
Sprístupnenie aktuálneho Súhrnu charakteristických vlastností lieku a Písomnej informácie 
pre používateľov lieku Tamifl u 75 mg cps, ktoré boli schválené 23. októbra 2009 všetkým 
osobám, ktoré môžu tento liek predpisovať, vydávať alebo užívať.

V Bratislave dňa 03.11.2009

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

dovoľujeme si Vás informovať, že v októbri 2009 bol aktualizovaný Súhrn charakteristických 
vlastností lieku a Písomná informácia pre používateľov lieku Tamifl u 75 mg tvrdé kapsuly. Tieto 
dokumenty obsahujú okrem iného aj podrobné pokyny pre núdzovú prípravu perorálnej 
dávky Tamifl u pre prípad situácie, keď treba upraviť dávkovanie pre deti alebo podať 
Tamifl u 75 mg tvrdé kapsuly pacientom neschopným túto liekovú formu prehĺtať a keď 
komerčne vyrábaný liek Tamifl u prášok na perorálnu suspenziu nie je ihneď k dispozícii. 
Spoločnosť Roche sa preto rozhodla poskytnúť Vám aktualizovaný Súhrn charakteristických 
vlastností lieku Tamifl u 75 mg kapsuly.  

Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že nový Súhrn charakteristických vlastností 
lieku zahŕňa aj zmenu v indikácii lieku - pribudla časť o indikácii lieku Tamifl u u dojčiat vo veku 
do 12 mesiacov v prípade vypuknutia pandémie chrípky (pred predpísaním lieku si, prosím, 
preštudujte Súhrn charakteristických vlastností lieku).

Uvedomujeme si, že na našom trhu (distribútori liekov, lekárne, sklady Správy štátnych hmotných 
rezerv) sa môžu vyskytnúť balenia Tamifl u 75 mg tvrdé kapsuly, ktoré neobsahujú kvôli nedávnej 
aktualizácii najnovšiu verziu Písomnej informácie pre používateľov.

Vzhľadom na súčasný vývoj pandemickej situácie vo svete, cíti naša spoločnosť potrebu poskytnúť 
aktuálne informácie všetkým, ktorí môžu tento liek predpisovať, vydávať alebo užívať.

Zároveň si Vás dovoľujeme touto cestou informovať, že najnovšia verzia Písomnej informácie pre 
používateľov ako aj Súhrn charakteristických vlastností lieku Tamifl u 75 mg kapsuly je dostupná 
na webovej stránke ŠÚKL-u (www.sukl.sk) a takisto na našej webovej stránke (www.roche.sk).

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte: 
Roche Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, tel. číslo:  +421 2 5263 8201.

S pozdravom,

RNDr. Beáta Bellová  
Generálna riaditeľka spoločnosti

Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421 - 2 - 5263 8201
Fax: +421 - 2 - 5263 5014


