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PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA - Rp

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

APO-RANITIDINE 150 mg
(Ranitidini hydrochloridum)

potahované tablety

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

VÝROBCE
Chanelle Medical Ltd., Loughrea, Irsko.

Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Ranitidini hydrochloridum 167,90 mg odpovídá 150,0 mg ranitidinu v 1 potahované tabletě.

Pomocné látky:

Mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa 2910, 
polydextrosa, oxid titaničitý, vanilin, čištěná voda, karnaubský vosk.

INDIKAČNÍ SKUPINA

Antiulcerosum, inhibitor H2-receptorů

CHARAKTERISTIKA
Ranitidin je kompetitivní antagonista histaminových receptorů; snižuje množství kyseliny 
produkované buňkami žaludeční sliznice.

INDIKACE

Přípravek se používá u peptického vředu ve všech lokalizacích (dvanáctníkový a žaludeční vřed, vřed 
jícnu), u akutního stresového vředu, hemoragické gastropatie (krvácivé onemocnění žaludku), refluxní 
ezofagitidy (zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu), Zollingerova-Ellisonova syndromu 
(onemocnění způsobené nadměrnou produkcí gastrinu), u gastroezofageální ezofagitidy (zánět jícnu 
způsobený návratem žaludečního obsahu do jícnu).

KONTRAINDIKACE

Přípravek nesmějí užívat nemocní s přecitlivělostí na některou z jeho složek.
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Porada s lékařem je nutná v případě poruchy funkce ledvin nebo vývodných močových cest, i pokud 
se tyto obtíže vyskytly v minulosti.

Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat jen tehdy, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.

Děti od 8 do 18 let věku mohou užívat přípravek pouze na doporučení lékaře.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek je většinou dobře snášen. Nejčastěji uváděné nežádoucí účinky jsou: bolesti hlavy, průjem, 
trávicí potíže, změny ve frekvenci stolice, nevolnost. Tyto nežádoucí účinky vymizí během krátké 
doby, jakmile si organismus zvykne.

U vzácněji se vyskytujících nežádoucích účinků jako jsou poruchy srdečního rytmu, vyrážky, 
bronchospasmus (stažení  dýchacích cest) a teplotě je třeba léčivo ihned vysadit a vyhledat lékaře.

V případě, že se vyskytnou jiné nežádoucí účinky neuvedené v této příbalové informaci, je třeba 
rovněž vyhledat lékaře.

INTERAKCE

Účinky ranitidinu a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Lékař by 
proto měl být informován o všech lécích, které v současné době pacient užívá, které užíval v době 
bezprostředně minulé nebo které začne užívat, a to na lékařský předpis nebo bez něj.

Toto je zvláště důležité v případě léků jako jsou ketokonazol, sukralfát, antacida, glipisid a 
glibenklamid. K ovlivnění léčby může dojít i kouřením a užitím alkoholu. 

Před současným užíváním ranitidinu a nějakého volně prodejného léku je třeba poradit se s lékařem, 
aby se předešlo nežádoucím reakcím nebo snížení účinku léků v důsledku jejich vzájemných interakcí.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ
Dospělí

Ve většině indikací je obvyklá denní dávka 300 mg rozdělená do dvou dávek po 150 mg (1 tableta 
ráno a večer). U peptického vředu je doba léčby většinou 4-6 týdnů, u žaludečního vředu do 
endoskopicky potvrzeného zhojení, i když příznaky zpravidla ustoupí brzy po zahájení léčby.

Refluxní ezofagitida se léčí podáním 150 mg (1 tableta) APO-RANITIDINu dvakrát denně (ráno a 
večer). U těžších případů refluxní ezofagitidy je nutno podat 450-600 mg denně (3-4 tablety), délka 
léčby je nejméně 2-3 měsíce a většinou je třeba dále podávat udržovací dávku.

U Zollingerova-Ellisonova syndromu je dávkování vyšší podle účinků na žaludeční sekreci, až 6 g 
denně (u této diagnózy je lékem volby omeprazol). Udržovací dávka je obvykle 150 mg denně (1 
tableta).

V dlouhodobé léčbě peptického vředu (při prevenci recidiv) je možno pokračovat 1 rok i déle 
s polovičními dávkami (150 mg denně = 1 tableta).

U nemocných s renální insuficiencí je nutné dávku redukovat, při glomerulární filtraci pod 50 ml/min 
se podává 150 mg denně. 

Maximální denní dávka je 400 mg (2 a půl tablety), s výjimkou Zollinger-Ellisonova syndromu.

Děti

Zkušenosti s aplikací ranitidinu dětem jsou omezené a nebyly dosud plně vyhodnoceny klinickými 
studiemi.
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UPOZORNĚNÍ

Lék je předepisován pouze pro konkrétního pacienta a jeho onemocnění, jiným osobám by mohl 
uškodit.

Opatrnosti je třeba u pacientů s porfyrií a sklonem k poruchám srdečního rytmu.

Těhotenství a doba kojení

O užití přípravku v těhotenství a v době kojení rozhodne lékař na základě zvážení očekávaného 
přínosu léčby a potencionálního rizika pro pacientku a plod.

Ranitidin je vylučován do mléka kojících matek, ale klinický význam této skutečnosti není dosud 
zcela jasný.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v dobře uzavřeném vnitřním obalu

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Lék nelze užívat bez vědomí lékaře dlouhodobě a často.
Při užití nadměrné dávky nebo při požití léku dítětem je třeba ihned vyhledat lékaře.

BALENÍ
100 tablet v plastikové lahvičce se šroubovacím uzávěrem

50 tablet v plastikové lahvičce se šroubovacím uzávěrem

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
1.12. 2010




