
Informácie pre užívateľov

1. Čo je Avemar?

Avemar je špeciálna výživa – dietetická 
potravina pre pacientov s nádorovými 
ochoreniami.

2. Aké sú aktívne zložky Avemaru?

1 vrecko Avemaru (17 g) obsahuje 
8,5 g Avemaru pulvis (prášok).
Avemar pulvis je špeciálny, patentom 
chránený výťažok, vyrábaný farmaceu-
tickou technológiou, ktorého základ-
nou, avšak iba východiskovou surovi-
nou sú pšeničné klíčky.

3.    Aké iné zložky prípravok obsa-
huje?

Dochucovadlá: fruktózu, prírodnú po-
marančovú arómu, jedlú soľ.
Pomocné látky: maltodextrín, koloidný 
oxid kremičitý (silica colloidalis anhy-
drica).

4.  Kedy sa odporúča užívanie Ave-
maru?

Užívanie Avemaru sa odporúča ako 
doplnok klinickej onkologickej liečby 
(operácia, rádioterapia, chemotera-
pia, imunoterapia, atď.). Užívanie 
Avemaru sa odporúča pred, počas 
aj po ukončení onkologickej liečby, 
nepretržite, bez prerušenia. Avemar 
možno užívať v ktoromkoľvek štádiu 
nádorových ochorení. Po operácii 
možno začať s užívaním Avemaru,  ak 
je pacient schopný prijímať potravu  
aspoň 4 dni bez ťažkostí.

5.  Kedy možno začať s užívaním 
Avemaru?

S užívaním Avemaru je vhodné začať 
ihneď po diagnostikovaní nádorového 
ochorenia, nie je potrebné počkať na 
začatie onkologickej liečby.

6.  Čo je potrebné vedieť pred 
začatím užívania?

Prípravok nemožno požívať ako jediný 
zdroj výživných látok! Užívanie Ave-
maru nenahrádza klasickú onkologickú 

liečbu a lieky! Prípravok možno požívať 
len pod lekárskym dohľadom.

7. Ako sa Avemar užíva?

Užívanie prípravku sa odporúča 
nepretržite, bez prerušenia. Po ukon-
čení onkologickej liečby sa odporúča 
ďalšie užívanie prípravku a to po dobu 
niekoľkých rokov až do úplného uz-
dravenia. Pokiaľ nepretržité užívanie 
Avemaru medzi časom z nejakých 
dôvodov prerušíte, neskôr môžete 
s jeho užívaním opäť začať.

8.  Kedy sa prípravok nesmie užívať?

Prípravok nemožno užívať počas te-
hotenstva a dojčenia. U pacientov po 
transplantácii orgánu alebo tkaniva je 
užívanie Avemaru tak isto vylúčené. 
Prípravok nemožno užívať ani v prí-
pade krvácajúcich erózií gastrointes-
tinálneho traktu, respektíve v prípade 
ulcusai (krvácajúci žalúdočný vred 
alebo vred dvanástnika), enteritis/coli-
tis (vážne zápaly tráviaceho traktu), 
malabsorpčného syndrómu (závažné 
poruchy vstrebávania). Užívanie 
prípravku sa neodporúča ani v prípade 
intolerancie fruktózy, precitlivenosti na 
lepok (celiakia) alebo na ktorúkoľvek 
zložku prípravku.

9. Môžu Avemar užívať diabetici?

Áno, prípravok môžu užívať aj diabeti-
ci, pod lekárskym dozorom, s prihliad-
nutím na obsah uhľohydrátov.

10. V ktorých prípadoch je potrebné 
dočasne prerušiť užívanie Avema-
ru?

Počas vyšetrení, pri ktorých sa do trávi-
aceho systému dostávajú kontrastné 
látky (napríklad bárium – sulfátové 
röntgenové vyšetrenie žalúdka a čriev) 
sa odporúča prerušiť užívanie Avemaru 
už 2 dni pred vyšetrením, a v užívaní 
pokračovať v nasledujúci deň po 
vyšetrení. v každom prípade sú smero-
dajné pokyny ošetrujúceho lekára. 
Pokiaľ si vyšetrovania a zákroky 
vyžadujú, aby sa na ne pacient dostavil 
s  prázdnym žalúdkom, je potrebné  na 
to prihliadnuť pri užívaní Avemaru.
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11. Môžu prípravok užívať deti?

Prípravok sa neodporúča u detí 
mladších ako 14 rokov.

12.  Aké neželané účinky môže mať 
prípravok?

Vedľajšie účinky sa vyskytujú mimo-
riadne zriedka, v ojedinelých prípa-
doch sa môže vyskytnúť redšia stolica, 
nevoľnosť alebo nutkanie na zvracanie.

13.  Môže sa Avemar užívať spolu 
s inými liekmi, prípravkami?

Áno, môže. Medzi užitím vitamínu C 
a prípravkov s obsahom vitamínu C 
a užitím Avemaru je potrebné dodržať 
aspoň 2 hodinovú prestávku! Je vhod-
né užívať Avemar v inom čase, ako os-
tatné lieky alebo liečivé prípravky.

14. Ako sa Avemar pripravuje?

Pre prípravu jednej dávky nasypte ob-
sah jedného vrecka (17 g) Avemaru do 
pohára. Do pohára nalejte ľubovoľne 
1 - 2 dl vody (neperlivej minerálky), 
dôkladne zamiešajte a roztok vypite. 
Roztok, ktorý ste neužili do pol hodiny 
sa už neskôr nesmie použiť! Pre prípra-
vu Avemaru sa môže použiť nealkohol-
ický osviežujúci nápoj, čaj, kefír, jogurt, 
kakao alebo aj mlieko. Skúse-nosti pot-
vrdzujú, že použitie chladnej, studenej 
tekutiny ovplyvní chuť roztoku, je 
príjemnejší. Je dôležité, aby tekutina 
použitá na prípravu nebola teplá alebo 
horúca! Neodporúča sa pripravovať 
Avemar s nápojom s obsahom vita-
mínu C (obsahujúcim kyselinu askor-
bovú alebo potravinovú prídavnú látku 
E 300). Avemar pripravený podľa návo-
du je možno pridať aj do vyživovacej 
sondy (vtedy je účelné rozpustiť ho 
v malom množstve vody).

15.  Aká je denná odporúčaná dávka, 
a kedy sa odporúča užiť Ave-
mar?

Pre dospelých s telesnou hmotnosťou  
do 90 kg sa odporúča užiť raz denne 
jednu dávku Avemaru, pripraveného 
podľa návodu opísaného vyššie, podľa 
možnosti asi 1 hodinu pred jedlom. 

Pri telesnej hmotnosti nad 90 kg sa 
odporúča užívanie prípravku dva krát 
denne (ráno a večer), vždy po jednej 
dávke (2 x 17 g vrecko)

16.  Ako sa Avemar uskladňuje a do-
pravuje?

Uskladňuje sa na suchom a chlad-
nom mieste, chránený pred tep-
lom. Odporúčame ho skladovať 
pod teplotou 15 °C, podľa možnosti 
v chladničke. Uskladňujte ho mimo 
dosahu detí! Dbajte o to, aby prípravok 
počas prepravy nebol dlhší čas vys-
tavený značnému tepelnému vplyvu.

17.  Aké vedecké výskumy boli 
uskutočnené s Avemarom?

Pozrite si prosím domovskú stránku 
www.avemar.com. Tam získate prehľad 
o významných domácich a zahra-
ničných publikáciách, ktoré podávajú 
správu o výsledkoch klinických výsku-
mov, vykonaných s prípravkom Ave-
mar.

dietetická potravina
na osobitné medicínske účely

pre pacientov s nádorovými ochoreniami

Pre pacientov s nádorovými 
ochoreniami

Jednotka balenia:
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Informácie pre užívateľov

1.  Čo sú Avemar fi lmom obalené 
tablety?

Avemar fi lmom obalené tablety slúžia 
ako špeciálny výživový doplnok pre 
pacientov s nádorovými ochoreniami.

2. Aké sú aktívne zložky Avemaru?

Avemar pulvis je špeciálny, patentom 
chránený výťažok, vyrábaný farmaceu-
tickou technológiou, ktorého základ-
nou, avšak iba východiskovou surovi-
nou sú pšeničné klíčky.
10 ks Avemar fi lmom obalených tabliet 
obsahuje 7,4 g Avemar pulvis koncen-
trátu. 10 ks Avemar fi lmom obalených 
tabliet sa rovná 1 vrecku (17 g) 
tradičného mikrogranulátu Avemar.

3.  Obsahuje Avemar fi lmom obalená 
tabletka pridaný cukor, sladidlo 
a arómu?

Neobsahuje.

4.  Kedy sa odporúča užívanie Ave-
maru?

Užívanie Avemaru sa odporúča ako 
doplnok klinickej onkologickej liečby 
(operácia, rádioterapia, chemotera-
pia, imunoterapia, atď.). Užívanie 
Avemaru sa odporúča pred, počas 
aj po ukončení onkologickej liečby, 
nepretržite, bez prerušenia. Avemar 
možno užívať v ktoromkoľvek štádiu 
nádorových ochorení. Po operácii 
možno začať s užívaním Avemaru,  ak 
je pacient schopný prijímať potravu  
aspoň 4 dni bez ťažkostí.

5.  Kedy možno začať s užívaním 
Avemaru?

S užívaním Avemaru je vhodné začať 
už po diagnostikovaní nádorového 
ochorenia, nie je potrebné počkať na 
začatie onkologickej liečby.

6.  Čo je potrebné vedieť pred 
začatím užívania?

Prípravok nemožno požívať ako jediný 
zdroj výživných látok! Prípravok sa 

nesmie užívať ako náhrada rozmanitej 
stravy. Užívanie Avemaru nenahrádza 
klasickú onkologickú liečbu a lieky! 
Prípravok možno požívať len pod lekár-
skym dohľadom. 

7. Ako sa Avemar užíva?

Užívanie prípravku sa odporúča 
nepretržite, bez prerušenia. Po 
ukončení onkologickej liečby sa 
odporúča ďalšie užívanie prípravku 
a to po dobu niekoľkých rokov až do 
úplného uzdravenia. Pokiaľ nepretržité 
užívanie Avemaru medzi časom z 
nejakých dôvodov prerušíte, neskôr 
môžete s jeho užívaním opäť začať.

8.  Kedy sa prípravok nesmie užívať?

Prípravok nemožno užívať počas te-
hotenstva a dojčenia. U pacientov po 
transplantácii orgánu alebo tkaniva je 
užívanie Avemaru tak isto vylúčené. 
Prípravok nemožno užívať taktiež 
v prípade krvácajúcich erózií gastro-
intestinálneho traktu, respektíve v prí-
pade ulcusai (krvácajúci žalúdočný 
vred alebo vred dvanástnika), enteritis/
colitis (vážne zápaly tráviaceho traktu), 
malabsorpčného syndrómu (závažné 
poruchy vstrebávania). Užívanie 
prípravku sa neodporúča tiež v prípade 
intolerancie fruktózy, precitlivenosť na 
lepok (celiakia), alebo v prípade na 
ktorúkoľvek zložku prípravku.

9. v ktorých prípadoch je potrebné  
dočasne prerušiť užívanie Avema-
ru?

Počas vyšetrení, pri ktorých sa do trávi-
aceho systému dostávajú kontrastné 
látky (napríklad bárium – sulfátové 
röntgenové vyšetrenie žalúdka a čriev) 
sa odporúča prerušiť užívanie Avemaru 
už 2 dni pred vyšetrením, a v užívaní 
pokračovať v nasledujúci deň po 
vyšetrení. v každom prípade sú smero-
dajné pokyny ošetrujúceho lekára. 
Pokiaľ si vyšetrovania a zákroky 
vyžadujú, aby sa na ne pacient dostavil 
s prázdnym žalúdkom, je potrebné  na 
to prihliadnuť pri užívaní Avemaru.
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Prípravok sa neodporúča u detí 
mladších ako 14 rokov.

11.  Aké neželané účinky môže mať 
prípravok?

Vedľajšie účinky sa vyskytujú 
mimoriadne zriedka, v ojedinelých 
prípadoch sa môže vyskytnúť redšia 
stolica, nevoľnosť alebo nutkanie na 
zvracanie.

12.  Môže sa Avemar užívať spolu 
s inými liekmi, prípravkami?

Áno, môže. Medzi užitím vitamínu 
C a prípravkov s obsahom vitamínu 
C a užitím Avemaru je potrebné 
dodržať aspoň 2 hodinovú prestávku! 
Je vhodné užívať Avemar v inom 
čase, ako ostatné lieky alebo liečivé 
prípravky.

13.  Aká je denná odporúčaná dávka, 
a kedy sa odporúča užívať 
Avemar?

Odporúča sa užívať
pri telesnej hmotnosti do 50 kg 2 x 4 
tabletky deň,
pri telesnej hmotnosti medzi 50 - 90 kg 
2 x 5 tabletiek/deň,
pri telesnej hmotnosti nad 90 kg 2 x 7 
tabletiek/deň,
je účelné užiť polovicu dennej dávky 
ráno a polovicu večer.

14.  Ako sa Avemar fi lmom obalené 
tablety uskladňujú a dopravujú?

Uskladňujú sa chránené pred teplom, 
pri izbovej teplote (max. 22 °C). 
v prípade teploty nad 22 °C ich treba 
skladovať v chladničke. Uskladňujte ho 
uzamknutý mimo dosahu detí! 
Dbajte o to, aby prípravok počas 
prepravy nebol dlhší čas vystavený 
značnému tepelnému vplyvu!

15.  Je výrobca dobre známeho mik-
rogranulátu vo vreckách Avemar 
totožný s výrobcom Avemar 
fi lmom obalených tabliet?

Áno, je totožný. Oba výrobky vyrába 

Biopharma s.r.o. Príprava účinnej látky 
Avemar pulvis (prášok)sa v oboch 
prípadoch uskutočňuje pomocou 
rovnakého postupu, za použitia 
rovnakých zložiek.

16.  Aké vedecké výskumy boli 
uskutočnené s Avemarom?

Pozrite si prosím domovskú stránku 
www.avemar.com, kde získate 
prehľad o významných domácich 
a zahraničných publikáciách, ktoré 
podávajú správu o výsledkoch 
klinických výskumov, vykonaných 
s prípravkom Avemar.

fi lmom obalené tablety
Výživový doplnok 

Pre pacientov
s nádorovými ochoreniami

Jednotka balenia:
Netto hmotnosť 312 g
(2 x 150 ks tabliet obalených fi lmom 
po 1040 mg)
Číslo notifi kácie OÉTI (Maďarsko): 
1125/2010
Schválené Úradom verejného zdravot-
níctva SR

Výrobca: Biropharma Kft.
6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.
Hungary

Výhradný distribútor: GALLEE s.r.o.
Černyševského 5, 851 01 Bratislava
silviagallee@stonline.sk
+421 910 999 905
www.avemar.sk
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