelto z 20 mg raz na dobę do 15 mg raz na dobę w przypadku
pacjentów, u których ryzyko krwawienia przewyższa korzyść z redukcji ryzyka nawrotów ZŻG i ZP.
Dotyczy to pacjentów z umiarkowaną (klirens kreatyniny 30–49 ml/min) i ciężką (klirens kreatyniny
15–29 ml/min) niewydolnością nerek.

Informacja o leku Xarelto® w wewnętrznej części materiału.

Dermatologia

Nowość ze Szwecji

_____
_____
_____

Leczenie objawowe zapalnych chorób skóry
takich jak atopowe zapalenie
skóry i łuszczyca*

Skuteczny lek
w nowej postaci

ie

a o l e j w wo

krem**
30 g i 100 g

bez śladu

dostępne tuby 30 g i 100 g

Landing page

OVIXAN/REK/01/2018

Materiały
konferencyjne

Nowość ze Szwecji

Skuteczny lek w nowej, lekkiej formule*
H2O
50%

m

ml
3-letni okres
ważności

ie

leczenie zmian
na skórze owłosionej
roztwór 30 ml i 100

g
krem 30 g i 100

nie zawiera
barwników

dz

fo r

dobrze się wchłania,
nie klei się,
nie ma zapachu

o
o le j w w

łatwy w aplikacji
(butelka
z kroplomierzem)
30-miesięczny
okres ważności

* dotyczy kremu (formuła olej w wodzie); ** z wyłączeniem rozległej łuszczycy zwykłej

Nowy lek w leczeniu atopowego zapalenia skóry i łuszczycy**
Nazwa produktu leczniczego i postać farmaceutyczna 1. Ovixan, 1 mg/g krem. 2. Ovixan, 1 mg/g roztwór na skórę. Skład jakościowy i ilościowy 1. Ovixan, 1 mg/g krem. Jeden gram kremu zawiera 1 mg mometazonu furoinianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
jeden gram kremu zawiera 250 mg glikolu propylenowego i 70 mg alkoholu cetostearylowego. 2. Ovixan, 1 mg/g roztwór na skórę. Jeden gram roztworu na skórę zawiera 1 mg mometazonu furoinianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 gram roztworu zawiera 300 mg
glikolu propylenowego. Wskazania do stosowania Ovixan jest wskazany w leczeniu objawowym zapalnych chorób skóry, odpowiadających na miejscowe leczenie glikokortykosteroidami, takich jak atopowe zapalenie skóry i łuszczyca (z wyłączeniem rozległej łuszczycy zwykłej).
Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci (w wieku powyżej 6 lat) Produkt leczniczy Ovixan nakłada się cienką warstwą raz na dobę na zmienione chorobowo obszary skóry. Następnie częstość stosowania jest stopniowo
zmniejszana. W przypadku klinicznej poprawy często zaleca się stosowanie kortykosteroidu o słabszym działaniu. Dotyczy produktu leczniczego: 2. Ovixan, 1 mg/g roztwór na skórę. Produkt leczniczy Ovixan, roztwór na skórę jest przeznaczony do leczenia zmian skórnych na skórze
głowy, ale może być również stosowany na inne części ciała. Jak w przypadku wszystkich silnie działających glikokortykosteroidów do stosowania miejscowego, produktu Ovixan nie należy stosować na skórę twarzy bez ścisłego nadzoru lekarza. Produktu Ovixan nie należy stosować
przez długi czas (ponad 3 tygodnie) lub na duże powierzchnie skóry (ponad 20% powierzchni ciała). U dzieci można leczyć maksymalnie 10% powierzchni ciała. Dzieci i młodzież Dzieci w wieku poniżej 6 lat: Ovixan jest silnym glikokortykosteroidem (grupa III) i zwykle nie jest zalecany
do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania. Sposób podawania Podanie na skórę. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną, mometazonu furoinian lub na inne kortykosteroidy, lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Ovixan jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z trądzikiem różowatym twarzy, trądzikiem pospolitym, zanikiem skóry, okołoustnym zapaleniem skóry, świądem okołoodbytniczym i narządów płciowych, pieluszkowym zapaleniem skóry,
zakażeniami bakteryjnymi (np. liszajec), zakażeniami wirusowymi (np. opryszczka pospolita, półpasiec i ospa wietrzna) i zakażeniami grzybiczymi (np. kandydoza lub dermatofitoza), ospą wietrzną, gruźlicą, kiłą lub z reakcjami poszczepiennymi. Nie stosować produktu leczniczego
Ovixan na rany lub owrzodzoną skórę. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Jeśli w trakcie stosowania produktu Ovixan pojawia się podrażnienie lub uczulenie, należy odstawić produkt leczniczy i zastosować odpowiednie leczenie. Jeśli wystąpi
zakażenie, należy zastosować odpowiedni lek przeciwgrzybiczy lub przeciwbakteryjny. Jeśli korzystne działanie nie wystąpi w krótkim czasie, należy przerwać stosowanie kortykosteroidu do czasu odpowiedniego wyleczenia zakażenia. Ogólnoustrojowe wchłanianie kortykosteroidów
stosowanych miejscowo może powodować przemijające zahamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (HPA) z możliwością niewydolności glikokortykosteroidowej nadnerczy po odstawieniu produktu leczniczego. U niektórych pacjentów w wyniku wchłaniania
ogólnoustrojowego kortykosteroidów stosowanych w leczeniu miejscowym mogą wystąpić objawy zespołu Cushinga, hiperglikemia i glikozuria. Pacjenci stosujący steroid do stosowania miejscowego na duże powierzchnie skóry lub na skórę pod opatrunkiem okluzyjnym powinni
być okresowo kontrolowani w kierunku zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Często występują objawy toksyczności miejscowej i ogólnoustrojowej, szczególnie po długotrwałym stosowaniu lub stosowaniu na dużej powierzchni uszkodzonej skóry,
w zgięciach i w miejscach zakrytych polietylenem. W przypadku stosowania na skórę twarzy, nie należy stosować okluzji. W przypadku stosowania produktu na skórę twarzy okres leczenia należy ograniczyć do 5 dni. U wszystkich pacjentów niezależnie od wieku należy unikać
długotrwałego ciągłego leczenia. Stosowanie glikokortykosteroidów miejscowo w leczeniu łuszczycy może wiązać się m.in. z ryzykiem efektu z odbicia, w następstwie wystąpienia tolerancji na produkt leczniczy, ryzykiem uogólnionej łuszczycy krostkowej i wystąpienia objawów
toksyczności miejscowej lub ogólnoustrojowej w związku z zaburzoną funkcją bariery skórnej. Jeśli produkt leczniczy jest stosowany w łuszczycy, ważna jest obserwacja pacjenta. Jak w przypadku miejscowego stosowania wszystkich silnych glikokortykosteroidów, należy unikać
nagłego przerywania leczenia. Jeśli nastąpi przerwanie długotrwałego leczenia miejscowego silnie działającym glikokortykosteroidem, może pojawić się efekt z odbicia w postaci zapalenia skóry z silnym zaczerwienieniem, kłuciem i pieczeniem. Można temu zapobiec powoli
ograniczając leczenie np. stosując leczenie z przerwami przed odstawieniem leku. Glikokortykosteroidy mogą zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych i utrudniać prawidłowe rozpoznanie, a ponadto mogą opóźniać proces gojenia. Nie należy stosować produktu leczniczego
Ovixan na powieki w związku z potencjalnym ryzykiem jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej. Postacie produktu Ovixan do stosowania miejscowego nie są przeznaczone do leczenia okulistycznego. Dotyczy produktów leczniczych: 1. Ovixan, 1 mg/g krem. 2. Ovixan, 1 mg/g roztwór
na skórę: Produkty lecznicze; Ovixan, krem, Ovixan, roztwór na skórę zawierają glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Dotyczy produktu leczniczego: 1. Ovixan,1 mg/g krem. Ovixan, krem zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować miejscowe
reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Dzieci i młodzież Produkt należy stosować ostrożnie u dzieci. Działania niepożądane zgłaszane podczas ogólnoustrojowego stosowania kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, mogą również pojawić się
podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie u dzieci. Dzieci, bardziej niż dorośli, mogą być wrażliwe na działanie glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo na układ podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowy (oś HPA) i na wystąpienie objawów zespołu
Cushinga, ponieważ powierzchnia skóry u dzieci jest większa w stosunku do masy ciała. Długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami może prowadzić do zaburzeń wzrostu i rozwoju u dzieci. Nie należy stosować produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym u dzieci. Ponieważ
nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mometazonu furoinianu u dzieci w wieku poniżej 2 lat, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Ovixan w tej grupie wiekowej. Działania niepożądane Działania niepożądane podano zgodnie z klasyfikacją układów
i narządów MedDRA w każdym zakresie częstości i w malejącym stopniu nasilenia: Bardzo często (≥ 1/10), Często (≥1/100 do <1/10), Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), Bardzo rzadko (<1/10 000), Nieznana (częstość nie może być określona
na podstawie dostępnych danych). Działania niepożądane zgłaszane podczas miejscowego stosowania glikokortykosteroidów obejmują: Działania niepożądane podano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i częstością. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Nieznana Zakażenie
wtórne, czyraczność Bardzo rzadko Zapalenie mieszków włosowych Zaburzenia układu nerwowego Nieznana Parestezje Bardzo rzadko Pieczenie Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko Teleangiektazja Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Nieznana Alergiczne kontaktowe zapalenie
skóry, zapalenie skóry wokół ust, odbarwienia, nadmierne owłosienie, rozstępy, maceracja skóry, potówki, reakcje trądzikowate, miejscowy zanik skóry, podrażnienie, zapalenie skóry (skóra twarzy) podobne do trądziku różowatego grudkowatego, kruchość naczyń włosowatych
(krwawe wybroczyny), suchość skóry, nadwrażliwość (mometazon) Bardzo rzadko Świąd Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Nieznana Pieczenie w miejscu podania, reakcje w miejscu podania. Zwiększone ryzyko niepożądanych działań ogólnoustrojowych i miejscowych
towarzyszy częstemu stosowaniu leku, stosowaniu leku na duże powierzchnie skóry, długotrwałemu leczeniu, a także stosowaniu leku w fałdach skóry lub pod opatrunkiem okluzyjnym. W rzadkich przypadkach zgłaszano odbarwienia lub nadmierną pigmentację skóry w związku
ze stosowaniem innych produktów zawierających kortyzon i w związku z tym takie objawy mogą również wystąpić podczas stosowania mometazonu furoinianu. Działania niepożądane, zgłaszane w związku z ogólnoustrojowym stosowaniem glikokortykosteroidów – w tym
zahamowanie czynności nadnerczy – mogą również wystąpić podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów. Leczenie rozległej łuszczycy lub nagłe przerwanie leczenia silnym kortykosteroidem może wywołać łuszczycę krostkową lub erytrodermię łuszczycową. Po nagłym
przerwaniu leczenia może wystąpić nasilenie wyprysku jako efekt z odbicia. Dzieci i młodzież U dzieci i młodzieży, w związku z większą powierzchnią skóry w stosunku do masy ciała niż u dorosłych pacjentów, może występować większa podatność na zahamowanie osi
podwzgórzowo-przysadkowo nadnerczowej i zespół Cushinga, wywoływane przez miejscowo stosowane glikokortykosteroidy. Długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami może prowadzić do zaburzeń wzrostu i rozwoju u dzieci. Zgłaszano nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
u dzieci leczonych miejscowymi glikokortykosteroidami. Objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego obejmują uwypuklone ciemiączko, bóle głowy i obustronną tarczę zastoinową. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego
do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane
działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,
Faks: + 48 22 49 21 309 , e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Galenica AB, Medeon, 205 12 Malmö, Szwecja. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu
Rejestracji: 1. Ovixan, 1 mg/g krem - 22371. Ovixan, 1 mg/g roztwór na skórę - 22372 Kategoria dostępności: Rp. – lek wydawany na receptę. Dodatkowe informacje
dostępne na życzenie: Galenica Poland Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa (firma prowadząca reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego).

OVIXAN/RPD/11/2017

y

taw
ół

ż
ny l
ub lekko

Nazwa produktu leczniczego i postać farmaceutyczna 1. Ovixan, 1 mg/g krem. 2. Ovixan, 1 mg/g roztwór na skórę. Skład jakościowy i ilościowy 1. Ovixan, 1 mg/g krem. Jeden gram kremu zawiera 1 mg mometazonu furoinianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
jeden gram kremu zawiera 250 mg glikolu propylenowego i 70 mg alkoholu cetostearylowego. 2. Ovixan, 1 mg/g roztwór na skórę. Jeden gram roztworu na skórę zawiera 1 mg mometazonu furoinianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 gram roztworu zawiera 300 mg
glikolu propylenowego. Wskazania do stosowania Ovixan jest wskazany w leczeniu objawowym zapalnych chorób skóry, odpowiadających na miejscowe leczenie glikokortykosteroidami, takich jak atopowe zapalenie skóry i łuszczyca (z wyłączeniem rozległej łuszczycy zwykłej).
Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci (w wieku powyżej 6 lat) Produkt leczniczy Ovixan nakłada się cienką warstwą raz na dobę na zmienione chorobowo obszary skóry. Następnie częstość stosowania jest stopniowo
zmniejszana. W przypadku klinicznej poprawy często zaleca się stosowanie kortykosteroidu o słabszym działaniu. Dotyczy produktu leczniczego: 2. Ovixan, 1 mg/g roztwór na skórę. Produkt leczniczy Ovixan, roztwór na skórę jest przeznaczony do leczenia zmian skórnych na skórze
głowy, ale może być również stosowany na inne części ciała. Jak w przypadku wszystkich silnie działających glikokortykosteroidów do stosowania miejscowego, produktu Ovixan nie należy stosować na skórę twarzy bez ścisłego nadzoru lekarza. Produktu Ovixan nie należy stosować
przez długi czas (ponad 3 tygodnie) lub na duże powierzchnie skóry (ponad 20% powierzchni ciała). U dzieci można leczyć maksymalnie 10% powierzchni ciała. Dzieci i młodzież Dzieci w wieku poniżej 6 lat: Ovixan jest silnym glikokortykosteroidem (grupa III) i zwykle nie jest zalecany
do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania. Sposób podawania Podanie na skórę. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną, mometazonu furoinian lub na inne kortykosteroidy, lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Ovixan jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z trądzikiem różowatym twarzy, trądzikiem pospolitym, zanikiem skóry, okołoustnym zapaleniem skóry, świądem okołoodbytniczym i narządów płciowych, pieluszkowym zapaleniem skóry,
zakażeniami bakteryjnymi (np. liszajec), zakażeniami wirusowymi (np. opryszczka pospolita, półpasiec i ospa wietrzna) i zakażeniami grzybiczymi (np. kandydoza lub dermatofitoza), ospą wietrzną, gruźlicą, kiłą lub z reakcjami poszczepiennymi. Nie stosować produktu leczniczego
Ovixan na rany lub owrzodzoną skórę. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Jeśli w trakcie stosowania produktu Ovixan pojawia się podrażnienie lub uczulenie, należy odstawić produkt leczniczy i zastosować odpowiednie leczenie. Jeśli wystąpi
zakażenie, należy zastosować odpowiedni lek przeciwgrzybiczy lub przeciwbakteryjny. Jeśli korzystne działanie nie wystąpi w krótkim czasie, należy przerwać stosowanie kortykosteroidu do czasu odpowiedniego wyleczenia zakażenia. Ogólnoustrojowe wchłanianie kortykosteroidów
stosowanych miejscowo może powodować przemijające zahamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (HPA) z możliwością niewydolności glikokortykosteroidowej nadnerczy po odstawieniu produktu leczniczego. U niektórych pacjentów w wyniku wchłaniania
ogólnoustrojowego kortykosteroidów stosowanych w leczeniu miejscowym mogą wystąpić objawy zespołu Cushinga, hiperglikemia i glikozuria. Pacjenci stosujący steroid do stosowania miejscowego na duże powierzchnie skóry lub na skórę pod opatrunkiem okluzyjnym powinni
być okresowo kontrolowani w kierunku zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Często występują objawy toksyczności miejscowej i ogólnoustrojowej, szczególnie po długotrwałym stosowaniu lub stosowaniu na dużej powierzchni uszkodzonej skóry,
w zgięciach i w miejscach zakrytych polietylenem. W przypadku stosowania na skórę twarzy, nie należy stosować okluzji. W przypadku stosowania produktu na skórę twarzy okres leczenia należy ograniczyć do 5 dni. U wszystkich pacjentów niezależnie od wieku należy unikać
długotrwałego ciągłego leczenia. Stosowanie glikokortykosteroidów miejscowo w leczeniu łuszczycy może wiązać się m.in. z ryzykiem efektu z odbicia, w następstwie wystąpienia tolerancji na produkt leczniczy, ryzykiem uogólnionej łuszczycy krostkowej i wystąpienia objawów
toksyczności miejscowej lub ogólnoustrojowej w związku z zaburzoną funkcją bariery skórnej. Jeśli produkt leczniczy jest stosowany w łuszczycy, ważna jest obserwacja pacjenta. Jak w przypadku miejscowego stosowania wszystkich silnych glikokortykosteroidów, należy unikać
nagłego przerywania leczenia. Jeśli nastąpi przerwanie długotrwałego leczenia miejscowego silnie działającym glikokortykosteroidem, może pojawić się efekt z odbicia w postaci zapalenia skóry z silnym zaczerwienieniem, kłuciem i pieczeniem. Można temu zapobiec powoli
ograniczając leczenie np. stosując leczenie z przerwami przed odstawieniem leku. Glikokortykosteroidy mogą zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych i utrudniać prawidłowe rozpoznanie, a ponadto mogą opóźniać proces gojenia. Nie należy stosować produktu leczniczego
Ovixan na powieki w związku z potencjalnym ryzykiem jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej. Postacie produktu Ovixan do stosowania miejscowego nie są przeznaczone do leczenia okulistycznego. Dotyczy produktów leczniczych: 1. Ovixan, 1 mg/g krem. 2. Ovixan, 1 mg/g roztwór
na skórę: Produkty lecznicze; Ovixan, krem, Ovixan, roztwór na skórę zawierają glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Dotyczy produktu leczniczego: 1. Ovixan,1 mg/g krem. Ovixan, krem zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować miejscowe
reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Dzieci i młodzież Produkt należy stosować ostrożnie u dzieci. Działania niepożądane zgłaszane podczas ogólnoustrojowego stosowania kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, mogą również pojawić się
podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie u dzieci. Dzieci, bardziej niż dorośli, mogą być wrażliwe na działanie glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo na układ podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowy (oś HPA) i na wystąpienie objawów zespołu
Cushinga, ponieważ powierzchnia skóry u dzieci jest większa w stosunku do masy ciała. Długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami może prowadzić do zaburzeń wzrostu i rozwoju u dzieci. Nie należy stosować produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym u dzieci. Ponieważ
nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mometazonu furoinianu u dzieci w wieku poniżej 2 lat, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Ovixan w tej grupie wiekowej. Działania niepożądane Działania niepożądane podano zgodnie z klasyfikacją układów
i narządów MedDRA w każdym zakresie częstości i w malejącym stopniu nasilenia: Bardzo często (≥ 1/10), Często (≥1/100 do <1/10), Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), Bardzo rzadko (<1/10 000), Nieznana (częstość nie może być określona
na podstawie dostępnych danych). Działania niepożądane zgłaszane podczas miejscowego stosowania glikokortykosteroidów obejmują: Działania niepożądane podano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i częstością. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Nieznana Zakażenie
wtórne, czyraczność Bardzo rzadko Zapalenie mieszków włosowych Zaburzenia układu nerwowego Nieznana Parestezje Bardzo rzadko Pieczenie Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko Teleangiektazja Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Nieznana Alergiczne kontaktowe zapalenie
skóry, zapalenie skóry wokół ust, odbarwienia, nadmierne owłosienie, rozstępy, maceracja skóry, potówki, reakcje trądzikowate, miejscowy zanik skóry, podrażnienie, zapalenie skóry (skóra twarzy) podobne do trądziku różowatego grudkowatego, kruchość naczyń włosowatych
(krwawe wybroczyny), suchość skóry, nadwrażliwość (mometazon) Bardzo rzadko Świąd Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Nieznana Pieczenie w miejscu podania, reakcje w miejscu podania. Zwiększone ryzyko niepożądanych działań ogólnoustrojowych i miejscowych
towarzyszy częstemu stosowaniu leku, stosowaniu leku na duże powierzchnie skóry, długotrwałemu leczeniu, a także stosowaniu leku w fałdach skóry lub pod opatrunkiem okluzyjnym. W rzadkich przypadkach zgłaszano odbarwienia lub nadmierną pigmentację skóry w związku
ze stosowaniem innych produktów zawierających kortyzon i w związku z tym takie objawy mogą również wystąpić podczas stosowania mometazonu furoinianu. Działania niepożądane, zgłaszane w związku z ogólnoustrojowym stosowaniem glikokortykosteroidów – w tym
zahamowanie czynności nadnerczy – mogą również wystąpić podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów. Leczenie rozległej łuszczycy lub nagłe przerwanie leczenia silnym kortykosteroidem może wywołać łuszczycę krostkową lub erytrodermię łuszczycową. Po nagłym
przerwaniu leczenia może wystąpić nasilenie wyprysku jako efekt z odbicia. Dzieci i młodzież U dzieci i młodzieży, w związku z większą powierzchnią skóry w stosunku do masy ciała niż u dorosłych pacjentów, może występować większa podatność na zahamowanie osi
podwzgórzowo-przysadkowo nadnerczowej i zespół Cushinga, wywoływane przez miejscowo stosowane glikokortykosteroidy. Długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami może prowadzić do zaburzeń wzrostu i rozwoju u dzieci. Zgłaszano nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
u dzieci leczonych miejscowymi glikokortykosteroidami. Objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego obejmują uwypuklone ciemiączko, bóle głowy i obustronną tarczę zastoinową. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego
do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane
działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,
Faks: + 48 22 49 21 309 , e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Galenica AB, Medeon, 205 12 Malmö, Szwecja. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu
Rejestracji: 1. Ovixan, 1 mg/g krem - 22371. Ovixan, 1 mg/g roztwór na skórę - 22372 Kategoria dostępności: Rp. – lek wydawany na receptę. Dodatkowe informacje dostępne na życzenie: Galenica Poland Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa (firma prowadząca reklamę
na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego).
1. Berg M, Svensson Å, Faergemann J. A novel formulation of mometasone furoate in psoriasis patients: a multicenter, randomized, double-blind clinical study. Adv Ther 2013; 30: 503–516.
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BetaPlus – PROGRAM WSPARCIA DLA PACJENTÓW Z SM
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Liczy sie każde połączenie

samodzielność

Liczy sie każde połączenie

pewność

Carlo Pozzilli i wsp. zbadali wpływ programu BetaPlus na jakość życia
i występowanie depresji u pacjentów z SM leczonych Betaferonem®1

pewność

dobrze

• Jakość życia (QoL) mierzona była za pomocą FAMS – kwestionariusza
do oceny jakości życia w stwardnieniu rozsianym

dobrze

studia

• Depresja mierzona była skalą CES-D

samodzielność
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studia
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rejestracja
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Badanie trwało 2 lata i ukończyło je 700 pacjentów

dobrze

LTF – 21

życie

LAT
perspektywa

bezpieczeństwo

perspektywa

* SM (łac. sclerosis multiplex),
stwardnienie rozsiane

1. C. Pozzilli i wsp. Quality of life and depression in multiple sclerosis patients: longitudinal results
of the BetaPlus study. J Neurol 2012.
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Betaferon(R)- Charakterystyka Produktu Leczniczego
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Goodin D.S. i wsp. Survival in MS. Neurology 2012
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MASZ TO,
CO WAŻNE!
Udowodniona skuteczność*

Prezentacje iPad

Znany profil bezpieczeństwa**

ZAPROSZENIE

Innowacyjne wsparcie pacjenta***

na spotkanie w Łodzi z okazji
„Betaferon – 30 lat”

* Udowodniona skuteczność: U pacjentów po pierwszym incydencje demielinizacji sugerującym SM redukcja o 50% ryzyka konwersji do kliniczne pewnego SM w obserwacji dwuletniej (p<0,0001)2; 40% redukcja ryzyka postępu niesprawności w obserwacji trzyletniej (leczenie wczesne vs opóźnione do maksymalnie 2 lat) (p=0,022)3, istotna różnica między grupami badanymi w zakresie ryzyka
rozwoju klinicznie pewnego SM oraz m. in. zdolności poznawczych ocenianych testem PASAT utrzymywała się do 11 lat od rozpoczęcia badania.4 U pacjentów z RRMS: w obserwacji dwuletniej redukcja aktywności rzutowej o 34% (p=0,0001)1, w obserwacji 16-letniej stwierdzono istotnie mniejsze ryzyko (o 60-70%) złożonego negatywnego punktu końcowego obejmującego: SPMS, EDSS6,
EDSS7) u pacjentów z wysoką w porównaniu do niskiej ekspozycji na lek.5
** Znany profil bezpieczeństwa: Leczenie interferonem beta było dobrze tolerowane w obserwacji dwuletniej.2 Na podstawie 16-letniej obserwacji tych samych pacjentów z badania rejestracyjnego, obejmującej ponad 2000 pacjento-lat, nie stwierdzono żadnych zdarzeń niepożądanych związanych z długotrwałą ekspozycją na interferon beta-1b6, a w obserwacji 21-letniej u chorych oryginalnie
zrandomizowanych do grupy leczone interferonem beta-1b stwierdzono zmniejszenie ryzyka zgonu o 46,8% (p=0,0173) w porównaniu do pacjentów od początku otrzymujących placebo.7
*** Innowacyjne wsparcie dla pacjenta: Firma Bayer oferuje pacjentom leczonym interferonem beta-1b nowoczesny i dobrze przez nich oceniany automatyczny wstrzykiwacz wraz z systemem monitorowania adherencji,8,9 dodatkowe wsparcie pielęgniarskie obejmujące działania edukacyjne, a także dostęp do platformy treningowej COGNIFIT (w Polsce – w przygotowaniu (stan na lipiec 2017)).
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Analizy z badań u pacjentów leczonych
preparatem Betaferon® wskazują na korzystny
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PROGRAM WSPARCIA
DLA PACJENTÓW
Z SM*

Knowledge box

Piątek, 16 marca o godzinie 20.00
Farina Bianco, Piłsudskiego 14, Łódź

wpływ wyższych poziomów witaminy D na zmniejszenie
jej progresji oraz sugerują potrzebę uzupełniania deficytu
witaminy, który dotyczy blisko 50% chorych na SM* w Europie1

BETAFERON®: WCZESNY, MOCNY START - DŁUGOTRWAŁE KORZYŚCI

W badaniu BENEFIT* poziom witaminy D korelował z przebiegiem SM

*SM, sclerosis multiplex - stwardnienie rozsiane

Wyższe poziomy 25 (OH) D (25-hydroksywitaminy D) w osoczu na początku choroby były związane z1:

ZAPROSZENIE

Analizy oparte są na pomiarach poziomu 25-hydroksywitaminy D
u pacjentów w 6 i 12 miesiącu od randomizacji
Grupy pacjentów były porównywalne pod względem wieku, płci, leczenia, czasu obserwacji, i wyjściowej oceny uszkodzeń T2.
Korelacja pomiędzy konwersją do klinicznie pewnego SM (CDMS) a poziomem 25(OH)D

mniejszą liczbą nowych zmian ogniskowych
w obrazach rezonansu magnetycznego mózgu
mniejszym nasileniem atrofii mózgu
mniejszym tempem progresji choroby
w ciągu kolejnych 5 lat

Wyższe poziomy 25(OH)D
w osoczu u pacjentów leczonych
prep. Betaferon były związane
z odroczoną konwersją
do klinicznie pewnego SM
Korelacja pomiędzy konwersją
do klinicznie pewnego SM

0,4
Prawdopodobieństwo konwersji
do CDMS* po 1 roku

późniejszą konwersją do klinicznie pewnego SM

<50 nmol/L
≥50 nmol/L

0,3

0,2

0,1
P=’0.05

(CDMS) a poziomem 25(OH)D
0,0

N
(<50 nmol/L)
(≥50 nmol/L)

1

2

3
Czas (lata)

4

5

150
127

128
114

106
106

95
100

85
88

Prawdopodobieństwo konwersji do klinicznie pewnego SM po 12 miesiącach.
*Badanie BENEFIT było zaprojektowane dla porównania wczesnego i opóźnionego leczenia interferonem beta-1b (Betaferon®)
u pacjentów z rozpoznaniem klinicznie izolowanego objawu oraz z wysokim ryzykiem rozwinięcia się SM.

na spotkanie w czasie XXIII Zjazdu PTN
„Betaferon - razem ponad 25 lat”

DŁUGOTRWAŁA I KONSEKWENTNA
EKSPOZYCJA NA BETAFERON
JEST KORZYSTNA1

Jak odnaleźć się w zmieniającym się świecie?

MOB-detailing

Proste rozwiązanie w trudnych czasach

Pomóż Przedstawicielom
utrzymać kontakt z targetem

MOB-detailing to platforma

do zdalnego prezentowania kontentu
w zastępstwie tradycyjnych wizyt
Pozwoli utrzymać kontakt z lekarzami,
pomimo braku możliwości spotkań osobistych
Gotowa do użytku
– możesz ją mieć
już dziś!

Personalizacja
przekazu
–
wybór
informacji
Wartościowy kontakt z lekarzem zostaje utrzymany
indywidualnie dla każdego lekarza

Zalogowany: Jan Kowalski
od: Lorem ipsum dolor

Podziękowania
dla lekarzy
DZIĘKUJEMY!
#zostajewdomu

Nagranie
prezentacji

Produkt XXX
i możliwe
interakcje z lekami
xxxx

Interakcje

Ważne informacje

MOB-detailing – szczegóły

Nie korzystamy z bazy danych, która jest własnością Klienta.
Kontakty pozostają w telefonach i komputerach Przedstawicieli.
Kluczową przewagą MOB-detailingu jest jego prostota, zamiast
szkolenia wystarczy jednostronnicowy tutorial.
Można załączać dowolne materiały, ale teraz warto
przygotować takie, które odpowiadają na potrzebę czasu:
krótkie, kluczowe z punktu widzenia lekarza informacje.
Kiedy sytuacja się ustabilizuje, będzie można wrócić
do promocji.

The Way
for effectiveness

Zapraszamy do współpracy

HealthWay Sp. z o.o
ul. Kasprowicza 47
01-836 Warszawa, Polska
+48 22 468 03 87 | www.healthway.pl

The Way
to find
channels

The Way
to involve
patients

The Way
to gain trust

The Way
to involve
specialists

Zastrzeżenie
Wszelkie elementy niniejszej oferty oraz dokumentów do niej dołączonych stanowią dobro spółki HealthWay Sp. z o.o. chronione prawem. Jakiekolwiek ich ujawnienie bez wyraźnej, pisemnej zgody HealthWay Sp. z o.o. będzie stanowiło
podstawę do dochodzenia przez HealthWay Sp. z o.o. roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych na drodze prawnej. Wykorzystanie w jakikolwiek sposób elementów niniejszej oferty oraz dokumentów do niej dołączonych nie pozostające
w związku z zawarciem umowy na podstawie niniejszej oferty, stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji i będzie uprawniać spółkę HealthWay Sp. z o.o. do dochodzenia roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych na drodze prawnej.

