ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ ОФТАЛЬМОЛОГІВ,
ПРИСВЯЧЕНА 80-РІЧЧЮ
ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА
ОФТАЛЬМОЛОГІВ
Програма-запрошення
сателітного симпозіуму

12-13 Вересня, 2018 року
м. Вінниця
Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
Актова зала нового хірургічного корпусу

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Компанія САНТЕН та Організаційний комітет Конференції
«ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ОФТАЛЬМОЛОГІВ, ПРИСВЯЧЕНА 80-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ
ТОВАРИСТВА ОФТАЛЬМОЛОГІВ»
Щиро запрошує Вас взяти участь у цьому вагомому науковому
заході, який відбудеться 12-13 Вересня, 2018 року у м. Вінниця.
Із свого боку компанія Сантен запрошує Вас відвідати
сателлітний симпозіум о 14-00 годині, 12 вересня, у головній
аудиторії, який буде присвячений новітнім підходам у
менеджменті пацієнтів із глаукомою та синдромом сухого ока.

ПРОГРАМА
САТЕЛІТНОГО СИМПОЗІУМУ
14.00 – 14.30	Prof. M. Calonge (Spain) A new approach to
achieving efficacy in DED: Cyclosporine A 0,1% in the
clinical settings
	Проф. Маргарита Калонхе (Іспанія) Новий підхід
успішного лікування при захворюванні сухого
ока: 0,1% Циклоспорин А в клінічній практиці
14.30 – 15.00	Prof. A. Hommer (Austria) Modern medical
management in the treatment of glaucoma:
24 h disease control
	Проф. Антон Хоммер (Австрія) Сучасний підхід
у лікуванні глаукоми: 24 годинний контроль
захворювання

:
МЕНШ ВИРАЖЕНІ КОЛИВАННЯ ВОТ ПРОТЯГОМ
ДОБИ У ПОРІВНЯННІ З ЛАТАНОПРОСТОМ 1,2
КОЛИВАННЯ СЕРЕДНЬОГО МАКСИМАЛЬНОГО ДОБОВОГО ВОТ
В ПОРІВНЯННІ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРЕПАРАТУ
З ЛАТАНОПРОСТОМ З ДОДАВАННЯМ КОНСЕРВАНТІВ 1
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На основі матеріалів Konstas 2013.
3-місячне проспективне, з маскуванням спостерігача, перехресне дослідження в порівнянні з латанопростом з додаванням консервантів у пацієнтів з вперше діагностованою
відкритокутовою глаукомою (n=38).

На основі матеріалів Konstas 2017.
3-місячне проспективно наглядове, з маскуванням спостерігача, з переведенням з одного препарата на інший / перехресне порівняльне дослідження препарата Тафлотан ® з латанопростом з
додаванням консервантів у пацієнтів з відкритокутовою глаукомою з середніми значеннями ВГД
до лікування 30,6 мм рт. ст. і наявністю клінічних
проявів / симптомів ураження очної поверхні
(n=43).

Коливання ВОТ є фактором ризику
прогресування глаукоми 3
В обох дослідженнях коливання представляли собою середнє значення різниці між максимальними та мінімальними значеннями ВОТ у кожного пацієнта 1,2
1. Konstas A.G.P. et al. Br J Ophthalmol 2013; 97 (12): 1510–1515. 2. Konstas A.G.P. et al. Adv Ther 2017; 34 (1): 221–235. 3. Actis A.G.
et al. Open Ophthalmol J 2016; 10: 129–139.

СИНДРОМ СУХОГО ОКА:
РОЗІРВАТИ ПОРОЧНЕ КОЛО
ЦИКЛОСПОРИН А (CSA) КАТІОННА ЕМУЛЬСІЯ (СЕ) 0,1%
ВПЛИВАЄ НА ЗАПАЛЕННЯ ПРИ СИНДРОМІ СУХОГО ОКА (ССО)
ЧИМ РОЗРИВАЄ ПОРОЧНЕ КОЛО
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CsA CE 0.1% має здатність зменшувати запалення поверхні ока
у пацієнтів з ССО, як це було продемонстровано на значному
зниженні від вихідного рівня експресії HLA-DR (біомаркер
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SICCANOVE (Зміни від вихідного рівня)
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Експресія HLA-DR (оцінювана за цитологією) через 6 міс рандомізованого оцінювання CsA CE 0,1% або носія у дослідженнях Фази III SANSIKA та
SICCANOVE

Фарбування поверхні ока, включаючи флюоресциїнову пробу,
широко використовується для оцінки пошкодження очної
поверхні у пацієнтів з ССО7

4. Baudouin C, et al. Br J Ophthalmol 2014;98:1168–1176. 5. Leonardi A, et al. Eur J Ophthalmol 2016;26:287–296. 6. Baudouin C, et al. Eur J
Ophthalmol 2017;27:520–530. 7. Wolffsohn JS, et al. Ocul Surf 2017;15:539–574.
Цей матеріал не є рекламою лікарського засобу, містить виключно наукову та медичну довідкову інформацію, призначений для персонального використання і / або надано за запитом. Перед призначенням будь-якого препарату, згаданого у цьому матеріалі, будь ласка,
ознайомтеся з повним текстом інструкції виробника щодо застосування препарату. SANTEN не рекомендує використовувати продукти з
метою, які відрізняються від описаних в інструкції по застосуванню даної продукції. Справжній матеріал призначений лише для медичних
фахівців і для розповсюдження під час спеціалізованих медичних заходів і для друку в спеціалізованих медичних журналах (виданнях).
Виготовлений: серпень 2018. Дійсний до: серпень 2019.

Представництво «Сантен ОЙ» в Україні:
м. Київ, вул. М. Пимоненка, 13, корпус 7-В, офіс 15. Тел .: +38 044 200 68 85.
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CsA CE 0.1% має здатність знижувати пошкодження поверхні
рогівки у пацієнтів з ССО, про що свідчить значне поліпшення
від базового рівня до 6-го місяця в оцінках флюоресциїнової проби
в порівнянні з носієм5,6

