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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls173202/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GENAM 5 mg
GENAM 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 GENAM a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GENAM používat.
3. Jak se přípravek GENAM užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek GENAM uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK GENAM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Amlodipin patří do skupiny léků zvaných blokátory vápníkových kanálů (antagonisté vápníku).

Amlodipin se používá k léčbě:
- vysokého krevního tlaku
- bolesti na hrudníku známé jako angína pectoris.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GENAM UŽÍVAT

Neužívejte přípravek GENAM, 
- jste-li alergický (á) /přecitlivělý (á)/ na léčivou látku amlodipin, na podobné blokátory kalciových kanálů

nebo na jakékoliv další složky přípravku 
- je-li průtok krve z levé strany srdce blokován velkým zúžením srdeční chlopně u aorty (nazývaným 

aortální stenózou) nebo trpíte-li nestabilní anginou pectoris
- jestliže jste měli srdeční infarkt během posledních 4 týdnů 
- máte-li velmi nízký krevní tlak
- trpíte-li závažnou poruchou jater 
- pokud Vám ještě nebylo 18 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GENAM je zapotřebí
- máte-li problémy se srdcem
- máte-li sníženou funkci ledvin vyžadující dialýzu
- máte-li sníženou funkci jater
- máte-li nízký krevní tlak

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
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.
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Je důležité informovat Vašeho lékaře, zvláště pokud užíváte některé z následujících léčiv:
- diltiazem (lék na vysoký krevní tlak a angínu pectoris)
- ketokonazol nebo itrakonazol (léky proti houbovým infekcím) 
- ritonavir (lék na HIV infekci)
- rifampicin (lék na tuberkulózu)
- třezalka tečkovaná (bylinný lék proti depresi) 
- sildenafil (na impotenci).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakýkoli jiný lék na snížení krevního tlaku:
- beta-blokátory (např. atenolol, karvedilol)
- ACE inhibitory (např. kaptopril, enalapril)
- alfa-1-blokátory (např. doxazosin, terazosin)
- diuretika – močopudné léky (např. metolazon, indapamid)

Pacienti s rizikem (např. po infarktu myokardu) nesmí užívat kombinaci přípravku GENAM a beta-
blokátoru (např. atenolol, karvedilol). Tato kombinace může způsobit srdeční selhání, nízký krevní tlak 
anebo další infarkt. Pokud si nejste jistí, poraďte se se svým lékařem.

Děti
Bezpečnost a účinnost byla hodnocena u chlapců a dívek ve věku 6-17 let. Amlodipin nebyl hodnocen u dětí 
mladších než 6 let. Pokud žádáte více informací, zeptejte se svého lékaře.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jste-li těhotná, či plánujete-li otěhotnět anebo kojíte, neužívejte přípravek GENAM, pokud Vám jej lékař 
výslovně nepředepsal.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může způsobit závratě, bolest hlavy, nevolnost nebo únavu. Pokud se tyto nežádoucí účinky u Vás 
objeví, Vaše schopnost řídit a ovládat stroje může být ovlivněná.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GENAM UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek GENAM přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety nekousejte ani nelamte. Vždy je polykejte celé a zapijte je sklenicí vody. Přípravek můžete užívat 
s jídlem i bez jídla.

Dospělí (a starší pacienti)
Obvyklá zahajovací dávka je 5 mg (1 tableta GENAM 5 mg) jednou denně. Je-li to třeba, může Váš lékař 
zvýšit dávku na 10 mg (2 tablety GENAM 5 mg nebo 1 tabletu GENAM 10 mg) jednou denně. To závisí na 
Vaší odpovědi na léčbu. Přípravek GENAM může být užíván spolu s léky proti angíně pectoris.

Děti
Pro děti (ve věku 6-17 let) je obvyklá doporučená zahajovací dávka 2,5 mg denně. Nejvyšší doporučená dávka 
je 5 mg denně. Tableta amlodipinu 2,5 mg není v současné době k dispozici a dávku 2,5 mg nelze získat 
z tablet Genam 5 mg protože tyto tablety nejsou vyráběny způsobem, který by umožňoval rozlomení na dvě 
stejné poloviny.

Dodržujte vždy pokyny lékaře, kolik tablet máte užívat a jak dlouho. Lék užívejte do té doby, než Vám jej 
lékař vysadí.
Jestliže jste užil (a) více přípravku GENAM, než jste měl (a)
Jestliže užijete Vy nebo někdo jiný příliš mnoho přípravku GENAM, obraťte se ihned na svého lékaře, 
pohotovostní oddělení nebo nemocnici. Vezměte s sebou přípravek i jeho příbalovou informaci.
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Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek GENAM
Tablety užívejte pravidelně vždy ve stejnou denní dobu. Pokud zapomenete dávku užít, nemějte obavy. Užijte 
další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. 

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 GENAM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.

Velmi časté u více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů
Méně časté u 1 až 10 z 1 000 léčených pacientů
Vzácné u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů
Velmi vzácné u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů
Není známo z dostupných údajů nelze určit

Okamžitě informujte svého lékaře pokud:
- se u Vás objeví vyrážka nebo jiná alergická reakce jako svědění, otok rtů, jazyka nebo tváře, 

sípání nebo dýchavičnost
- budete-li mít dechové potíže
- bude Vás bolet na hrudi nebo se záchvaty angíny pectoris zesílí.

Všechny výše uvedené závažné nežádoucí účinky se vyskytují méně často.

U pacientů se srdečním onemocněním byly hlášeny ojedinělé případy infarktu myokardu, nepravidelného 
srdečního rytmu a bolesti na hrudi, ale jasná souvislost s amlodipinem nebyla prokázána.

Nejčastější nežádoucí účinky jsou:
Bolest hlavy (zejména na počátku léčby), otoky, kožní vyrážka, pocit únavy, nevolnost, poruchy trávení, bolest 
žaludku, zrudnutí, závratě, slabost, únava, bušení srdce. Velmi často se vyskytuje otok kotníků (vyskytuje se u 
více než 1 z 10 pacientů).

Méně časté nežádoucí účinky, jiné než výše popsané závažné nežádoucí činky jsou:
Zvětšené prsní žlázy u mužů, slabost, únava, sucho v ústech, třes, nadměrné pocení, poruchy vidění jako je 
dvojité vidění, nespavost, podrážděnost, deprese, nepravidelný srdeční tep, nízký krevní tlak, mdloby, příznaky 
senné rýmy, zvracení, zácpa, otok nebo bolest dásní, vyrážka nebo svědění pokožky, vypadávání vlasů, 
zabarvení kůže, svalové křeče, bolest zad, bolest svalů nebo kloubů, zvýšená tvorba moči - především v noci, 
sexuální problémy (jako impotence) a změny hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky jsou:
Zmatenost, změny nálady včetně úzkosti, žloutenka (zežloutnutí kůže), zvýšené hladiny jaterních enzymů a 
zánět jater.

Velmi vzácné nežádoucí účinky jsou:
Poškození červených krvinek (neobvyklé modřiny nebo krvácení), snadnější tvorba modřin nebo červených 
teček na kůži (petechií), ojedinělé případy alergických reakcí, otupělost, zvýšená hladina cukru v krvi, bolest a 
ztráta citu s poruchou kontroly pohybu, mravenčení nebo necitlivost prstů na rukách a nohách, zánět slinivky 
břišní nebo žaludku, závažné alergické kožní reakce.

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

5. JAK PŘÍPRAVEK GENAM UCHOVÁVAT



4/4

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek GENAM nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu.

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 GENAM obsahuje
Léčivou látkou je amlodipin. 
GENAM 5 mg: Jedna tableta obsahuje 5 mg amlodipinu (ve formě mesylát monohydrátu).
GENAM 10 mg: Jedna tableta obsahuje 10 mg amlodipinu (ve formě mesylát monohydrátu).

Ostatními složkami jsou mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl 
karboxymethylškrobu (Typ A), magnesium-stearát

Jak přípravek GENAM vypadá a co obsahuje toto balení

GENAM 5 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety s vyraženým označením „5“ na jedné straně.
GENAM 10 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou a vyraženým označením „10“ 
na jedné straně.

Velikost balení: 
GENAM 5 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 nebo 200 tablet
GENAM 10 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 nebo 200 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti a typy balení.

Držitel rozhodnutí o registraci 
GENERICON s.r.o.
Anny Letenské 1108/15
120 00 Praha 2
Česká republika

Výrobce
Siegfried Ltd., Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, Švýcarsko
nebo
Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S. A., Quinta da Cerca, Caixaria, 2565-187 Dois Portos, 
Portugalsko
nebo
Siegfried Generics (Malta) Ltd., HHF070 Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG 07, Malta

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito 
názvy:
Česká republika: GENAM 5 mg, GENAM 10 mg
Slovensko: GENAM 5 mg, GENAM 10 mg
Dánsko Amloblet 5 mg Tabletter, Amloblet 10 mg Tabletter

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
12.11.2010




