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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls86676/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Efemorf 20 mg 
šumivé tablety

morphini sulfas pentahydricus

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 Efemorf 20 mg a k čemu se používá?
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Efemorf 20 mg užívat?
3. Jak se Efemorf  20 mg užívá?
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Efemorf 20 mg uchovávat?
6. Další informace

1. CO JE EFEMORF 20 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Efemorf 20 mg je účinný lék proti bolesti, který patří do skupiny opiátů.

Efemorf 20 mg se používá při silných a velmi silných bolestech.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EFEMORF 20 MG
UŽÍVAT?

Neužívejte přípravek Efemorf 20 mg:
- jestliže jste přecitlivělý/á na morfin nebo na kteroukoliv další složku přípravku Efemorf 20 mg
- jestliže trpíte střevní neprůchodností (ileus)
- jestliže trpíte nejasnými akutními bolestivými břišními potížemi (akutní břicho)
- jestliže máte problémy s dýcháním projevující se dušností, kašlem nebo pomalejším či oslabeným

dýcháním

Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Efemorf 20 mg je zapotřebí:
- jestliže jste závislý/á na opioidech
- jestliže trpíte poruchami vědomí
- jestliže trpíte chorobnými stavy s poruchou dýchacího centra a poruchou funkce dýchání nebo pokud 

je třeba těmto poruchám zabránit
- jestliže máte změny na srdci (cor pulmonale) v důsledku chronického přetížení plicního oběhu
- jestliže trpíte zvýšením nitrolebního tlaku
- jestliže máte nízký krevní tlak ve spojení se sníženým průtokem krve (hypotenze při hypovolemii)
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- jestliže trpíte zvětšením předstojné žlázy (hypertrofie prostaty) s tvorbou zbytkové moči (riziko 
ruptury (prasknutí) močového měchýře při zadržování moči)

- jestliže trpíte zúžením močových cest nebo kolikami močových cest
- jestliže trpíte onemocněním žlučových cest
- jestliže trpíte neprůchodností střev nebo zánětlivými střevními onemocněními
- jestliže máte nádor nadledvinek (feochromocytom)
- jestliže trpíte zánětem slinivky břišní (pankreatitis)
- jestliže trpíte sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreóza)
- jestliže máte epileptické záchvaty nebo zvýšený sklon ke křečovým záchvatům.

Neužívejte Efemorf užíváte-li léky proti depresi nazývané inhibitory monoaminooxidázy nebo jste užívali 
tyto léčivé přípravky v posledních dvou týdnech. Při současném podávání těchto léků nelze vyloučit vznik 
život ohrožujících komplikací postihujících centrální nervový systém, dechové a oběhové funkce.  

Podávání morfinu může vést ke vzniku fyzické závislosti. Jeho vysazení po opakovaném užívání nebo 
podávání opiátových antagonistů může vyvolat typický obraz abstinenčního syndromu (příznaky 
z odebrání léku). 

   U pacientů kteří trpí chronickou bolestí se riziko psychické závislosti při správném používání významně 
snižuje. Dle dostupných informací, psychologická závislost se při užívání morfinu proti bolesti vytváří 
výjimečně. Nejsou však k dispozici žádné údaje, které by umožňovaly odhad skutečné frekvence 
psychologické závislosti u pacientů s chronickou bolestí.

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Efemorf 20 mg je třeba dbát před a po operačních zákrocích 
(zvýšené riziko střevní paralýzy nebo útlumu dýchání). 

U pacientů s již dříve se vyskytující nedostatečností nadledvinek (např. Addisonovou chorobou) je třeba 
sledovat hladinu kortizolu v krevní plazmě a v případě potřeby zahájit terapii kortikosteroidy.

Než začnete užívat Efemorf 20 mg
Typickým vedlejším účinkem užívání morfinu je zácpa. Hned od začátku léčby morfinem začněte užívat 
přípravky proti zácpě, zvláště pokud trpíte zácpou již před zahájením užívání morfinu. Před použitím 
takových přípravků se poraďte s lékařem. 

Muži a ženy v plodném věku
Vzhledem k účinkům morfinu na nenarozené dítě by měla být tato léčivá látka podávána u plodných mužů, 
resp. žen pouze, pokud používají účinnou antikoncepci.

Použití u dětí
Přípravek je určen pro dospívající od 13 let věku.

Starší pacienti
U starších pacientů musí být Efemorf 20 mg dávkován se zvláštní opatrností (viz bod 3).

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.

Současné užívání morfinu a jiných léků snižujících činnost centrální nervové soustavy [jako jsou léky na 
zmírnění úzkostných stavů (trankvilizéry), léky proti depresi (antidepresiva), léky proti psychickým 
poruchám (neuroleptika), přípravky pro celkovou anestézii (anestetika), léky proti poruchám spánku 
(hypnotika, sedativa, barbituráty), léky proti alergiím nebo cestovním nevolnostem 
(antihistaminika/antiemetika) a jiná vysoce účinná analgetika (léky proti bolesti, opioidy)] nebo alkoholu, 
může vést k zesílení vedlejších účinků morfinu, především poruch funkce dýchání.
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Přípravky, jako jsou např. psychofarmaka, léky proti alergii, léky proti zvracení nebo léky na Parkinsonovu 
chorobu (s anticholinergním účinkem), mohou zvýšit vedlejší účinky opiodů, jsou to např. zácpa, sucho
v ústech nebo poruchy močení (anticholinergní účinky).

Cimetidin (lék na žaludeční vředy) a jiné přípravky zatěžující jaterní metabolismus mohou zabránit 
rozkladu morfinu, a tím zvyšovat jeho koncentraci v krevní plazmě. 

U pacientů, kteří užívali určité přípravky proti depresi (antidepresiva, inhibitory monoaminooxidázy) po 
dobu 14 dnů před podáním jiného opioidu (petidinu), se vyskytly život ohrožující komplikace postihující 
centrální nervový systém, dechové a oběhové funkce.
Podobnou reakci nelze vyloučit ani u přípravku Efemorf.

Morfin může zvýšit účinek přípravků na uvolnění svalů (svalových myorelaxancií).

Současné užívání rifampicinu (lék na tuberkulózu) může účinek morfinu snížit.

Užívání přípravku Efemorf 20 mg s jídlem a pitím

Při užívání léku Efemorf 20 mg nesmíte pít alkohol, protože alkohol může podstatně zvýšit uklidňující 
účinek léku.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Studie prováděné na zvířatech prokázaly škodlivé účinky léku na mláďata narozená matkám, kterým byl 
podáván morfin. Proto nesmíte během těhotenství užívat lék Efemorf 20 mg s výjimkou případu, kdy bude 
lékař považovat léčbu morfinem za naprosto nezbytnou a váš prospěch z léčby bude mnohem vyšší než 
riziko pro dítě. Morfin má nežádoucí účinky na nenarozené dítě, a proto je třeba podávat ho mužům a 
ženám v plodném věku pouze v případě, že používají účinnou antikoncepci.
Po dlouhodobém vystavení účinkům morfinu během těhotenství vykazují novorozenci abstinenční 
příznaky (příznaky z odebrání léku).

Kojení

Morfin se vylučuje do mateřského mléka a do organismu kojence se může dostat v účinných 
koncentracích. Proto se kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů :

Efemorf 20 mg může narušit pozornost a prodloužit dobu reakce. Reakce na neočekávané a náhlé podněty 
nemusí být dostatečně rychlé a účinné. 
Poraďte se se svým lékařem, zda a za jakých okolností můžete například řídit auto (viz níže). Vyšší 
porucha pozornosti se bude pravděpodobně vyskytovat především při zahájení léčby, při zvýšení dávky 
nebo přechodu na jiný lék a v kombinaci s alkoholem nebo trankvilizéry (léky na zklidnění). Za těchto 
okolností neřiďte auto a jiná motorová vozidla. Neobsluhujte elektrické nástroje nebo stroje. Nepracujte ve 
výškách bez zajištění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Efemorf 20 mg:

Obsahuje aspartam jako zdroj fenylalaninu a může být škodlivý, pokud trpíte fenylketonurií.

Jedna šumivá tableta obsahuje 1,37 mmol (53,43 mg) draslíku. Pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo 
musíte dodržovat dietu s kontrolovaným příjmem draslíku (dieta s nízkým obsahem draslíku), měli byste
tuto skutečnost vzít v úvahu.
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Jedna šumivá tableta obsahuje 2,83 mmol (65,09 mg) sodíku. Pokud musíte dodržovat dietu se sníženým 
příjmem kuchyňské soli, měli byste tuto skutečnost vzít v úvahu.

3. JAK SE EFEMORF 20 MG UŽÍVÁ?

Vždy užívejte přípravek Efemorf  20 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento přípravek je určen pro dospívající od 13 let věku a dospělé.

Dávku přípravku Efemorf 20 mg je třeba určit podle intenzity bolesti a citlivosti pacienta.
Nepředepíše-li lékař jinak, obvyklá dávka přípravku je pro dospívající a dospělé dle následující tabulky na 
základě individuálního dávkování 0,2 až 0,3 mg morphini sulfas pentahydricus /1kg tělesné hmotnosti:

Věk /
nebo tělesná hmotnost

Jednotlivá dávka Celková denní dávka

Dospívající 13 až 16 let 1/2 - 1 šumivá tableta,  
odpovídá 10 - 20 mg morphini 

sulfas pentahydricus

3 - 6 šumivých tablet,  odpovídá
60 - 120 mg morphini sulfas pentahydricus

Dospívající nad 16 let a 
dospělí

1 - 3 šumivé tablety,  odpovídá 
20 - 60 mg morphini sulfas 

pentahydricus

až 18 šumivých tablet,  odpovídá 
až 360 mg morphini sulfas pentahydricus

Jednotlivé dávky lze v případě ustupujícího účinku po 4-6 hodinách opakovat. Maximální denní dávka
by neměla překročit 4-6 násobek jednotlivé dávky. 
V případě, že je nutné denní dávku zvýšit, lze současně podávat v kombinaci s přípravkem Efemorf 20 mg 
další přípravky o vhodné síle. 

Pacienti s postižením jater a ledvin
Pacientům, kteří mají problémy s játry a ledvinami nebo podezření na zpomalený střevní průchod, je třeba 
určovat (titrovat) dávku Efemorf 20 mg se zvláštní opatrností.

Starší pacienti:
Starší pacienti (obvykle ve věku nad 75 let) a pacienti ve špatném celkovém zdravotním stavu mohou být 
citlivější na morfin. Dávky těmto pacientům je třeba titrovat s větší opatrností a používat delší intervaly 
mezi jednotlivými dávkami. Může být nutné podávat jim přípravek o nižší síle.

Zvláštní poznámky k titraci dávky:
Při novém stanovení (titraci) dávky se případně použije přípravek s nižším obsahem léčivé látky, případně 
v kombinaci se současnou léčbou tabletami s řízeným uvolňováním.
Obecně platí, že by měla být podána dostatečná dávka s cílem použít v jednotlivých případech nejnižší 
účinnou dávku proti bolesti.
Pokud podstoupíte jiný dodatečný zákrok (např. operaci, blokaci plexu), bude lékař pravděpodobně muset 
po zákroku znovu  pro léčbu bolesti stanovit dávku dle potřeby.

Způsob podání

Šumivé tablety se před použitím rozpustí ve sklenici s vodou. Přípravek je možno užívat nezávisle na jídle.

Trvání léčby

O délce trvání léčby rozhodne lékař podle hodnocení vaší bolesti.

Efemorf  20 mg se užívá pouze po nezbytně nutnou dobu. U pacientů, jejichž povaha a závažnost nemoci 
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vyžaduje dlouhodobou léčbu bolesti přípravkem Efemorf 20 mg, je třeba pravidelně, v krátkém  časovém 
odstupu, kontrolovat, zda a do jaké míry je potřeba tlumit bolesti pomocí tohoto léku (vysazení jedné nebo 
několika dávek, viz Jestliže jste přestal/a užívat Efemorf20 mg). Je možné, že pacient bude potřebovat 
přejít na jiný lék.

Při léčbě chronické bolesti se dává přednost dávkování podle přesně stanoveného plánu.

Informujte lékaře, pokud se domníváte, že účinek Efemorf 20 mg je příliš silný nebo slabý.

Jestliže jste užil/a více přípravku Efemorf 20 mg, než jste měl/a:

Pokud užijete víc Efemorf 20 mg, než máte předepsáno, ihned kontaktujte nejbližšího lékaře.
Můžete mít některé z následujících příznaků: zúžení zornic, útlum dýchání až zástavu dechu, poruchy 
vědomí až bezvědomí, pokles krevního tlaku až šok, zvýšený srdeční tep, závratě. Předávkování silnými 
opioidy může končit smrtí.

Nikdy neprovádějte činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, například řízení auta.

Při čekání na příjezd lékaře proveďte v případě předávkování následující opatření:
udržujte pacienta při vědomí, přinuťte ho dýchat (opakovanou výzvou „dýchejte”), pokud to bude třeba 
poskytněte podporu dýchání (resuscitace).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Efemorf 20 mg:

Pokud si vezmete menší dávku přípravku Efemorf 20 mg, než byste měl/a nebo dávku vynecháte, zhorší se 
tím kvalita tlumení bolesti. Pokračujte v léčbě dle doporučení. Nezdvojujte následující dávku, abyste 
nahradil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Efemorf 20 mg:

Pokud si přejete přerušit nebo ukončit léčbu, vždy s lékařem projednejte důvody a další léčbu.

Dlouhodobé užívání přípravku Efemorf 20 mg může vést k fyzické závislosti. Náhlé přerušení léčby proto 
bude doprovázeno abstinenčními příznaky (příznaky z odebrání léku), které mohou zahrnovat bolesti 
hlavy, svalů, úzkost, napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost, opakovanou nespavost, změny nálad, 
halucinace a záchvaty.

Protože je riziko abstinenčních příznaků větší při náhlém přerušení léčby, je třeba dávku snižovat 
postupně. 

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 Efemorf 20 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.

Četnost výskytu možných nežádoucích účinků je uvedena níže podle následujících kategorií:

Velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů
Časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů
Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1000 pacientů 
Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů 
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Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit.

Poruchy imunitního systému

Časté: alergické reakce (hypersenzitivní reakce)
Velmi vzácné: může docházet k všeobecným akutním alergickým reakcím s poklesem krevního tlaku
a/nebo dušností (anafylaktické reakce nebo anafylaktoidní reakce).

Endokrinní poruchy
Velmi vzácné: může vzniknout syndrom nedostatečné sekrece hormonu nadledvinek (SIADH); hlavní 
příznak: nedostatek sodíku (hyponatriémie).

Psychické poruchy
Morfin může vyvolat řadu vedlejších psychiatrických účinků, jejichž intenzita a povaha se u jednotlivých 
pacientů může lišit (v závislosti na osobě a délce léčby).
Velmi časté: změny nálad, převážně euforie (výborná nálada), ale také dysforie (špatná nálada).
Časté: změny aktivity (obvykle snížená, ale i zvýšená aktivita nebo stavy vzrušení), nespavost a změny v
poznávací a smyslové oblasti (např. abnormální myšlení, poruchy vnímání/halucinace, zmatenost).
Velmi vzácné: drogová závislost (viz také bod 2), snížení libida nebo oslabení potence.

Poruchy nervového systému
Morfin vede v závislosti na dávce k útlumu dechu a zklidnění v různém rozsahu od lehké únavy až k 
malátnosti.
Časté: bolesti hlavy, závratě.
Velmi vzácné: třes (tremor), bezděčné svalové kontrakce, epileptické křečové záchvaty.
Především při vysokých dávkách přecitlivělost na bolest (hyperalgesie), u které nepomáhá další zvýšení 
dávek morfinu.

Poruchy oka 
Velmi vzácné: rozostřené vidění, dvojité vidění a mimovolní rychlé pohyby očí.
Typickým doprovodným projevem je zúžení zorniček.

Srdeční poruchy
Méně časté: klinicky významné snížení i zvýšení krevního tlaku a srdečního tepu.
Může se vyskytnout zarudnutí obličeje, bušení srdce, všeobecná slabost, ztráta vědomí a selhání srdce.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Vzácné: křeče dýchacího svalstva (bronchospazmus).
Velmi vzácné: dušnost (dyspnoe).
U pacientů, kteří podstoupili intenzivní lékařskou péči, bylo sledováno hromadění vody v plících, které 
nebylo způsobeno poruchou srdeční funkce (nekardiologické plicní edémy).

Gastrointestinální poruchy
V závislosti na dávce se může objevit nevolnost a sucho v ústech.
Při dlouhodobé léčbě je typickým průvodním jevem zácpa.
Časté: zvracení (obzvlášť na počátku léčby), nechutenství, poruchy zažívání a změny chutí.
Vzácné: zvýšení enzymů slinivky břišní, resp. zánět slinivky břišní (pankreatitis).
Velmi vzácné: neprůchodnost střev, bolesti břicha.

Poruchy jater a žlučových cest
Vzácné: žlučníková kolika.
Velmi vzácné: zvýšení jaterních enzymů.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
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Časté: pocení, kopřivka, svědění.
Velmi vzácné: jiné kožní vyrážky (exantémy) a hromadění vody ve tkáních (periferní edémy)– po 
ukončení léčby ustupují.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Velmi vzácné: svalové křeče, svalová ztuhlost.

Poruchy ledvin a močových cest
Časté: poruchy vyprazdňování močového měchýře.
Vzácné: ledvinová kolika.

Celkové poruchy a reakce v místě podání
Může dojít k vytvoření návyku a popřípadě ke snížení účinku (vývoj tolerance).
Vzácné: abstinenční projevy.
Velmi vzácné: slabost, nevolnost, zimnice. Vynechání menstruace. Změny zubů, přičemž však nebyla 
prokázána příčinná souvislost s léčbou morfinem.

Pokud byste zpozorovali příznaky některého z výše popsaných závažných nežádoucích účinků, kontaktujte 
nejbližšího lékaře. U jiných nežádoucích účinků konzultujte svého ošetřujícího lékaře ohledně další léčby.

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 EFEMORF 20 MG UCHOVÁVAT?

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Efemorf 20 mg neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za 
nápisem “Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

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 Efemorf obsahuje:
- léčivou látkou je morphini sulfas pentahydricus (Ph.Eur.)
- pomocnými látkami jsou chlorid sodný, povidon 25, dihydrogenfosforečnan draselný, 

hydrogenuhličitan sodný, aspartam, makrogol 6000, magnesium-stearát (Ph.Eur.).

1 šumivá tableta obsahuje 20 mg morphini sulfas pentahydricus,  odpovídá morphinum 15,4 mg.

Jak přípravek Efemorf vypadá a co obsahuje toto balení:

Kulaté, bikonvexní, bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny. 

Velikost balení: 20 šumivých tablet 
100 šumivých tablet 
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Držitel rozhodnutí o registraci 

Nycomed GmbH
Byk Gulden Str.2
Konstanz
Německo

Výrobce
Losan Pharma GmbH
Otto-Hahn-Stasse 13
79395 Neuenburg
tel.: 0049 07631 7906-0
fax: 0049 07631 7906-99

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Nycomed s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, tel:+420 239 041 039
e-mail:info@nycomed.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.12.2010

tel:+420



