
Brání Vám 
hyperaktivní  

močový měchýř dělat 
věci, které Vás baví?

Tato brožura obsahuje informace  
o klinickém hodnocení s názvem „OVADER“.
Získejte více informací o klinickém hodnocení 
OVADER určeném pro osoby s hyperaktivním 

močovým měchýřem. 

Bezpečnostní informace 

Často kladené otázky:

Klinické hodnocení OVADER není určeno pro osoby, které nesplňují kritéria uvedená v předchozí části „Kdo se 
může klinického hodnocení OVADER zúčastnit“. Mezi další kritéria k vyřazení z tohoto klinického hodnocení patří:

• osoby, jejichž symptomy močových cest jsou způsobeny neurologickým problémem nebo onemocněním;

• osoby s nedostatečně kontrolovaným diabetem nebo nedostatečně kontrolovaným vysokým krevním 
tlakem;

• osoby se závažným srdečně-cévním onemocněním nebo onemocněním centrální nervové soustavy; 

• osoby s opakovanou tvorbou močových kamenů nebo nedávnou či často se opakující infekcí 
močových cest;

• osoby, které aktuálně podstupují jinou léčbu hyperaktivního močového měchýře a nejsou ochotné tuto 
léčbu během své účasti v tomto klinickém hodnocení přerušit;

• osoby, které pracují na noční směny ve střídavém nebo trvalém režimu nebo v rámci rozdělených směn.

Další kritéria, týkající se vstupu do tohoto klinického hodnocení, budou dále ověřena se zkoušejícím lékařem.

Souvisejí s účastí v klinickém hodnocení nějaké náklady?
Ne. S účastí v klinickém hodnocení OVADER nesouvisejí žádné poplatky.

Mohou účastníci svou účast ukončit, pokud budou chtít? 
Ano, účastníci mohou svou účast v klinickém hodnocení ukončit kdykoli a z jakéhokoli důvodu. 
Účastníci také mohou být z klinického hodnocení vyřazeni na základě uvážení zkoušejícího lékaře  
nebo zadavatele klinického hodnocení, pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti, chování, 
nedodržování pravidel nebo administrativních důvodů.

Budu vědět, jestli dostávám hodnocené léčivo, nebo placebo?
Klinické hodnocení OVADER je tzv. „dvojitě zaslepené klinické hodnocení kontrolované placebem“. 
To znamená, že účastníci mají 50% možnost, že dostanou placebo (látku bez účinných složek, 
která zajišťuje, aby výsledky klinického hodnocení byly průkazné), a 50% možnost, že dostanou 
hodnocené léčivo. Ani účastník, ani pracovníci provádějící klinické hodnocení nevědí, jestli 
konkrétní účastník dostává hodnocené léčivo, nebo placebo.

Jak se mohu zapojit do klinického hodnocení OVADER?
Nábor začíná rozhovorem se zkoušejícím lékařem klinického hodnocení OVADER. Chcete-li 
získat více informací a zjistit, zda jste pro klinické hodnocení OVADER vhodným kandidátem, 
obraťte se na pracovníky klinického hodnocení.

Pokud se toho chcete o klinickém hodnocení OVADER dozvědět víc, požádejte 
o rozhovor zkoušejícího lékaře:

OVADER
KLINICKÉ HODNOCENÍ
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OVADER
KLINICKÉ HODNOCENÍ

Přehled

Úvodní skríningové období

Léčebné období

Následné sledování

Přínosy

Co je to klinické hodnocení?
Co účast v klinickém hodnocení OVADER obnáší? 

Jaké jsou přínosy účasti v klinickém hodnocení OVADER? 

Jakékoli léky nebo léčba musí být nejprve důsledně otestovány a prohlášeny za 
bezpečné a účinné a teprve poté mohou být zpřístupněny veřejnosti. Klinická hodnocení 
(případně také „klinické studie“ nebo „klinické výzkumné studie“) se provádějí za 
účelem testování těchto léčiv (takzvaných „hodnocených léčiv“) na pacientech. Pacienti 
jsou pečlivě sledováni, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a celková pohoda a aby 
byly zaznamenány veškeré důkazy o účinnosti hodnoceného léčiva. 

Proč se lidé účastní klinických hodnocení?
Někteří lidé se klinických hodnocení účastní proto, aby získali přístup k léčivům, která 
by jim možná mohla pomoci, ale pro veřejnost zatím nejsou dostupná. Řada účastníků 
uvádí, že je k tomu přiměje příležitost pomoci k pokroku lékařské vědy a podílet se 
na procesu získávání nových léčiv schválených pro ty, kdo je potřebují.

Klinické hodnocení v kostce
Jak klinické hodnocení OVADER probíhá?
OVADER je klinické výzkumné hodnocení posuzující bezpečnost a účinnost nového 
hodnoceného léčiva v porovnání s placebem při léčbě osob s hyperaktivním 
močovým měchýřem (OAB) spojeným s inkontinencí. Způsobilí účastníci se budou 
klinického hodnocení účastnit po dobu až 5 měsíců a během své účasti budou 
dostávat hodnocené léčivo a zdravotní péči související s klinickým hodnocením.

Kdo se může klinického hodnocení OVADER zúčastnit?
Klinické hodnocení OVADER je určeno pro osoby, které:
• jsou starší 18 let;

• mají příznaky „mokrého“ OAB (naléhavost, frekvence a inkontinence moči) po dobu 
alespoň tří měsíců před svou první návštěvou v rámci klinického hodnocení;

• jsou schopné pochopit očekávání a požadavky klinického hodnocení a zavázat 
se k nim a souhlasit s tím, že se dostaví na všechny návštěvy v rámci klinického 
hodnocení;

• jsou ochotné a schopné během klinického hodnocení vyplňovat elektronický deník 
(eDiář – kapesní zařízení podobné chytrému telefonu) k zaznamenávání údajů 
ohledně příhod týkajících se močení a příznaků hyperaktivního močového měchýře;

• pro ženy, které jsou schopné otěhotnět: souhlasí s používáním antikoncepce 
během své účasti v klinickém hodnocení.

Podrobná kritéria účasti Vám vysvětlí zkoušející lékař.

Pokud budete vybráni k účasti v klinickém hodnocení OVADER, požádáme Vás, abyste 
se dostavil/a na kliniku provádějící toto klinické hodnocení, a to celkem 9krát během své 
účasti, která by mohla trvat až 5 měsíců a zahrnuje: 

Zkoušející lékař bude účastníkům po celou dobu jejich účasti v klinickém hodnocení 
poskytovat pravidelné poradenství.

Pacienti mohou mít navíc dobrý pocit z toho, že se podílejí na klinickém výzkumu, který 
přispěje k pokroku lékařské vědy v léčbě hyperaktivního močového měchýře. Jejich  
účast může pomoci získat více možností účinnější léčby a péče pro budoucí  
pacienty s hyperaktivním močovým měchýřem.

Jedna návštěva pracoviště provádějícího klinické hodnocení kvůli testům a vyšetřením 
ke zjištění, zda jste vhodným adeptem pro klinické hodnocení a zda je pro Vás účast 
bezpečná.

14 týdnů zahrnujících 7 návštěv kliniky provádějící klinické hodnocení a provedení 
testů/vyšetření (např. odběrů krve a lékařské prohlídky). Také budete muset vyplňovat 
elektronický deník během 4 samostatných období, z nichž každé bude trvat tři po 
sobě jdoucí dny.

4 týdny po užití poslední dávky se bude konat závěrečná plánovaná návštěva 
v rámci klinického hodnocení. 
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