epilepsie

Zjistěte více

Neustále máte
záchvaty, i když užíváte lék proti epilepsii?
Víte, že přibližně u 1 ze 3 epileptiků, kteří užívají lék/y proti epilepsie, nadále dochází k záchvatům?
U jiných osob mohou být záchvaty pod kontrolou, ale léky mohou mít nežádoucí účinky. Neustále jsou
zapotřebí nové léky ke kontrole záchvatů. Nové léky vyžadují účast v klinických hodnoceních.
Jestliže máte nekontrolované záchvaty s parciálním nástupem, zvažte účast v klinickém hodnocení.
V tomto klinickém hodnocení se stanoví, zda je hodnocený léčivý přípravek účinný při užívání spolu
s lékem/léky, který/é již užíváte. Před zařazením do klinického hodnocení Vám budou plně vysvětlena
rizika a přínosy. Pravděpodobnost, že budete užívat placebo (neúčinná tableta) místo hodnoceného
léčivého přípravku, je jedna ku čtyřem.
Do klinického hodnocení můžete být zařazen/a, jestliže:

 je Vám 18 až 70 let
 u Vás byla zjištěna epilepsie a dokážete diagnózu doložit
 v současnosti užíváte jeden, dva nebo tři léky proti epilepsii
 jste v předchozích 8 týdnech měl/a nejméně 8 záchvatů s parciálním nástupem
 jste ochoten/na každý den zaznamenávat záchvaty do deníku

V případě zařazení účast znamená:

 studijní návštěvy každé 2 až 4 týdny po dobu až 31 týdnů
 možnost účast kdykoliv ukončit
 možnost zúčastnit se otevřené fáze klinického hodnocení po dobu 1 roku nebo déle (během otevřené fáze znáte
dávku studijního léku, kterou užíváte)

V případě zařazení Vám bude bezplatně poskytnut/a/y:

 studijní péče týmem odborných zdravotních pracovníků
 studijní úkony a vyšetření včetně sledování záchvatů a celkového zdravotního stavu
 studijní lék po dobu účasti v klinickém hodnocení

Zjistěte si další informace o možnosti zařazení.
Důležitá informace: Jestliže budete do
klinického hodnocení zařazen/a, účast pro
Vás bude bezplatná, a to i tehdy, jestliže
nejste pojištěn/a, nebo jestliže zkoušející
lékař není u Vaší pojišťovny.
YKP3089C017_Czech Republic Czech
Flyer_V1.1_04Aug2013

Kontaktní osoba: Zuzana Šobíšková
Mediscan s.r.o., Šustová 1930, 148 00 Praha
Kontakty:
cechovaz@mediscan.cz
Tel: +420 267 090 873 nebo 267 090 871

