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Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls123718/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amlodipin Mylan 5 mg
Amlodipin Mylan 10 mg

Amlodipinum
tablety

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 jakékoliv 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 kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv 

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

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Amlodipin Mylan a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin Mylan používat.
3. Jak se přípravek Amlodipin Mylan užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Amlodipin Mylan uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK AMLODIPIN MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Amlodipin patří do skupiny léků zvaných blokátory vápníkových kanálů (antagonisté vápníku).
Blokátory vápníkových kanálů snižují krevní tlak tím, že uvolňují stěny cév, takže krev jimi proudí daleko 
snadněji. Mají také vliv na srdce, takže mohou být použity k léčbě anginy pectoris. Zlepšují prokrvení 
srdečního svalu, který je pak více okysličený a následkem toho je zabráněno bolesti na hrudi.

Amlodipin se používá k léčbě:
- vysokého krevního tlaku
- různých typů anginy pectoris, s výjimkou nestabilní anginy pectoris

Amlodipin může být používán k léčbě anginy pectoris sám nebo společně s jinými léky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMLODIPIN 
MYLAN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Amlodipin Mylan
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku amlodipin, nebo podobné blokátory kalciových 

kanálů (takzvané deriváty dihydropyridinu) nebo na jakékoliv další složky přípravku
- jestliže máte velmi nízký krevní tlak
- jestliže jste v šoku (velmi závažné snížení krevního tlaku, jehož následkem upadnete do bezvědomí)
- jestliže máte srdeční selhání s následným akutním srdečním infarktem
- jestliže průtok krve z levé strany srdce je blokován
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Jestliže si nejste jistí zda se Vás týká některý z výše uvedených případů, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amlodipin Mylan je zapotřebí
- jestliže máte srdeční selhání
- jestliže máte problémy s ledvinami
- jestliže máte problémy s játry; amlodipin musí být v těchto případech užíván s velkou opatrností, protože 
v této situaci není přesně známa požadovaná dávka

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

• diltiazem (lék k léčbě vysokého krevního tlaku a problémy se srdečním rytmem): současné užívání může 
zvýšit účinek amlodipinu. Současné užívání jiných léků, jako je ketokonazol, itrakonazol (léky proti plísňovým 
infekcím), HIV-inhibitory-proteázy, jako jsou ritonavir (léky na HIV / AIDS), klaritromycin, erytromycin, 
telitromycin (antibiotika) nebo nefazodon (lék k léčbě depresí), může též zvýšit účinek amlodipinu. 
Ketokonazol, itrakonazol nebo ritonavir mohou zvýšit účinek amlodipinu ještě více než diltiazem.
• účinek amlodipinu může být snížen léky, které zvyšují odbourávání amlodipinu, jako je rifampicin a rifabutin 
(antibiotika užívaná u některých infekcí), třezalka tečkovaná (přípravek proti depresi, který lze koupit bez 
lékařského předpisu), dexametazon ( kortizon), fenobarbital, fenytoin, karbamazepin (léky k léčbě epilepsie) a 
nevirapin (antivirové léky).
• amlodipin může zvýšit účinek jiných léků používaných ke snížení krevního tlaku (např. beta-blokátory, ACE 
inhibitory, alfa-blokátory a močopudné léky). U rizikových pacientů (například lidé, kteří v nedávné době 
prodělali srdeční infarkt), může kombinace antagonistů kalcia s beta-blokátory způsobit srdeční selhání, nízký 
krevní tlak, a (nový) srdeční záchvat.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Amlodipin Mylan s jídlem a pitím
Amlodipin může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Existuje jen velmi málo informací o tom, zda je užívání amlodipinu během těhotenství škodlivé. Amlodipin by 
měl být používán během těhotenství pouze pokud lékař rozhodne, že je to absolutně nezbytné.

Nejsou žádné informace o použití amlodipinu během kojení. Během užívání amlodipinu se doporučuje nekojit.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Děti
Bezpečnost a účinnost byly studovány u 6-17 let starých chlapců a dívek. Amlodipin nebyl studován u dětí 
mladších 6 let. Pro více informací, se poraďte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Amlodipin může způsobit závratě, únavu, nebo nevolnost. Tyto nežádoucí účinky se nejčastěji vyskytují po 
zahájení léčby nebo po zvýšení dávky. Máte-li některý z těchto nežádoucích účinků, měli byste mít na paměti, 
že to může ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMLODIPIN MYLAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Amlodipin tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem. Dávka je stanovena Vaším lékařem.
Tablety užívejte ústy s dostatečným množstvím tekutiny, např. sklenicí vody. Tablety lze užívat před jídlem, 
během jídla nebo po jídle.
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Dospělí
Počáteční dávka u vysokého krevního tlaku a anginy pectoris: 5 mg jednou denně.
Maximální dávka u vysokého krevního tlaku a anginy pectoris: jestliže po 2-4 týdnech nebyl zaznamenán
dostatečný účinek, může být dávka zvýšena na maximum 10 mg jedenkrát denně.

Starší pacienti
Není žádné speciální dávkování pro starší pacienty, nicméně při zvyšování dávky se musí postupovat 
s opatrností.

Děti (6-17 let)
Pro děti (6 -17 let), obvyklá doporučená počáteční dávka je 2,5 mg denně. Maximální doporučená dávka je 5 
mg denně.

Pokud máte problémy s ledvinami
Pokud máte problémy s ledvinami, dávky není potřeba měnit. Amlodipin nelze odstranit z krve pomocí dialýzy 
(umělá ledvina).
Pokud chodíte na dialýzu ledvin, měl by být amlodipin užíván se zvláštní opatrností.

Pokud máte problémy s játry
Přesná dávka potřebná pro pacienty s onemocněním jater nebyla stanovena. Máte-li onemocněním jater, 
amlodipin by měl být používán s velkou opatrností (viz také bod Zvláštní opatrnosti při použití přípravku 
Amlodipin Mylan je zapotřebí).
Pokud si myslíte, že Amlodipin tablety nefungují, nebo mají příliš silný účinek, poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amlodipin Mylan, než jste měl(a)
Pokud jste Vy nebo někdo jiný užil příliš mnoho amlodipinu, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo 
pohotovost. Dotyčná osoba by měla být položena s rukama a nohama nahoru (spočívající na pár polštářích, 
například). Příznaky předávkování jsou: extrémní závratě a/nebo pocit velkého omámení, problémy s 
dýcháním, s potřebou velmi častého močení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amlodipin Mylan

Pokud jste zapomněl(a) užít tabletu, můžete ji užít až 12 hodin od doby, co obvykle tabletu užíváte. Pokud je 
to více než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, neužívejte zapomenutou dávku a užijte další tabletu v 
obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat tablety Amlodipin Mylan

Váš lékař vám řekl, jak dlouho byste měli amlodipin užívat. Jestliže náhle ukončíte léčbu, Vaše příznaky se 
mohou vrátit. Nepřerušujte léčbu dříve, než bylo dohodnuto, aniž byste tuto záležitost prodiskutovali se svým
lékařem nebo lékárníkem. Máte-li jakékoliv 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 Amlodipin Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Přehled možných nežádoucích účinků je uveden níže.

Velmi časté znamená 1 nebo více než 1 z 10 pacientů
Časté znamená 1 nebo více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů
Méně časté znamená 1 nebo více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů
Vzácné znamená 1 nebo více než 1 z 10.000, ale méně než 1 z 1000 pacientů
Velmi vzácné znamená méně než 1 z 10.000 pacientů, včetně ojedinělých hlášení
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Měli byste přestat užívat tablety Amlodipin a ihned navštívit svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky 
angioedému, jako je 
• otok obličeje, jazyka nebo krku 
• obtížné polykání 
• vyrážka a potíže s dýcháním 

Možné nežádoucí účinky jsou: 

časté: 
• pocit slabosti nebo únava, ospalost, závratě, bolesti hlavy (zvláště na počátku léčby) 
• návaly v obličeji (zejména na začátku léčby) 
• pocit na zvracení, bolesti žaludku 
• otoky kotníků a dalších částí těla 

Méně časté: 
• poruchy spánku, změny nálady (včetně úzkosti), deprese 
• nekontrolovaný třes (tremor), poruchy chuti nebo ztráta chuti, mdloby, snížená citlivost (zejména v kůži), 
pocit pálení či svědění v kůži 
• poruchy vidění (včetně dvojitého vidění) 
• zvonění v uších (tinitus) 
• nízký krevní tlak, nepravidelný srdeční rytmus, nebo vynechané rytmy (palpitace) 
• dušnost, dýchací potíže, svědivá rýma 
• nevolnost, poruchy trávení (dyspepsie), změny ve vyprazdňování (včetně průjmu a zácpy), sucho v ústech 
• ztráta vlasů 
• načervenalé skvrny na kůži, změny barvy kůže, nadměrné pocení, svědění kůže, kožní vyrážka 
• svalové křeče, bolesti zad, bolesti svalů, kloubů 
• zvýšená potřeba močit 
• impotence, zvětšení mužských prsou (gynekomastie) 
• bolest na hrudi, celkové bolesti, slabost, únava, nedostatek energie 
• zvýšení nebo snížení hmotnosti 

vzácné: 
• pocit zmatenosti 

velmi vzácné: 
• nízký počet bílých krvinek, což znamená vyšší riziko infekcí (leukopenie), nízký počet krevních destiček s 
rizikem modřin (trombocytopenie) 
• alergické reakce 
• vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie) 
• neobvyklá svalová ztuhlost způsobující špatnou kontrolu pohybu, pocity pálení nebo znecitlivění nebo 
slabost rukou a nohou (periferní neuropatie) 
• srdeční infarkt, těžké bolesti na hrudi, neobvyklá nebo nepravidelná srdeční činnost. 
• zánět krevních a lymfatických cév, často s kožní vyrážkou (vaskulitida) 
• kašel 
• zánět slinivky břišní, který způsobuje prudkou bolest v břiše a zádech (pankreatitida) 
• zánět žaludku (příznaky zahrnují: bolest, pocit nevolnosti, zvracení, krev ve zvratcích, krev ve střevech) 
• krvácející, jemné nebo zbytnělé dásně 
• tmavá moč, světlá stolice, zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka), nevolnost, horečka (žloutenka) 
• zvýšení jaterních enzymů v krvi naznačující abnormální funkci jater 
• závažná alergická reakce, která způsobuje otoky obličeje a krku 
• závažné kožní reakce, kopřivka, olupování nebo šupinatění kůže, závažná alergická reakce s horečkou, 
červené skvrny, bolesti kloubů a/nebo problémy s očima (Stevens-Johnsonův syndrom), otok rtů, očních víček 
a genitálií (Quinckeho edém) 
• citlivost na světlo 
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Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK AMLODIPIN MYLAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Amlodipin Mylan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce nebo 
blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte, pokud si všimnete jakékoliv změny zbarvení tablet.

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 Amlodipin Mylan obsahuje

• Léčivou látkou je amlodipin (amlodipinum).
• Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg amlodipinu (ve formě amlodipini-besilas)
• Pomocnými látkami jsou: hydrogenfosforečnan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl 
karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát.

Jak přípravek Amlodipin Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Amlodipin Mylan 5 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté tablety s vyraženým „5“ na straně jedné a dělící rýhou
na straně druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Amlodipin Mylan 10 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté tablety s vyraženým „10“ na straně jedné a dělící rýhou
na straně druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Amlodipin Mylan tablety jsou baleny v blistrech po 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 180 tabletách v balení.

Amlodipin Mylan tablety jsou baleny v lahvičkách obsahujících 28, 30, 56, 100, 180, 500 tablet v balení.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci 
Generics UK Ltd.
Station Close, Potters Bar, Herts EN6 1TL
Velká Británie

Výrobce
McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange 
Road, Dublin 13, Irsko

Tjoa Pack Hungary Ltd, Vasút u. 13, 2040 Budaörs, Maďarsko

Mylan B.V, Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Nizozemsko
Mylan dura GmbH, Wittichstrasse 6, Darmstadt, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.8.2010




