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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls47262/2009, sukls47263/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-LEVOCARB 100/25 mg
APO-LEVOCARB 250/25 mg

tablety
(levodopum/carbidopum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. CO JE APO-LEVOCARB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-LEVOCARB zlepšuje projevy Parkinsonovy choroby. Parkinsonova choroba je dlouhodobé 
onemocnění, při kterém:

 začnete být pomalý/á a neudržíte rovnováhu
 Vaše svaly začnou být ztuhlé
 může se u Vás rozvinout třes (tzv. tremor).

Pokud Parkinsonova choroba není léčena, může pro Vás začít být obtížné nadále vykonávat běžné
každodenní činnosti.

APO-LEVOCARB obsahuje dvě různé léčivé látky, levodopu a karbidopu.
- Levodopa se přeměňuje na látku zvanou „dopamin“ v mozku. Dopamin pomáhá zlepšit 

projevy Parkinsonovy choroby.
- Karbidopa patří do skupiny léků nazývaných „inhibitory dekarboxylázy aromatických 

aminokyselin“. Pomáhá levodopě k lepší účinnosti tím, že zpomalí rozklad levodopy ve 
Vašem těle.

1. Co je APO-LEVOCARB a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-LEVOCARB užívat 
3. Jak se APO-LEVOCARB užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak APO-LEVOCARB uchovávat 
6. Další informace
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-LEVOCARB
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek APO-LEVOCARB:
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na karbidopu, levodopu nebo na kteroukoli další 

složku přípravku APO-LEVOCARB (viz bod 6);
 máte podezřelé kožní útvary, které Váš lékař nevyšetřil nebo pokud jste někdy měl/a 

rakovinu kůže,
 jestliže jste léčen/a léčivy na duševní onemocnění označovanými jako inhibitory 

monoaminooxidázy (IMAO) - např. selegilin či moklobemid. Tyto léky je nutno vysadit 
nejméně dva týdny před zahájením léčby přípravkem APO-LEVOCARB,

 jestliže máte onemocnění nazývané glaukom (zelený oční zákal) s úzkým úhlem, které může 
vyvolat náhlé zvýšení nitroočního tlaku,

 jestliže máte závažné duševní onemocnění,
 jestliže jste těhotná, můžete otěhotnět nebo kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-LEVOCARB je zapotřebí
Před užíváním přípravku se poraďte s lékařem, jestliže

 jste v minulosti měl/a křeče;
 jestliže jste někdy měl/a vřed v trávicím traktu (tzv. „duodenální“ nebo „peptický“ vřed) 

nebo jste zvracel/a krev;
 jste měl/a srdeční záchvat (infarkt), problémy se srdečním rytmem, oběhem či dechové 

obtíže;
 jestliže jste měl/a ledvinové, jaterní či hormonální obtíže;
 jestliže jste měl/a depresi či jiné duševní onemocnění;
 jestliže máte onemocnění nazývané chronický glaukom (zelený oční zákal) s širokým 

úhlem, který může vyvolat zvýšení nitroočního tlaku. Bude nutné, aby byl Váš nitrooční tlak 
pravidelně kontrolován.

 jestliže někdy máte náhlé záchvaty spánku nebo se někdy cítíte velmi unavený/á;
 jestliže máte podstoupit operaci.

Jestliže si nejste jistý/á, zda se Vás uvedené situace týkají, před užíváním přípravku APO-
LEVOCARB se poraďte se lékařem či lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných 
přípravků. 
APO-LEVOCARB totiž může ovlivnit účinek jiných léčivých přípravků. Stejně tak jiné léčivé 
přípravky mohou ovlivnit účinek APO-LEVOCARB.

Lékaře či lékárníka informujte zejména v případě, že užíváte některé z následujících léků:
 Léky na Parkinsonovu chorobu obsahující levodopu:
- jestliže se uvolňují pomalu, je nutné, abyste vyčkal/a 24 hodin po poslední dávce před 

zahájením léčby přípravkem APO-LEVOCARB,
- jestliže se uvolňují normálně, je nutné, abyste vyčkal/a 12 hodin po poslední dávce před 

zahájením léčby přípravkem APO-LEVOCARB,
- informujte lékaře nebo lékárníka i v případě, že jste je užíval/a v minulosti.

Léčba léky na Parkinsonovu chorobu, které neobsahují levodopu, může obvykle pokračovat. Může 
být však nutná změna dávky.
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 Léky na duševní onemocnění (včetně deprese), tuberkulózu (TBC), vysoký krevní tlak, 
svalové křeče, epilepsii nebo k léčbě nízké hladiny železa. 

 Léky nazývané IMAO (viz také „Neužívejte přípravek APO-LEVOCARB“).
 Anticholinergika - léky na Parkinsonovu chorobu (jako orfenadrin, trihexyfenidyl, 

benzatropin a procyklidin). 
 Fenytoin používaný k léčbě křečí.
 Papaverin používaný k léčbě impotence u mužů.

Jestliže si nejste jistý/á, zda se Vás něco z toho týká, poraďte se před užíváním tohoto přípravku 
s lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař nebo lékárník mají úplný seznam léků, které by se neměly 
používat současně s přípravkem APO-LEVOCARB.

Vyšetření během léčby přípravkem APO-LEVOCARB
Tento lék může ovlivnit některé laboratorní testy, které Váš lékař může provádět na vzorcích krve či 
moči. Pokud užíváte APO-LEVOCARB a máte podstoupit jakékoli testy, upozorněte, prosím, 
svého lékaře.

Užívání přípravku APO-LEVOCARB s jídlem a pitím
Neužívejte tablety současně s těžkými jídly. Pokud Vaše strava obsahuje velké množství bílkovin 
(maso, vejce, mléko, sýr), APO-LEVOCARB nemusí působit tak dobře, jak by měl.

Těhotenství a kojení
Neužívejte APO-LEVOCARB, jestliže jste těhotná, můžete otěhotnět nebo kojíte. Levodopa, jedna 
z léčivých látek přípravku APO-LEVOCARB, přechází do mateřského mléka.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek APO-LEVOCARB může způsobit ospalost a epizody náhlého nástupu spánku. 
V takovém případě nesmíte řídit či obsluhovat přístroje či stroje. Lékař Vám řekne, kdy opět 
můžete začít řídit, až tyto projevy ustoupí.

3. JAK SE APO-LEVOCARB UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek APO-LEVOCARB přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak APO-LEVOCARB užívat
 Užívejte tento přípravek ústy. 
 Ačkoli tento přípravek může působit již druhý den, někdy jeho účinek nastoupí až do sedmi

dní. 
 Užívejte přípravek pravidelně dle pokynů Vašeho lékaře. 
 Bez porady s lékařem neměňte dobu užívání tohoto přípravku nebo jiných léků na 

Parkinsonovu chorobu. 
 Neužívejte tablety během těžkého jídla. 

Jestliže jste dosud neužíval/a levodopu
Obvyklá úvodní dávka je

 APO-LEVOCARB 100/25 mg: jedna tableta třikrát denně. 
 APO-LEVOCARB 250/25 mg: půl tablety jednou nebo dvakrát denně. 
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Jestliže jste již užíval/a levodopu
 Lékař Vás požádá, abyste přestal/a užívat lék na Parkinsonovu chorobu dříve, než začnete 

užívat APO-LEVOCARB. 
Obvyklá úvodní dávka je: 
 APO-LEVOCARB 100/25 mg nebo APO-LEVOCARB 250/25 mg: jedna tableta třikrát 

nebo čtyřikrát denně v závislosti na předchozí dávce levodopy. 

Lékař Vám může předepsat více sil přípravku APO-LEVOCARB. Jestliže Vám byly předepsány
různé tablety přípravku APO-LEVOCARB, dávejte pozor, abyste užíval/a správnou tabletu ve 
správném čase. 

Děti a mladiství do 18 let
APO-LEVOCARB není vhodný pro děti a mladistvé do 18 let.

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-LEVOCARB, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a příliš mnoho tablet, ihned vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek APO-LEVOCARB
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku a pokračujte v užívání dále 
v pravidelných intervalech jako předtím.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek APO-LEVOCARB
Bez porady se svým lékařem nepřestávejte přípravek APO-LEVOCARB užívat ani neměňte dávku.
Pokud byste přestal/a užívat APO-LEVOCARB, mohly by se vyskytnout následující příznaky: 
svalová ztuhlost, horečka a duševní změny.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-LEVOCARB nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Jestliže zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte APO-
LEVOCARB užívat a ihned vyhledejte lékaře: 
 alergická reakce s projevy jako kopřivka, svědění, vyrážka, otok obličeje, rtů, jazyka či krku, 

která může vyvolat dýchací obtíže nebo problémy při polykání; 
 krvácení ze střeva, které můžete zaznamenat jako krev ve stolici nebo tmavou stolici; 

Následující přehled obsahuje dosud zaznamenané nežádoucí účinky dle četnosti jejich výskytu:
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených osob):
 palpitace (bušení srdce),
 nechtěné pohyby rukou a nohou (dyskineze).

Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených osob):
 závrať,
 ospalost (somnolence) nebo náhlý nástup spánku během dne,
 dušnost, bolest na hrudi, nízký krevní tlak (hypotenze), 
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 průjem, nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu,
 vidění, slyšení či cítění věcí, které neexistují (halucinace), neobvyklé sny,
 pocit deprese (nadměrného smutku) nebo myšlenky na sebevraždu.

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených osob):
 mdloba, neklid,
 svalová ztuhlost.

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených osob):
 nepravidelný srdeční tep,
 nízký počet krvinek při krevních testech,
 ztráta paměti (demence),
 krvácení ze střeva nebo tmavší zbarvení slin,
 tmavší zbarvení moči,
 svědění a kožní vyrážky,
 otok žil, vysoký krevní tlak (hypertenze),
 zvýšení chuti na sex,
 problémy s hráčstvím, které nedokážete ovládnout.

Není známo, u kolika lidí se vyskytnou následující nežádoucí účinky:
 falešné výsledky krevní testů na hladinu močoviny v krvi, kreatininu a kyseliny močové v krvi 

nebo ketonů v moči,
 poruchy chuti, mravenčení, chrapot,
 bolesti hlavy, pocit únavy či slabosti,
 třes, rozmazané vidění, neschopnost otevřít ústa,
 zvýšené množství slin v ústech nebo pocit pálení na jazyku,
 plynatost, neudržení moči (inkontinence),
 zvýšená tvorba potu,
 zčervenání nebo návaly horka,
 u mužů bolestivé ztopoření penisu, 
 otoky, zejména na nohou,
 nespavost (insomnie), skřípání zubů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK APO-LEVOCARB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po otevření lahvičky: 30 dnů.
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Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-LEVOCARB obsahuje
Léčivé látky jsou karbidopa a levodopa.
APO-LEVOCARB 100/25 mg obsahuje levodopum 100 mg  a carbidopum monohydricum 27,0 mg
(což odpovídá carbidopum 25 mg)   v    jedné tabletě.
APO-LEVOCARB 250/25 mg obsahuje  levodopum 250 mg a carbidopum monohydricum 27,0 mg 
(což odpovídá carbidopum 25 mg) v jedné tabletě.

Pomocné látky jsou:  methylcelulosa 15, hydrogenuhličitan sodný, magnesium-stearát, hlinitý lak 
brilantní modře FCF (250/25 mg), hlinitý lak indigokarmínu (250/25 mg), hlinitý lak chinolinové 
žluti (100/25 mg).

Jak přípravek APO-LEVOCARB vypadá a co obsahuje toto balení
APO-LEVOCARB 100/25 mg jsou žluté, kulaté tablety s půlicí rýhou, z jedné strany vyraženo „25“ 
a „100“, z druhé strany vyraženo „APO“. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

APO-LEVOCARB 250/25 mg jsou světlé modré, kulaté tablety s půlicí rýhou, z jedné strany 
vyraženo „25“ a „250“, z druhé strany vyraženo „APO“. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Přípravek APO-LEVOCARB 25/100 mg je dodáván po 30, 100 a 1000 tabletách v lahvičce nebo po 
100 tabletách v blistru.
APO-LEVOCARB 25/250 mg je dodáván po 30, 100 a 1000 tabletách v lahvičce nebo po 60, 100 a 
120 tabletách v blistru.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Datum poslední revize této příbalové informace
3.11.2010




