Byla vám diagnostikována
atopická dermatitida?
Do klinické studie (CC-93538-AD-001) jsou v současné době zařazováni
pacienti se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou (AD)

Číslo studie: CC-93538-AD-001

O atopické dermatitidě

Účel studie

Atopická dermatitida je forma kožního onemocnění, které většina lidí zná jako
ekzém. V současné době je k dispozici několik typů léčby AD, které však ne vždy
fungují u každého pacienta. Proto je důležité pokračovat ve výzkumu, který
může pomoci najít nové možnosti léčby.1

Cílem této studie je:
• zjistit, zda hodnocený přípravek cendakimab může pomoci lidem se středně
těžkou až těžkou formou AD;
• ukázat, zda cendakimab je dostatečně bezpečný a účinný na to, aby byl
nadále testován s cílem přinést další použitelnou léčbu.

Víte, že...?
Jak bude studie probíhat
AD je často spojována s dětmi, nicméně...
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Při zahájení účasti ve studii budete randomizován/a (náhodně
zařazen/a) a budete během studie dostávat placebo, nebo
cendakimab. Placebo vypadá podobně jako hodnocený přípravek,
ale neobsahuje žádné účinné látky. Ani vy, ani zkoušející lékaři
nebudou vědět, kterou léčbu podstupujete.

Splňujete podmínky pro účast v této studii?
Studie se můžete zúčastnit, pokud:
• vám je 18–70 let;
• máte rok nebo déle středně těžkou až těžkou formu AD;
• nemáte žádné jiné kožní onemocnění;
• byl/a jste neúspěšně léčen/a lokálními léky (např. krémy nebo mastmi) po dobu
4 a více týdnů nebo jste potřeboval/a systémovou léčbu (např. tabletami
nebo injekcemi).

Chcete-li se dozvědět více o klinických studiích atopické dermatitidy a spojit se s ostatními
pacienty s tímto onemocněním, navštivte: BMSStudyConnect.com/LivingWithAD

Pokud máte o účast v klinické studii zájem, promluvte si
se svým lékařem.

Co bude následovat, pokud
se zúčastním?
Klinické studie jsou výzkumné studie s lidskými účastníky, které se
snaží zjistit, jak může experimentální lék v těle fungovat a ovlivňovat
onemocnění.
Pokud vám lékař tuto klinickou studii doporučí, bude vyhodnoceno, zda
splňujete vstupní kritéria.
Zkoušející lékaři vám hodnocený přípravek podají subkutánní injekcí. To
znamená, že vám bude hodnocený přípravek aplikován pod kůži
pomocí jehly.
Když obdržíte všechny dávky hodnoceného přípravku a absolvujete
návštěvu na konci léčby, ještě dvakrát se vrátíte do testovacího centra.
Tyto návštěvy budou sloužit ke kontrole vašeho zdravotního stavu
a provedení laboratorních testů, aby se zjistilo, jak na vás léčba působí.
Pamatujte, že i když se kvalifikujete do klinické studie, je vždy na vašem
rozhodnutí, zda se zúčastníte, či nikoli. Studii můžete kdykoli opustit. Pokud se
u vás vyskytne jakýkoli negativní vedlejší účinek, lze studii předčasně ukončit.

Study Connect
BMSStudyConnect.com/LivingWithAD

Děkujeme,
že zvažujete účast v klinické studii

Další informace o této klinické studii atopické dermatitidy získáte od svého
lékaře nebo na stránkách BMSStudyConnect.com/LivingWithAD.
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