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Klinické poznatky

Produkt založený na diferenciačních 

faktorech embryí dánia pruhovaného 

byl testován v letech 2001 až 2004 

v randomizované klinické studii zahr-

nující 179 pacientů se středně pokro-

čilým hepatocelulárním karcinomem, 

nereagujícím na stadardní léčbu. Při 

sublinguálním podávání se v léčené 

skupině pozorovaly natolik významně 

lepší výsledky, že byla randomizace 

ukončena a studie pokračovala dále 

pouze podáváním sledovaného pro-

duktu. Regrese nádorů byla pozorová-

na u 19,8 % pacientů (2,4 % kompletní 

regrese a 17,4 % parciální regrese), 

u 16 % pacientů byla pozorována sta-

bilizace onemocnění, s více než 60% 

mírou přežívání po 40 měsících u pa-

cientů, kteří reagovali na léčbu, oproti 

10% u zbývajících pacientů. Celkový 

stav se zlepšil u 82,6 % pacientů včet-

ně těch v pokročilých stadiích one-

mocnění.

Dále byla v roce 2011 publikována 

studie vykonaná u pacientů s pokro-

čilým stadiem hepatocelulárního kar-

cinomu. Z celkově 49 postupně zapo-

jených a retrospektivně hodnocených 

pacientů bylo 38 v pokročilém stádiu 

a 11 v terminálním stádiu onemocně-

ní. U 5 pacientů v pokročilém stádiu 

byla zaznamenána kompletní odezva 

(13,1 %). Nebyly pozorovány žádné 

vedlejší účinky. Všichni tito pacienti 

přežívají i po 5 letech a nemají znám-

ky onemocnění.

Tyto studie tak potvrzují teoretický 

potenciál diferenciačních faktorů kme-

nových buněk při léčbě nádorových 

onemocnění i při perorálním podávání 

v reálné klinické praxi.

Použití

Přípravek Synchro Levels je vhodný 

pro stavy nedostatku nebo zvýšené 

potřeby živin, které obsahuje.

Těhotenství a laktace

Používání přípravku v období gravidity 

a kojení se pro nedostatek zkušeností 

nedoporučuje.

Dávkování a způsob podání

Obvykle 3x denně 0,5 ml (přibližně 15 

kapek) roztoku sublinguálně. Podá-

ní se opakuje se stejným množstvím 

přibližně za 10 minut. Toto podání se 

provádí 3x denně. 

Složení

Demineralizovaná voda, glycerol, lak-

toferin (obsahuje mléko a mléčné 

deriváty), peptidy z ryb, etylalkohol, 

aroma Aurora, L-selen methionin, fos-

fát vápenatý, vápník, hořčík, pyridoxin 

hydrochlorid (vitamin B6), thiamin hyd-

rochlorid (vitamin B1), L-cystein, citru-

sové aroma, L-methionin, retinyl palmi-

tát (palmitát vitaminu A, slunečnicový 

olej), konjugovaná kyselina linolenová.

Balení

Lahvička s roztokem 30 ml

Výrobce a držitel 

rozhodnutí o registraci

Aurora Biosearch srl, Miláno, Itálie

 Synchro Levels®
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Nefrologické 
minimum
pro klinickou praxi

Vladimír Teplan

  od symptomu k diagnóze
 praktický manuál
 základní farmakoterapie

NEONATOLOGIE
Jan Janota Zbyněk Straňák

Roztroušená 
skleróza

Eva Havrdová a kolektiv

Nefrologické minimum pro klinickou praxi

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

edice Aeskulap

ISBN 978-80-204-2881-3, 320 stran

Stručně, srozumitelně a jednoduše didakticky pojatá 

monografi e kapesního formátu umožní čtenáři rychlou 

orientaci a doplnění aktuálních poznatků pro jeho každodenní 

klinickou praxi.

V jednotlivých kapitolách, jež vyváženě pokrývají celou 

šíři oboru, se autor snaží zdůraznit vše, co by měli znát 

specialisté z jiných oborů v rámci nových poznatků v nefrologii. 

K tomu bezpochyby napomohla jak mnohaletá přednášková 

a publikační činnost profesora Teplana v oboru vnitřního 

a praktického lékařství, tak i cenné připomínky recenzenta 

profesora Václava Monharta.

Kniha je určena především internistům a praktickým 

lékařům, ale i zájemcům o nefrologii z řad pediatrů, urologů, 

intenzivistů, diabetologů, nutricionistů a dalším specialistům. 

Nepochybně přinese aktuální rozšíření znalostí i mladším 

nefrologům v přípravě k atestaci.

Neonatologie

Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D., 

Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, a kolektiv

edice Aeskulap

ISBN 978-80-204-2994-0, 576 stran

Monografi e našich předních specialistů v oboru je praktickým 

manuálem, který se snaží poskytnout ucelené informace 

o příčinách, symptomech a léčbě nejzávažnějších a nejčastějších 

patologických stavů novorozenců. Měl by pomoci v rychlé 

diagnostice problémů novorozence po porodu a v prvních dnech 

života, předložit širokou diferenciálně diagnostickou rozvahu 

a přinést jasná doporučení vedoucí k léčbě dané patologie, 

stabilizaci stavu, případně připravit novorozence na transport. 

Kapitoly jsou uspořádány abecedně, každá odpovídá jednomu 

klinickému, laboratornímu nebo diagnostickému problému. 

Publikace je určena pediatrům a neonatologům všech 

zdravotnických zařízení, především však lékařům menších 

a středních porodnic, novorozeneckých a dětských oddělení, 

kteří nemají široké zázemí jednotky intenzivní péče. 

Zároveň bude i cenným zdrojem odborných informací pro 

postgraduální studium a předatestační přípravu v pediatrii 

a neonatologii. Česká monografi e zabývající se komplexně 

problematikou onemocnění v novorozeneckém věku 

naposledy vyšla před více než třiceti lety.

Roztroušená skleróza

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., a kolektiv

edice Aeskulap

ISBN 978-80-204-3154-7, 488 stran

Na našem trhu ojedinělá, komplexně pojatá a vysoce 

společensky i odborně aktuální monografi e přináší nejčerstvější 

poznatky se vztahem k roztroušené mozkomíšní skleróze nejen 

v oboru neurologie, ale také klinické imunologie a farmakologie.

Přehledně a prakticky jsou diskutovány epidemiologické, 

patogenetické a rizikové faktory a následně klinické, 

diagnostické a diferenciálně diagnostické aspekty nemoci. 

Stěžejní část knihy je věnována moderním přístupům v léčbě 

roztroušené sklerózy. Ve zvláštních kapitolách se autoři mj. 

zabývají problematikou těhotenství a souvisejícími režimovými 

opatřeními, rehabilitačními přístupy u RS a sociálními aspekty 

nemoci včetně otázky práceschopnosti a kvality života pacientů. 

V závěru publikace předkládají výhledy do budoucna 

a standardy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy 

a neuromyelitis optica.

Text doplňuje bohatá obrazová a tabulková dokumentace 

a množství kvalitních literárních citací.

Statut přípravku: 
 

doplněk stravy. 

Úhrada z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění: není 

hrazen. 

Profi l přípravku byl zpracován 

kolektivem odborné redakce 

Edukafarm s využitím odborné 

literatury.


