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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls24070/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Indapamid Mylan 1,5 mg
potahované tablety s prodlouženým uvolňováním

Indapamidum

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 Indapamid Mylan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indapamid Mylan užívat
3. Jak se Indapamid Mylan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Indapamid Mylan uchovávat
6. Další informace

1. CO JE INDAPAMID MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Indapamid Mylan je určen ke snížení vysokého krevního tlaku (hypertenze).

Jde o přípravek ve formě potahovaných tablet s prodlouženým uvolňováním a indapamidem jako 
aktivní látkou.
Indapamid je diuretikum – močopudný lék. Diuretika zvyšují množství vylučované moči. Přípravek 
Indapamid Mylan se od jiných diuretik liší tím, že vylučování moči zvyšuje pouze mírně.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE INDAPAMID 
           MYLAN UŽÍVAT 

Neužívejte Indapamid Mylan:
- jestliže jste alergický/á na indapamid nebo jiný sulfonamid nebo na kteroukoli další složku 

přípravku Indapamid Mylan,
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin,
- jestliže trpíte závažným jaterním onemocněním nebo stavem nazývaným jaterní encefalopatie 

(degenerativní onemocnění centrálního nervového systému, které ovlivňuje vědomí),
- jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indapamid Mylan  je zapotřebí:
- Jestliže máte problémy s játry.
- Pokud máte cukrovku. 
- Pokud máte dnu.
- Pokud máte nějaké problémy se srdečním rytmem nebo trpíte onemocněním ledvin.
- Pokud se musíte podrobit vyšetření příštítných tělísek.

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás objeví přecitlivělost na světlo.
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Váš lékař Vám provede krevní testy na kontrolu hladin sodíku a draslíku, které mohou být nižší, a 
hladiny vápníku, která může být zvýšena.

Pokud se Vás některý z výše uvedených stavů týká nebo pokud máte nějaký dotaz nebo pochybnosti, 
zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Sportovci si musí být vědomi, že tento přípravek obsahuje léčivou látku, která může způsobit 
pozitivitu dopingových testů.

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.

Přípravek Indapamis Mylan 1,5 mg nesmíte užívat spolu s lithiem (užívá se při léčbě deprese), jelikož 
při současném užívání existuje riziko zvýšení hladiny lithia v krvi.

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, jelikož při jejich kombinaci 
s indapamidem je třeba zvláštní opatrnosti:
- léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, 

amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilide, digitális),
- léky používané u psychiatrických onemocnění, jako je deprese, úzkost, schizofrenie (např. 

tricyklická antidepresiva, antipsychotika)
- bepridil (léčí anginu pectoris, nemoc způsobující bolest na hrudi),
- cisaprid, difemanil (léčí trávicí problémy)
- sparfloxacin, moxifloxacin (antibiotika k léčbě některých infekcí)
- halofantrin (protiparazitární lék používaný k léčbě některých druhů malárie)
- pentamidin (léčí některé typy zápalu plic),
- mizolastin (užívaný při alergiích, např. při senné rýmě),
- nesteroidní protizánětlivé léky proti bolesti (např. ibuprofen), vysoké dávky acetylsalicylové 

kyseliny), 
- inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) snižující vysoký krevní tlak a užívané při 

srdečním selhání,
- ústy (perorálně) podávané kortikosteroidy užívané při různých onemocněních včetně závažného 

astmatu a revmatoidní artritidy,
- stimulující projímadla,
- baklofen (uvolňuje svalstvo při onemocněních, jako je např. roztroušená skleróza),
- kalium šetřící diuretika (amilorid, spironolakton, triamteren),
- metformin (používaný v rámci léčby cukrovky),
- jodové kontrastní látky (užívané při vyšetření rentgenovým zářením),
- doplňky vápníku nebo vápník,
- léky tlumící imunitní systém užívané při autoimunitních onemocněních, těžké revmatoidní artritídě 

nebo kožních onemocněních nebo po transplantaci (např. cyklosporin, takrolimus),
- tetrakosaktid (užívá se při Crohnově chorobě).

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Tento léčivý přípravek se nedoporučuje užívat v těhotenství. Pokud je plánované nebo potvrzené 
těhotenství, přejděte co nejdříve na alternativní přípravek. Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná 
nebo si přejete otěhotnět.
Léčivá látka je vylučována do mateřského mléka, a proto není kojení při léčbě doporučeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Tento léčivý přípravek může způsobovat nežádoucí účinky díky snížení krevního tlaku, jako jsou 
závratě nebo únava (viz bod 4). Dochází k nim častěji na počátku léčby nebo po zvýšení dávky. Pokud 
k tomu dojde, neřiďte ani neovládejte stroje. Při odpovídající kontrole tlaku jsou ale tyto účinky 
nepravděpodobné.
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Důležité informace o některých složkách přípravku Indapamid Mylan:
Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, kontaktujte Vašeho lékaře před užitím tohoto léčivého přípravku.

3. JAK SE INDAPAMID MYLAN UŽÍVÁ

Přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem.

Návod k správnému užívání:
Jedna tableta každý den, nejlépe ráno. Tablety lze užívat bez ohledu na jídlo. Musí se polykat vcelku a 
zapít vodou. Tablety nedrťte ani nekousejte.
Léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Indapamid Mylan, než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více tablet, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.
Vysoká dávka přípravku Indapamid Mylan může způsobit nevolnost, zvracení, nízký krevní tlak, 
křeče, závratě, ospalost, zmatenost a změnu množství vylučované moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Indapamid Mylan
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku svého léku, vezměte si další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Indapamid Mylan:
Léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá. Bez porady s lékařem léčbu neukončujte. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Indapamid Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Časté vyskytují se nejméně u 1 pacienta ze 100, ale u méně než 1 pacienta z 10
Méně časté vyskytují nejméně u 1 pacienta z 1 000, ale u méně než 1 pacienta ze 100
Vzácné vyskytují nejméně u 1 pacienta z 10 000, ale u méně než 1 pacienta z 1 000
Velmi vzácné   vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání přípravku Indapamid Mylan:

Časté
-  nízké hladiny draslíku v krvi, což může vést ke svalové slabosti

Méně časté:
- zvracení, alergické reakce, hlavně kožní, jako je vyrážka, purpura (červené skvrnky na kůži), 

především u pacientů se sklonem k alergickým a astmatickým reakcím

Vzácné:
- závratě, únava, bolest hlavy, pocit brnění a mravenčení (parestézie)
- gastrointestinální příznaky, jako je nevolnost, zácpa; sucho v ústech
- zvýšené riziko dehydratace (přílišného odvodnění) u starších pacientů a u pacientů se srdečním 

selháním.
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Velmi vzácné:
- nepravidelný srdeční rytmus, nízký krevní tlak
- onemocnění ledvin
- zánět slinivky břišní (pankreatitida) vedoucí k bolesti horní části břicha, změna jaterních funkcí. 

V případě jaterního selhání existuje možnost rozvoje jaterní encefalopatie.
- změny v počtu krevních tělísek: méně krevních destiček (trombocytopenie – což může vést k snadné 

tvorbě modřin a krvácení z nosu), méně bílých krvinek (leukopenie – což může vést 
k nevysvětlitelné horečce, bolesti v krku nebo chřipkovým příznakům – pokud k tomu dojde, 
kontaktujte lékaře), pokles počtu červených krvinek (anémie)

- angioedém a/nebo kopřivka, závažné kožní projevy. Angioedém je charakteristický otokem kůže 
končetin nebo obličeje, otokem rtů nebo jazyka, otokem sliznic v hrdle nebo dýchacích cest, což 
vede k dušnosti nebo potížím s polykáním. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, okamžitě 
kontaktujte lékaře.

Pokud trpíte systémovým lupus erytematodes (typ kolagenózy), může dojít k jejímu zhoršení. Byly 
také hlášeny případy přecitlivělosti na světlo (změny na kůži) po vystavení se slunci nebo umělému 
UVA záření.

Může dojít i ke změnám výsledků laboratorních hodnot a lékař může vyžadovat provedení krevních 
testů, aby tyto změny vyhodnotil. Může dojít k následujícím změnám:
- pokles hladiny draslíku
- pokles hladiny sodíku vedoucí k dehydrataci a poklesu krevního tlaku
- vzestup hladiny kyseliny močové, což je látka, která může způsobit dnu (bolest kloubů, zejména 

na nohou)
- vzestup hladiny cukru u diabetiků
- vzestup hladiny vápníku v krvi

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. 

5. JAK INDAPAMID MYLAN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

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 Indapamid Mylan obsahuje:
Léčivou látkou je indapamidum. 

Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: Monohydrát laktosy, hypromelosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-
stearát, předbobtnalý kukuřičný škrob
Potahová vrstva: oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, hypromelosa 2910/6

Jak Indapamid Mylan vypadá a co obsahuje toto balení:
Indapamid Mylan jsou bílé kulaté tablety s prodlouženým uvolňováním.

Tablety jsou dostupné v blistrech a baleních po 10, 30, 90 nebo 100 tabletách.
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Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Mylan S.A.S.
117 allée des Parcs
69 800 Saint-Priest, Francie

Výrobce
McDermott Laboratories LTD. T/A Gerard Laboratories, Dublin, Irsko
Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie
Mylan S.A.S., Meyzieu, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.12.2010




