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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169033/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – RP

Vážená pacientko, vážený paciente,

čtěte, prosím, tuto informaci pozorně, protože údaje v ní obsažené jsou pro Vás důležité. Pokud máte 
další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

AMIOHEXAL 200

(amiodaroni hydrochloridum)

tablety

Držitel rozhodnutí o registraci

Kdo je odpovědný za prodej přípravku AMIOHEXAL 200?

HEXAL AG, Industriestraße 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Alle 1, 391 79 Barleben, Německo

nebo

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Polsko

Složení

Jaká je účinná látka?

Amiodaroni hydrochloridum 200 mg v 1 tabletě

Co ještě přípravek AMIOHEXAL 200 obsahuje?

Pomocné látky: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, povidon 25, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý.

Léková forma, farmakoterapeutická skupina, charakteristika

Co je přípravek AMIOHEXAL 200?

AMIOHEXAL 200 je antiarytmikum v tabletách.

AMIOHEXAL 200 pomáhá zabránit nepravidelnému srdečnímu rytmu a navrací srdeční rytmus k normálu.

Indikace

Proč se užívá přípravek AMIOHEXAL 200?

Přípravek AMIOHEXAL 200 se používá k léčbě některých poruch srdečního rytmu (arytmií), které se projevují 
zrychleným tepem.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Tento přípravek předepsal lékař Vám osobně a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.

Kontraindikace

Kdy byste neměl(a) užívat přípravek AMIOHEXAL 200?
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Amiodaron se nesmí užívat za těchto okolností:

- při tepové frekvenci pomalejší než 55 tepů za minutu;
- při všech formách zpomaleného vedení srdečního vzruchu včetně tzv. syndromu chorého sinu a síňo-

komorového bloku II. a III. stupně (pokud není zaveden kardiostimulátor);
- při chorobách štítné žlázy
- při alergii na jod, na účinnou látku nebo pomocné látky obsažené v přípravku;
- při současné léčbě některými léky, které ovlivňují srdeční rytmus (viz „Interakce“);
- v těhotenství, u žen v plodném věku, pokud není vyloučeno těhotenství a zajištěna spolehlivá 

antikoncepce;
- v období kojení

Na které okolnosti musíte lékaře zvlášť upozornit, máte-li užívat přípravek AMIOHEXAL 200?

Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že trpíte onemocněním štítné žlázy, nesnášenlivostí jodu, 
případně plicním onemocněním.

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tehdy, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo 
jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku AMIOHEXAL 200.

Podstupujete-li chirurgický výkon, musí být anesteziolog (lékař provádějící narkózu) informován, že užíváte 
AMIOHEXAL 200.

Lékaře také musíte upozornit, jestliže jste těhotná anebo kojíte.

Nežádoucí účinky

Jaké nežádoucí účinky může přípravek AMIOHEXAL 200 působit?

Přípravek AMIOHEXAL 200 může někdy vyvolat tyto nežádoucí účinky:

Postižení očí

Na přední ploše rohovky se mohou vytvořit drobné uloženiny amiodaronu. Obvykle tyto změny samy ustoupí 
do 6 až 12 měsíců po ukončení léčby amiodaronem a jen velmi vzácně mohou vyvolat poruchy vidění (mlhavé 
vidění, vjem barevných kruhů okolo předmětů). V ojedinělých případech se může vyvinout tzv. retrobulbární 
neuritida (zánět zrakového nervu).

Postižení kůže

Amiodaron může vyvolat přecitlivělost kůže vůči světlu a ultrafialovému záření a u některých pacientů vyvolat 
zarudnutí kůže a vyrážku.

Vzácně se může v kožní oblasti vystavené slunečnímu světlu zvýšeně ukládat tmavé kožní barvivo a může se 
objevit modročerné až břidlicově šedé zabarvení kůže. Ústup po ukončení léčby amiodaronem může být velmi 
pomalý, v průběhu 1 až 4 let.

Vzácně se objeví těžký kožní zánět s odlučováním kůže, zřetelný vztah této poruchy k užívání amiodaronu však 
dosud nebyl prokázán.

Postižení srdce a cév

Jako následek užívání amiodaronu se mohou objevit poruchy srdečního rytmu, zpomalení tepu, zpomalení 
převodu vzruchu v srdci. Také se mohou objevit změny EKG.

Amiodaron může sám podpořit vznik srdečních arytmií, vyvolat anebo prohloubit změny srdečního rytmu, a tím 
i poškodit srdeční činnost.
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Poruchy štítné žlázy

Někdy se může objevit porucha činnosti štítné žlázy. Zvýšená činnost se projeví ztrátou na váze, zrychleným 
tepem, bolestmi v srdeční krajině až srdečním selháním. Naopak snížená činnost štítné žlázy se může projevit 
přibýváním na váze, sníženou aktivitou, sníženou tepovou frekvencí.

Postižení jater

Ojediněle se objeví zvýšení jaterních testů, jejichž hodnoty se však po snížení dávek amiodaronu anebo po 
přerušení léčby vrátí k normě. Někdy se může vyvinout přechodný zánět jater, který se někdy projeví mírným 
zvětšením jater. Ojediněle se může objevit zánět trvalejšího charakteru. Jaterní poruchy se mohou projevit 
žloutenkou (zežloutnutí kůže a očního bělma).

Postižení plic

Může se vyvinout tzv. intersticiální plicní onemocnění se ztíženým dýcháním, dušností, poruchou plicních 
funkcí a rentgenologicky zjistitelnými změnami na plicích.

Postižení trávicího ústrojí

Může se objevit nevolnost, zvracení, pocit plnosti žaludku, zácpa.

Postižení nervového systému

Mohou se objevit bolesti hlavy, poruchy spánku, noční můry, závratě, svalová slabost, třes, mravenčení, 
porucha koordinace pohybů.

Reakce přecitlivělosti

Zřídka se vyvinou reakce přecitlivělosti jako např. snížení počtu krevních destiček, což se může projevit 
zvýšenou krvácivostí, záněty cév, zánět nadvarlat, poruchy činnosti ledvin; ojediněle se může objevit 
chudokrevnost ze snížené tvorby nebo zvýšeného rozpadu červených krvinek.

Jiné nežádoucí účinky

Někdy se vyvinou poruchy chuťového vnímání, přechodné vypadávání vlasů.

Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?

Objeví-li se u Vás nějaké nežádoucí účinky anebo jiné neobvyklé reakce – i takové, které nejsou v této 
informaci uvedeny – informujte o tom, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Interakce

Účinky přípravku AMIOHEXAL 200 a účinky jiných, současně užívaných, léků se mohou vzájemně 
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které 
začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku AMIOHEXAL 
200 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Mohou nějaké další léky ovlivnit účinek přípravku AMIOHEXAL 200?
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AMIOHEXAL 200 v kombinaci s jinými antiarytmiky (tzv. antiarytmika chinidinového typu, bepridil, sotalol) 
a též s antibiotikem erythromycinem podaným nitrožilně nebo s injekčně podaným pentamidinem 
(protiparazitární látka), může způsobit vážné poruchy srdečního rytmu.

Tyto látky by neměly být podávány zároveň s amiodaronem.

Amiodaron může zesílit tlumivý účinek blokátorů vápníkového kanálu a beta-sympatolytik (léky užívané 
k léčbě srdečních onemocnění) na srdce. Blokátory vápníkového kanálu (např. verapamil, diltiazem aj.) a beta-
sympatolytika by se s amiodaronem kombinovat neměly. V takových případech by mohlo dojít k výraznému 
zpomalení srdeční činnosti či k poruše srdečního rytmu.

Dále nelze doporučit kombinaci amiodaronu s látkami snižujícími hladinu draslíku v krvi (např. s močopudnými 
léky a některými projímadly – např. cisapridem), kdy může opět dojít k poruchám srdečního rytmu.

Současné podávání amiodaronu může zvýšit účinnost i nežádoucí účinky digoxinu (léčivo užívané k léčbě 
srdečního selhání) a vnitřně užívaných antikoagulancií (léky snižující srážlivost krve).

Celková anestézie může při současném užívání přípravku vyvolat zpomalení srdečního rytmu, snížení krevního 
tlaku a poruchy vedení srdečního vzruchu.

Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v nedávné době anebo 
které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku AMIOHEXAL 200.

Návod ke správnému užívání

Jaké množství přípravku AMIOHEXAL 200 máte užívat a jak často?

Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití – jinak Vám přípravek 
AMIOHEXAL 200 nepřinese plný prospěch!

Jak a kdy máte užívat přípravek AMIOHEXAL 200?

Nasycovací dávkování v průběhu 8 až 10 dní:

Obvykle se užívá 600 mg amiodaronu denně, tj. po jedné tabletě přípravku AMIOHEXAL 200 3x denně. U 
některých pacientů může lékař doporučit zvýšení nasycovací dávky až na  1 200 mg amiodaronu denně, tj. na 6 
tablet přípravku AMIOHEXAL 200 denně.

Udržovací dávkování:

Obvyklá udržovací dávka se pohybuje mezi 100 a 400 mg denně, tj. ½ až 2 tablety AMIOHEXALu 200 denně. 
AMIOHEXAL 200 lze užívat i obden, je tedy možné užívat 1 tabletu (200 mg) obden nebo ½ tablety (100 mg) 
denně. Vzhledem k prodlouženému účinku amiodaronu jsou možná i tzv. terapeutická okénka (kdy se 2 dny 
v týdnu AMIOHEXAL 200 neužívá).

Váš lékař Vám stanoví nejnižší účinnou udržovací dávku, aby se zabránilo vzniku nežádoucích účinků anebo 
alespoň snížila jejich závažnost; většina nežádoucích účinků je totiž závislá na výši dávky.

Způsob podání

Tablety polykejte celé, nerozkousané, spolu s malým množstvím tekutiny, před, během a po jídle.

Jak dlouho máte přípravek AMIOHEXAL 200 užívat?

Léčba může být velmi dlouhodobá a její trvání vždy určuje lékař.
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Upozornění

Jaká opatření je třeba při léčení přípravkem AMIOHEXAL 200 podniknout?

V průběhu léčby budete muset podle pokynů lékaře pravidelně podstupovat řadu lékařských vyšetření srdeční 
činnosti, funkce štítné žlázy i dalších orgánů.

Čemu se při užívání přípravku AMIOHEXAL 200 musíte vyhýbat?

V průběhu léčby přípravkem AMIOHEXAL 200 a ještě několik týdnů po jejím ukončení se musíte vystříhat 
oslunění a ozáření ultrafialovými paprsky, např. v soláriu. Pokud to není možné, musíte ochraňovat nepokryté 
části kůže – zejména obličej – ochranným krémem s vysokým stupněm ochranné účinnosti proti světlu.

Co byste ještě dále měl(a) vědět o přípravku AMIOHEXAL 200?

Přípravek AMIOHEXAL 200 obsahuje značné množství jodu a dlouho setrvává v těle. Může ovlivnit činnost 

štítné žlázy.

Co musíte vzít v úvahu při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů?

Užívání přípravku může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Tyto činnosti byste 
měl(a) vykonávat jen na základě výslovného souhlasu Vašeho lékaře.

Další rady

Co máte udělat, když jste užil(a) příliš velikou dávku přípravku AMIOHEXAL 200?

Pomalým nástupem účinku amiodaronu je dáno, že bezprostřední projevy předávkování nelze očekávat. Akutní 
otrava amiodaronem dosud nebyla popsána.

Jestliže jste užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, informujte o tom 
lékaře, který pak zařídí další potřebné kroky.

Co byste měl(a) udělat, kdybyste omylem vynechal(a) dávku?

V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání předchozí dávky. Užijte 
příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Pokyny pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování

Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení

20, 50 nebo 100 tablet 

Datum revize příbalové informace

Kdy byla tato informace schválena?

18.11.2010

Máte-li jakékoli další otázky, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.




