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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls1992/2006

Příbalová informace - Rp

Informace pro použití, čtěte pozorně!

CONDROSULF  800
potahované tablety
(Chondroitini natrii sulfas)

Výrobce
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Vyrobeno ve spolupráci
IBSA Institut Biochimique SA, 6903 Lugano, Švýcarsko

Držitel rozhodnutí o registraci
IBSA Slovakia  s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Složení
Léčivá látka: Chondroitini natrii sulfas 800 mg v 1 potahované tabletě
Pomocné látky: Magnesium-stearát, potahovaná soustava Opadry OY-S-28903 bílá

Indikační skupina
Nesteroidní protizánětlivá  a protirevmatická léčiva

Charakteristika
Chondroitinsulfát je jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má 
charakteristickou význačnou schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a 
elastické vlastnosti chrupavky.

Indikace
Přípravek se užívá u degenerativních onemocnění kloubů (vzniklých opotřebováním) zejména 
kolenního (gonartróza), kyčelního (koxartróza) a artrózy kloubů prstů.
Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Kontraindikace
Přípravek nesmí být užíván při přecitlivělosti na léčivou látku a ostatní složky přípravku.
Přípravek není určen pro těhotné a kojící ženy a děti.

Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se mohou objevit zažívací potíže 
(tlak v žaludku, pálení žáhy, nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby.  
Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se vyskytují velmi zřídka.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu 
lékaři.
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Interakce
Nejsou dosud známé.

Dávkování
Přesné dávkování vždy určí lékař. Obvykle se užívá následující dávkování:

Zahajovací léčba po dobu dvou týdnů: 
2krát denně 1 potahovaná tableta po 800 mg.

Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců: 
1krát denně 1 potahovaná tableta po 800 mg. 
Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.

CONDROSULF 800 potahovaná tableta se užívá před, při, anebo po jídle 
s dostatečným množstvím tekutiny. Pacientům se zažívacími obtížemi se doporučuje užívání 
přípravku po jídle.
Potahované tablety se užívají nerozkousané a zapijí se vodou.

Předávkování
Nebyly pozorovány žádné známky předávkování.
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obale.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení
Potahované tablety po 800 mg : 30 a 90 potahovaných tablet.

Datum poslední revize: 
28.4.2010
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