
Otázky a odpovede pre pacientov 

 

Ktorých liekov sa sťahovanie týka? 

Je dôležité vedieť, kedy ste si liek vyzdvihli v lekárni, nakoľko sťahovanie sa týka iba liekov 

ktoré boli dodané do lekární po 13. auguste 2015. Sťahovanie sa týka nasledovných liekov 

od držiteľa rozhodnutia o registrácii Stallergenes S.A. Antony Cedex, Francúzsko: Phostal, 

Staloral, Staloral 300, ALYOSTAL Prick, Oralair 100 IR & 300 IR a Oralair 300 IR.  

Na čo sa uvedené lieky používajú? 

Liek ALYOSTAL Prick je určený len na diagnostické účely. 

Liek Phostal je injekčná suspenzia určená na špecifickú imunoterapeutickú liečbu pre 

dospelých a deti od troch rokov. 

Liek Oralair sú sublingválne tablety určené na liečbu alergickej rinitídy so zápalom alebo bez 

zápalu spojoviek. 

Liek Staloral je roztok extraktov alergénov na sublingválne podanie na špecifickú 
imunoterapiu. 
 
Čo mám robiť, ak som užíval alebo aktuálne užívam sťahovaný liek? 
 
V prípade, že v súčasnosti užívate niektorý z predmetných liekov, ukončite jeho užívanie. 

Zároveň je potrebné kontaktovať Vášho ošetrujúceho lekára - alergológa, aby Vám upravil 

ďalšiu liečbu, nakoľko dané lieky nebudú až do odstránenia nedostatkov dostupné na trhu. 

 

Čo mám robiť, ak som užíval alebo aktuálne užívam liek, ktorý som si vyzdvihol v lekárni 

pred 13.augustom 2015? 

 

Ak ste si vyzdvihli lieky v lekárni pred 13. augustom 2015,  môžete ich ďalej užívať a nie je 

potrebné ich vrátiť do lekární.  

 

Čo mám robiť s nespotrebovaným liekom, ktorý som si vyzdvihol v lekárni po 13. auguste 

2015? 

Nespotrebovaný lieky, tzn. lieky, ktoré nie sú doužívané, ako aj všetky ešte neotvorené 

balenia, je potrebné vrátiť do lekárne. Bližšie informácie Vám poskytnú v samotnej lekárni. 

S akýmikoľvek ďalšími otázkami sa môžete obrátiť na splnomocneného zástupcu držiteľa 

registrácie v SR: 

Kontaktná osoba zodpovedná za registráciu liekov v SR: 



MVDr. Denisa Heričová 
Pharm-In, spol. s.r.o. 
Karadžičova 16, CBC V 
82108 Bratislava 
Tel.: 00 421 917 676 740 
E-mail: Denisa.hericova@pharmin.sk 
 

Dokedy je možné vrátiť dotknutý liek do lekárne? 

Lieky Phostal, Staloral, Staloral 300, ALYOSTAL Prick, Oralair 100 IR & 300 IR a Oralair 300 IR,  

ktoré ste dostali v lekárni po 13. auguste 2015, vráťte do lekárne čo najskôr (najneskôr však 

do konca januára 2016). 

Môže nedostatok v kvalite lieku ohroziť moje zdravie? 

Je možné, že ste dostali liek iného zloženia alergénov, ako Vám bol predpísaný. Užívanie 

takéhoto lieku by mohlo vyvolať typ alergickej reakcie, ktorá môže vyžadovať ošetrenie 

lekárom. 

 

 


