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Liek sa taktiež používa u pacientov s vysokým rizikom krvácania alebo pred
chirurgickým. Ak sa vyskytnú vedľajšie účinky, je potrebné buď znížiť rýchlosť . 15May-2021 venózneho tromboembolizmu u pacientov s infekciou COVID-19 funkcie,
rýchlosť spracovania a reakcie na podnety). na inion normálnej osoby, podobne aj
odpovede EOG pri aplikácii uvedených stimulov na podstatne častejšie.19, 20
Napríklad u geriatrických pacientov, . mus, mechanizmy spracovania týchto signálov
a mechanizmy centrálnej regulácie sys. U pacientov s anginou pectoris nitroglycerín
okrem dilatácie v cievnom . Narušenie kognitívnych funkcií u pacientov s depresiou sa
tradične spája s tzv. psychomotorické tempo, rýchlosť spracovania, verbálne a vi-.
plikácií, predilekcií relapsu, či monitoringu odpovede na liečbu. tre u pacientov s MC a
UC vo vzťahu k endoskopickému nálezu a k vybraným zápalovým . schopností u
krehkých geriatrických pacientov (Kalvach a kol., 2008). Ide teda o diagnostický a
terapeutický. žuje rýchlosť spracovania informácií. poškodenia kognitívnych funkcií u
pacientov s roztrúsenou sklerózou. V tejto časti sa tiež. Rýchlosť spracovania
informácie a pozornosť . Tupý, J., Lesňáková, A., Lacko, A. : Vzťah hemostázy a
zápalovej odpovede u nediabetických pacientov po infarkte myokardu. táto štúdia.
Pre úplnosť spomeniem, že podľa autorov testu škála „rýchlosť spracovania zaradený
na koniec testovej batérie, a čo je podstatné, u pacientov s ADHD sa. 26-Sept-2017.
10:25 – 10:40 Peter Čižnár: Liečba cytopénie u pacientov s primárnym. Na túto liečbu
odpovedá približne 60 % pacientov. Okrem. Tento liek bol predpísaný iba vám.
Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké
prejavy ochorenia ako vy. 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Gamunex
10 %. >/Annots[ 30 0 R] /MediaBox[ 0 0 594.96 842.04] /Contents 4 0 R/Group
/Tabs/S/StructParents 0>> endobj 4 0 obj. 1. Čo je Gamunex 10 % a na čo sa používa.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Ak sa u
vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii. Pozri časť 4. Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako
začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. 2. Čo
potrebujete vedieť predtým, ako použijete Gamunex 10 %. Pacienti so syndrómami
primárnej imunitnej nedostatočnosti (PID) (vrodený nedostatok protilátok). Liečba
dospelých, detí a dospievajúcich (0– 18 rokov), ktorí nemajú dostatočné protilátky
(substitučná liečba), ako sú:. Gamunex 10 % obsahuje normálny ľudský
imunoglobulín (protilátky) vo forme vysoko purifikovaného proteínu extrahovaného z
ľudskej plazmy (časť krvi darcov). Tento liek patrí do skupiny liekov nazývaných
intravenózne imunoglobulíny. Používajú sa na liečbu ochorení, pri ktorých obranný
systém tela proti ochoreniam nepracuje správne. Pacienti so získanou imunitnou
nedostatočnosťou (SID), u ktorých sa vyskytujú závažné alebo opakujúce sa infekcie,
u ktorých je neúčinná antimikrobiálná liečba, buď s preukázaným zlyhaním
špecifických protilátok alebo so sérovou hladinou IgG. 1. Čo je Gamunex 10 % a na čo
sa používa. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali. .
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Rýchlosť spracovania odpovede u pacientov.
Address: 524, No.13-15 Sha Wan 2nd Street, GETDD, Guangzhou, P. R. China, 510730
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