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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:11305/2008
a příloha k sp.zn.: sukls217332/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Aruclonin 1/8%

oční kapky, roztok
(clonidini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by ji 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 přípravek Aruclonin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aruclonin používat
3. Jak se Aruclonin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Aruclonin uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ARUCLONIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Jak Aruclonin účinkuje:

Aruclonin ja oftalmologikum, antiglaukomatikum. Léčivá látka klonidin po vkápnutí do oka snižuje 
nitrooční tlak hlavně zlepšením odtoku komorové vody (čiré tekutiny, která vyplňuje přední a zadní 
komoru oční, t.j. prostor mezi rohovkou a duhovkou a mezi duhovkou a sklivcem), částečně také 
mírným omezením tvorby. V dávkách obsažených v očních kapkách Aruclonin neovlivňuje šíři 
zornice, ani její motoriku (zužování a rozšiřování) a nenarušuje akomodaci (schopnost zaostřování 
pohledu). Ze spojivkového vaku se prakticky celá vkápnutá dávka klonidinu vstřebává do krevního 
oběhu a působením na vegetativní nervový systém a oběhové ústrojí vyvolává zpomalení srdeční 
činnosti a pokles krevního tlaku.

K čemu se přípravek Aruclonin používá:

Oční kapky Aruclonin jsou určeny k léčbě všech forem glaukomu (zeleného zákalu) a zvýšeného 
nitroočního tlaku. Používání není omezeno věkem, přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti 
všech věkových skupin.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ARUCLONIN POUŽÍVAT

Přípravek nesmí být používán, 
- jestliže jste alergický/á na klonidin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku
- při bradykardii (pomalejší srdeční akce)
- při nízkém krevním tlaku (hypotenzi)
- při povšechném kornatění tepen (generalizovaná ateroskleróza)
- při syndromu chorého sinu (zvláštní forma poruchy srdečního rytmu)
- u síňokomorové blokády II. a III. stupně (určitá forma poruch vedení na srdci)
- při těhotenství a kojení
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aruclonin je zapotřebí.
Aruclonin se smí aplikovat pouze do očí a nepoužívat jinou cestu podání. Přípravek je nutné 
uchovávat na bezpečném místě, protože požití dětmi může vést k těžké otravě. U velmi malých dětí 
může již polknutí jedné kapky nebo pouze olíznutí lahvičky vést k ohrožení života. 
Na začátku léčby klonidinem je pozorován pokles krevního tlaku a při vysadění přípravků může dojít 
ke zvýšení krevního tlaku. Proto je nutné obzvlášť pečlivě kontrolovat krevní tlak na začátku terapie, 
při změně dávkování a při vysazení přípravku.

Pokyn pro nošení kontaktních čoček:
Vyjměte kontaktní čočky před aplikací přípravku do oka a nasaďte si je opět až po 15 minutách.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky Arucloninu a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Prosím, 
informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době,
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Účinek ostatních léků na působení Arucloninu:
Při současném užívání beta-blokátorů může dojít k bradykardii (pomalejší srdeční akce s nižší 
frekvencí pulsu) nebo nepravidelnostem srdečního rytmu (např. AV blok). Také při používání 
srdečních glykosidů (léků, které posilují stažlivost srdečního svalu) v kombinaci s vysokými dávkami 
klonidinu může dojít ke zpomalení srdeční činnosti a AV disociaci. 

Účinek Arucloninu na působení ostatních léků
Působení jiných přípravků snižujících vysoký krevní tlak (hydralazin, dihydralazin, nifedipin, 
diuretika, kaptopril, guanethidin) je posíleno, pokud je současně používán klonidin. U hypertoniků 
(pacientů s vysokým krevním tlakem) je proto nezbytné redukovat dávky současně předepsaných 
preparátů snižujících krevní tlak. Tricyklická antidepresiva (léky k léčbě depresí) vedou k oslabení 
účinku klonidinu na snižování krevního tlaku. Léky působící tlumivě na centrální nervový systém 
(např. léky na uklidnění, léky proti nespavosti), stejně jako alkohol, zesilují centrálně tlumivé 
působení klonidinu. Přípravek není účelné užívat současně s látkami působící obdobným 
mechanismem jako klonidin, t.j. s α-methyldopou, guanfacinem, guanabezem, resp. reserpinem.
Pokud používáte další oční přípravky, je nutné mezi jejich aplikacemi do oka dodržet interval 
minimálně 15 minut. Oční masti se aplikují jako poslední.

Těhotenství a kojení
V těhotenství nebo při kojení konzultujte použití jakéhokoliv přípravku s lékařem nebo lékárníkem

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici dostatečné informace o použití přípravku Aruclonin 
v těhotenství, nemá být přípravek během těhotenství používán. 

Léčivá látka klonidin přechází do mateřského mléka, nemá se přípravek používat během kojení. Pokud
je jeho používání v tomto čase nutné, musí být kojení přerušeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Schopnost řídit motorová vozidla i schopnost obsluhy strojů a vykonávání dalších činností 
vyžadujících zvýšenou pozornost a soustředění může být nepříznivě ovlivněna individuálně 
rozdílnými reakcemi na aplikaci očních kapek Aruclonin.Ve zvýšené míře se toto nepříznivé ovlivnění 
uplatňuje většinou na začátku léčby, při zvýšení dávkování, změně léčivých přípravků, nebo při 
současném působení alkoholu a látek tlumících funkci centrálního nervového systému.

Důležité informace o pomocné látce přípravku Arucloninu – benzalkonium-chloridu

Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Vzhledem k tomu, že tato látka obarvuje 
kontaktní čočky, zabraňte jejímu kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Kontaktní čočky musíte 
před aplikací přípravku vyjmout z oka a nasadit si je opět až po 15 minutách od aplikace.
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3. JAK SE PŘÍPRAVEK ARUCLONIN POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Aruclonin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistí, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Oční podání.

Pokud ošetřující lékař neurčí jinak, vkapává se 2-3x denně 1 kapka očních kapek Aruclonin 1/8% do 
nemocného oka nebo do obou nemocných očí. 

Jestliže jste použili větší množství Arucloninu, než jste měli:
Nedopatřením aplikované jednorázové předávkování Arucloninem do oka nevyvolává žádné
nežádoucí účinky. Terapeutické působení na oči může být posíleno.

Pokud dojde k předávkování, případně otravě, po požití většího množství očních kapek Aruclonin, 
mohou se projevit následující příznaky: Klinický obraz ukazuje v závislosti na tělesné hmotnosti a 
podle velikosti vstřebané dávky příznaky postižení srdce, krevního oběhu a centrálního nervového 
systému: bolesti hlavy, neklid, nervozitu, třes, nevolnost a zvracení, bledost kůže, zúžení zornic při 
zachované reakci na světlo, suchost v ústech, ospalost až netečnost, pokles krevního tlaku, obtížné 
držení rovnováhy, závratě, ortostatické obtíže, pomalejší tlukot srdce a poruchy srdečního rytmu 
(síňokomorové blokády) až vymizení reflexů (reakcí na zevní podněty), hypotermie (podchlazení). Po 
vysokých dávkách může někdy naopak nastat vzestup krevního tlaku. V těžkých případech dochází k 
útlumu dýchání s krátkými úseky zástavy dechu, bezvědomí.

Tyto situace vyžadují okamžité přivolání rychlé lékařské pomoci s uvedením názvu přípravku, jehož 
obal (lahvičku nebo krabičku) lékaři po příjezdu předložte. 

Pokud spolklo obsah lahvičky s Arucloninem dítě, okamžitě zavolejte rychlou lékařskou pomoc nebo 
nejbližšího lékaře a vyžádejte si pomoc!

Opatření k léčbě předávkování
Kromě všeobecných opatření, která mají vést k urychlenému odstranění látky z organismu (např. 
vyvoláním zvracení, výplach žaludku), je nutné u postiženého na jednotce intenzívní péče monitorovat 
vitální funkce a podle stavu je doporučováno řízené dýchání, externí kardistimulace, i.v. aplikace 
sympatomimetik a/nebo infuze ke zvýšení objemu extracelulární tekutiny, při bradykardii je 
doporučován atropin (s.c. nebo i.v.) za současného monitorování EKG. 
Antidotum: Použití α-blokátorů (tolazolin, fentolamin) jako specifických antidot je sporné, ale 
neuškodí.
Hemodialýza je možná, ale její účinnost je omezená, protože klonidin je dializovatelný v omezeném 
rozsahu.

Jestliže jste zapomněli použít přípravek Aruclonin:
Pokud jste si zapomněli aplikovat dávku přípravku Aruclonin, pokračujte dále v určeném schématu 
léčby a nepoužívejte příště větší dávku, ale dodržujte dávku stanovenou Vaším lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, mohou mít i oční kapky Aruclonin nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Zhodnocení nežádoucích účinků je založeno na četnosti jejich výskytu dle níže uvedené tabulky:

Velmi časté více než 1 z 10 léčených pacientů

Časté u ne více než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 léčených pacientů

Méně časté u ne více než 1 z 100, ale u více než 1 z 1 000 léčených pacientů

Vzácné u ne více než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 léčených pacientů

Velmi vzácné u ne více než 1 z 10 000 léčených pacientů
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Pozorované nežádoucí účinky u přípravku Aruclonin

Časté únava, sucho v ústech, pokles krevního tlaku a závratě (pokles 
krevního tlaku je závislý na použité dávce a projevuje se většinou jen 
přechodně na začátku léčby), místně může docházet k pálení v očích

Méně časté bolesti hlavy, nevolnost, poruchy vidění, pocit cizího tělesa v oku.

Velmi vzácné zácpa, perestézie, poruchy spánku, bradykardie (pouze při vysokých 
dávkách přípravku) a alergické reakce

Při nošení kontaktních čoček může přípravek snižovat tvorbu slz.

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 neprodleně 
svému lékaři nebo lékárníkovi.Nepřerušujte sami léčbu.

5. JAK PŘÍPRAVEK ARUCLONIN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl chráněn před světlem. 

Po prvním otevření lahvičky používejte nejdéle 6 týdnů.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za: Použitelné do: 
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 Aruclonin obsahuje
Léčivou látkou je clonidini hydrochloridum (klonidin) 1,25 mg v 1 ml (= 28 kapek) vodného roztoku

Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid (jako konzervační činidlo), hypromelosa, dihydrát 
dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného a voda na injekci

Jak Aruclonin vypadá a co balení obsahuje 

10 ml LDPE lahvička (bílá), kapací vložka LDPE (bílá), pojistný šroubovací uzávěr (bílý), krabička.

Velikost balení: 1x 10ml 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Chauvin ankerpharm GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173 
13581 Berlin / Německo
Tel.: +49 30 33093 0 
Fax: +49 30 33093 357 

Výrobce
Dr.Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173 
13581 Berlin / Německo
Tel.:      +49 30 33093 0 
Fax:      +49 30 33093 357 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Chauvin ankerpahrm GmbH, organizační složka, V Domově 71, 130 00  Praha 3 




