
eGFR: odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie; SZ: srdcové zlyhávanie; HFrEF: SZ so zníženou ejekčnou frakciou (EF): SGLT2: sodíkovo-glukózový kotransportér 2; 
SU: sulfonylurea; DM2: diabetes mellitus 2. typu; TZD: tiazolidíndióny.

Adaptované a pripravené  na základe Honigberg MC a kol. Circ Heart Fail. 2020;13(2):e006623. 
Informácie uvedené v tomto dokumente nemajú slúžiť ako oficiálne odporúčania pre manažment pacientov. Klinickí lekári by nemali používať žiadne postupy, lieky 
alebo iné diagnostické alebo liečebné postupy uvedené v tomto dokumente bez vyhodnotenia stavu svojich pacientov a možných kontraindikácií, posúdenia akýchkoľvek 
príslušných informácií o liekoch od výrobcu a porovnania s odporúčaniami iných orgánov. 
 

 

Nastavenie pacienta na 
liečbu inhibítorom SGLT2

Výber vhodného pacienta s HFrEF (s DM2 alebo bez DM2), ktorý spĺňa              
podmienky pre liečbu inhibítorom SGLT2 

Iniciácia liečby inhibítorom SGLT2 
•  Vyberte SGLT2 inhibítor na základe SPC lieku  

Úprava súbežnej liečby SZ  
Prerušte liečbu SZ, ktorá nie je založená na medicíne dôkazov s cieľom                                
minimalizovať polypragmáziu 

•

Úprava súbežnej antihyperglykemickej liečby
• Ak u pacientov s DM2 liečba dosahuje glykemické ciele príp. je pod cieľovou 

hladinou, zvážte zníženie/prerušenie SU alebo inzulínu (je vhodné vyhýbať 
sa podávaniu TZD pri SZ)

• Zmena/titrácia inzulínu by sa mala vykonať v spolupráci s diabetológom  

Poučenie pacienta
• Ak je pacient chorý a má obmedzený perorálny príjem alebo je pred veľkým 

chirurgickým zákrokom, dočasne prerušte užívanie SGLT2i 
• Identifikujte rizikové faktory predisponujúce ku ketoacidóze a ak je to možné, 

odstráňte ich  
• Sledujte príznaky deplécie objemu a ortostatickej hypotenzie

Dlhodobé ďalšie sledovanie 
• Pokračujte v interdisciplinárnej komunikácii
• Zabezpečte nepretržitý prístup k lieku a adherenciu  

• V prípade potreby upravte dávkovanie kľučkového diuretika na základe 
dôkladného sledovania hmotnosti a symptómov  

• Informujte diabetológa o pridaní inhibítora SGLT2 do liečby a poučte
pacienta o potrebe informovania svojho ošetrujúceho diabetológa 

Prerušte alebo redukujte liečbu iných ochorení, ktorá zhoršuje SZ /interferuje 
s liečbou SZ (napr. nesteroidné antireumatiká, inhibítory xantínoxidázy a pod.)   

•

• Informujte pacienta o potrebe primeranej intímnej hygieny a starostlivosti 
o nohy
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