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PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Despra 10 mg potahované tablety 
Despra 15 mg potahované tablety 
Despra 20 mg potahované tablety 

escitalopramum 

Přečtete 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 přípravek Despra a k čemu se používá  
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Despra užívat  
3. Jak se přípravek Despra užívá 
4. Možné nežádoucí účinky  
5. Jak přípravek Despra uchovávat 
6. Další informace  
 
1. Co je přípravek Despra a k čemu se používá 
 
Escitalopram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných též selektivní inhibitory 
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují 
serotoninový systém v mozku zvyšováním hladiny serotoninu. Poruchy 
serotoninového systému jsou důležitým faktorem v rozvoji deprese a souvisejících 
onemocnění. 
 
Despra obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese (velkých depresivních 
epizod) a úzkostných poruch, jako jsou opakované panické záchvaty (panická 
porucha) s nebo bez strachu z prožití panického záchvatu na místě nebo v situaci, ze 
kterých je únik obtížný nebo trapný, např. na veřejnosti nebo na otevřeném 
prostranství (agorafobie), strachu být kritizován druhými a/nebo z chování na 
veřejnosti způsobem, který by mohl vést k rozpačitosti (sociální úzkostná porucha), 
chronické úzkosti (generalizovaná úzkostná porucha) a obsese nebo nutkání, které 
zasahují do fungování běžného života, například opakované mytí rukou nebo 
kontrolování zámků (obsedantně kompulzivní porucha). 
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2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Despra 
užívat  

 
Neužívejte přípravek Despra  
 
 
 pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na escitalopram nebo na kteroukoliv 

další složku přípravku Despra. Viz bod 6, Další informace. 
 pokud současně užíváte jiné přípravky, které patří do skupiny nazvané inhibitory 

monoaminooxidázy (MAOI), včetně přípravků k léčbě deprese (moklobemid) a 
přípravku k léčbě Parkinsonovy choroby (selegilin) a antibakteriálního léčiva 
(linezolid).   

 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Despra je zapotřebí 
Zkontrolujte, zda se na vás vztahuje některé z níže uvedených upozornění, případně se 
na vás vztahovalo v minulosti. 
 
Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy nebo 
onemocnění, o kterých by Váš lékař měl vědět. Obzvláště informujte svého lékaře, 
pokud:  
 trpíte opakovanými panickými záchvaty (panická porucha). Na začátku léčby 

escitalopramem můžete pociťovat zvýrazněné příznaky úzkosti. 
 máte epilepsii nebo jste měli v minulosti epileptické záchvaty nebo křeče. Léčba 

escitalopramem by měla být přerušena, pokud se objeví záchvaty nebo vzroste 
jejich četnost (viz bod 4, Možné nežádoucí účinky).  

 míváte epizody rychle se měnících nápadů a myšlenek, extrémně veselé 
nálady nebo chování (mánie).  

 máte diabetes. Léčba escitalopramem může měnit Vaši hladinu krevního cukru. 
Může být nezbytné upravit dávkování insulinu a/nebo perorálních antidiabetik. 

 trpíte nepříjemným nebo úzkostným neklidem, potřebou se často pohybovat nebo 
neschopností v klidu sedět nebo stát.  

 máte sníženou hladinu sodíku v krvi. 
 trpíte sníženou funkcí jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování 

přípravku. Máte anamnézu náchylnosti ke krvácení nebo tvorbě podlitin, 
zejména pokud užíváte léčiva, která způsobují zvýšené riziko krvácení. 

 podstupujete elektrokonvulzivní terapii (ECT).  
 užíváte rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou. 
 trpíte srdečními potížemi (onemocněním věnčitých cév).  
 
Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení 
Jako u jiných léčivých přípravků užívaných k léčbě deprese není dosaženo zlepšení 
okamžitě. Po zahájení léčby escitalopramem může trvat několik týdnů, než pocítíte 
jakékoli zlepšení. Proto je velmi důležité, abyste dodržovali pokyny Vašeho lékaře a 
nepřerušovali léčbu nebo měnili dávkování bez konzultace s Vaším lékařem.  
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkostné poruchy 
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození 
nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé 
začínáte užívat antidepresiva, trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou 
působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. 
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Můžete s větší pravděpodobností uvažovat takto: 
- jestliže jste už dříve měli myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození. 
- jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené 

riziko sebevražedného chování u mladých dospělých mladších 25 let 
s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivem.  

 
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, 
vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte 
deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou 
informaci. Mohl(a) byste je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se 
Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem 
chování. 
 
Použití u dětí a mladistvých do 18 let 
Escitalopram by neměl být použit k terapii dětí a mladistvých do 18 let. Měli byste 
také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je 
zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, 
sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité 
chování a hněv). Váš lékař přesto může escitalopram pacientům do 18 let předepsat, 
pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal 
escitalopram pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, 
znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem 
escitalopram, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o 
tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost escitalopramu ve 
vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této 
věkové skupině zkoumány. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Escitalopram může působit na jiné léky. Ty, naopak, mohou ovlivňovat účinek 
escitalopramu. 
 
Escitalopram může být ve vzájemné interakci s: 
- neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) jako fenelzin, 

iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin (užívané k léčbě např. 
deprese). Pokud jste užíval/a jakýkoli z těchto přípravků, je třeba vyčkat 14 dní, 
než zahájíte léčbu escitalopramem. Po ukončení léčby escitalopramem je nutno 
čekat 7 dní, než je možné užívat kterýkoli z těchto přípravků. 

- reverzibilními, selektivními inhibitory MAO-A, např. moklobemid (užívaný k 
léčbě deprese).  

- antibiotikem linezolid  
- selegilinem, užívaným k léčbě Parkinsonovy choroby. Riziko nežádoucích účinků 

je zvýšené. 
- tramadolem (lékem k potlačení silné bolesti), a léčivy nazvanými triptany, jako 

je sumatriptan (užívaný k léčbě migrény). Zvyšují riziko nežádoucích účinků. 
- přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy (neuroleptika), jinými antidepresivy, 

tramadol (lék k potlačení silné bolesti), bupropion (užívaný, aby pomohl lidem 
přestat kouřit), a meflochin (užívaný k léčbě a prevenci malárie) – kvůli 
možnému riziku snížení záchvatového prahu. 
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- tryptofanem (dietním doplňkem, který se během metabolismu mění na serotonin) 
a lithiem (užívaným k léčbě psychiatrických potíží).  

- rostlinnými přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (k léčbě deprese).  
- kyselinou acetylsalicylovou, ibuprofenem nebo jinými léčivými přípravky 

nazvanými NSAID (nesteroidní protizánětlivé přípravky) k úlevě od bolesti a 
zánětu. 

- warfarinem, dipyramidolem nebo s jinými léčivy (nazvanými antikoagulanty) 
užívanými k ředění krve. Váš lékař pravděpodobně provede při zahájení a 
ukončení léčby escitalopramem kontrolu srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále 
užíváte přiměřenou dávku přípravků proti srážení krve. 

- cimetidinem, omeprazolem, esomeprazolem a lansoprazolem (užívané k léčbě 
žaludečních vředů), fluvoxaminem (antidepresivum), tiklopidinem (užívaný ke 
snížení rizika výskytu mozkové mrtvice). Může být zapotřebí snížit Vaše 
dávkování. 

- flekainidem, propafenonem a metoprololem (užívané k léčbě srdečních potíží), 
klomipraminem, nortriptylinem a desipraminem  (antidepresiva) a risperidonem, 
thioridazinem nebo haloperidolem (užívané k léčbě psychiatrických potíží). 
Může být zapotřebí upravit Vaše dávkování. 

 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste užíval/a 
v poslední době kterýkoliv z výše uvedených léků nebo jakékoli jiné, včetně léků, 
které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Užívání přípravku Despra s jídlem a pitím 
Escitalopram může být užíván společně s jídlem nebo nalačno. Při užívání 
escitalopramu byste neměli požívat alkohol, neboť se mohou zhoršit Vaše příznaky 
nebo nežádoucí účinky. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství. Neužívejte 
escitalopram, pokud jste těhotná, jestliže jste nezkonzultovala možná rizika a přínos 
léčby se svým lékařem.  
 
Ujistěte se, že Vaše porodní asistentka a/nebo lékař vědí, že užíváte escitalopram. 
Pokud se užívají v těhotenství, obzvláště během posledního trimestru těhotenství, 
mohou léky jako escitalopram  zvýšit riziko výskytu závažné poruchy u dětí, nazvané 
perzistentní plicní hypertenze novorozenců (PPHN), která způsobuje zrychlené 
dýchání a namodralé zbarvení kůže novorozence. K těmto příznakům dochází 
obvykle během prvních 24 hodin po narození dítěte. Pokud tyto příznaky nastanou u 
Vašeho novorozence, vyhledejte svoji porodní asistentku a/nebo lékaře. 
 
Nedoporučuje se ukončit léčbu escitalopramem náhle. Pokud jste užívala escitalopram 
během posledního trimestru těhotenství, oznamte to svému lékaři, neboť u Vašeho 
dítěte se mohou po narození vyskytnout určité příznaky. K těmto příznakům dochází 
obvykle během prvních 24 hodin po narození dítěte. Tyto příznaky mohou zahrnovat 
nespavost nebo obtíže s krmením, ospalost, obtížné dýchání, namodralé zbarvení 
kůže, příliš vysokou nebo nízkou tělesnou teplotu, neutišitelný pláč, zvracení, 
sníženou hladinu cukru v krvi, svalovou ztuhlost nebo ochablost, podrážděnost, apatii, 
třes, zesílení reflexů, neklid nebo záchvaty. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne 
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kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně to sdělte svému lékaři, který vám bude moci 
poradit. 
 
Kojení 
Escitalopram se pravděpodobně vylučuje do mateřského mléka. Neužívejte 
escitalopram, pokud kojíte, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se 
svým lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Dokud nezjistíte, jak na Vás escitalopram působí, nedoporučuje se řídit dopravní 
prostředky a obsluhovat stroje. Escitalopram může způsobovat závrať, únavu, 
zmatenost nebo halucinace (vidiny nebo slyšiny). Pokud máte kterýkoli z těchto 
nežádoucích účinků, neřiďte ani neobsluhujte stroje.  

3. Jak se Despra užívá 
 
Užívejte vždy escitalopram přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste 
jistý/á, jak přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Nepřerušujte užívání Vašeho 
léku ani neměňte jeho dávkování bez předchozí konzultace s lékařem. Měli byste 
užívat své tablety tak dlouho, jak Vám nařídí Váš lékař, i kdybyste se začali cítit lépe. 
Pokud se nezačnete cítit lépe za několik týdnů, navštivte svého lékaře. Může se 
rozhodnout pro postupné zvýšení Vaší dávky, a to až na maximální denní dávku 20 
mg. Bezpečnost dávek vyšších než 20 mg denně nebyla prokázána. 
 
Obvyklé dávkování escitalopramu je uvedeno níže. Váš lékař Vám sdělí, po jak 
dlouhou dobu máte tablety užívat. Může to být několik měsíců nebo déle. 
 
Tablety můžete užívat s jídlem nebo nalačno. Užívejte přípravek jednou denně. 
Tablety polkněte a zapijte vodou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. Tablety 
nežvýkejte. 
 
Dospělí 
Obvyklá denní dávka k léčbě deprese, generalizované úzkostné poruchy a 
obsedantně kompulzivní poruchy je 10 mg. 
K léčbě panické poruchy a sociální fobie (sociálně úzkostných poruch) Vám lékař 
může předepsat nižší dávku (5 mg denně). 
Váš lékař Vám může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. 
 
Starší pacienti 
Léčba by měla začínat 5 mg denně a maximální denní dávka může být méně než 20 
mg.  
 
Děti a mladiství (do 18 let)  
Escitalopram by neměl být běžně užíván k léčbě dětí a mladistvých do 18 let (viz bod 
2, Použití u dětí a mladistvých do 18 let). 
 
Pacienti s onemocněním jater  
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Pokud máte onemocnění jater, Váš lékař se může rozhodnout předepsat Vám nižší 
dávku 5 mg denně po dobu prvních 2 týdnů léčby. Váš lékař Vám může dávku zvýšit 
na 10 mg denně. 
 
Pacienti s onemocněním ledvin 
Pokud trpíte vážným onemocněním ledvin, užívání escitalopramu se nedoporučuje. 
Pokud máte mírné nebo středně závažné onemocnění ledvin, můžete užívat běžnou 
dávku escitalopramu.  
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Despra, než jste měl/a 
Nikdy neužívejte více tablet, než Vám říká Váš lékař. Pokud si myslíte, že vy nebo 
někdo jiný užil příliš mnoho escitalopramu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo 
nejbližší nemocnici. Učiňte tak i v případě, že nemáte žádné zvláštní potíže. Příznaky 
předávkování mohou být závratě, třes, neklid, křeče, kóma, nevolnost, zvracení, 
změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změny vodního/minerálního 
metabolismu.  
Vezměte s sebou krabičku/obal od přípravku.  
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Despra  
Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu, užijte další tabletu v obvyklou dobu. Neužívejte 
zdvojenou dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Despra  
Neukončujte léčbu escitalopramem, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Při 
ukončování léčby escitalopramem Vám bude Váš lékař postupně snižovat dávku 
během několika týdnů nebo měsíců. To by mělo pomoci snížit možné příznaky 
z vysazení. Pokud u Vás přesto dojde k příznakům z vysazení při ukončování léčby 
escitalopramem, Váš lékař může zvolit ještě pomalejší snižování dávky. Pokud jsou 
Vaše příznaky z vysazení závažné, navštivte svého lékaře.  
 
Většina pacientů shledá, že příznaky z vysazení jsou mírné a spontánně odezní během 
2 týdnů; nicméně někdy mohou být závažné a/nebo trvat delší dobu. 
Možné příznaky z vysazení při ukončování léčby mohou být závrať, poruchy 
spánku, úzkost, třes, pocit nevolnosti, bolesti hlavy, pocity zmatenosti, agitovanost, 
poruchy citlivosti (např. pocit brnění, píchání nebo snížená citlivost pokožky, 
halucinace), živé sny, pocení, průjem, pocity rozrušení nebo podrážděnosti a 
nepravidelný srdeční tep.  
 
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 escitalopram nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Uvědomte si, 
prosím, že mnohé z těchto účinků mohou být příznaky Vaší nemoci, a proto se zmírní, 
jakmile se začnete cítit lépe. 
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Musíte neprodleně oznámit svému lékaři, pokud se u vás vyskytne jeden, nebo 
více z těchto příznaků 
 
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) 
Neobvyklé krvácení, včetně krvácení z trávicího traktu 
 
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) 
Alergické reakce, jako jsou kožní vyrážka, otok obličeje, očních víček, úst nebo 
jazyka a obtížné dýchání nebo polykání. 
 
Pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících příznaků, může se jednat o 
serotoninový syndrom:  
vysoká horečka, neklid, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby 
 
Další nežádoucí účinky mohou být  
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10) 
Pocit nevolnosti  
 
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) 
Zvýšení tělesné hmotnosti • Změna libida • Změna sexuálních funkcí (např. u mužů 
poruchy erekce nebo ejakulace a u žen obtížné dosahování orgasmu) • Pocity úzkosti • 
Neklid • Neklidný spánek (včetně abnormálních snů) • Špatný spánek (nespavost) • 
Pocity ospalosti • Zívání • Pocity závratí nebo třesu • Snížená chuť k jídlu (anorexie) 
nebo zvýšená chuť k jídlu • Brnění nebo bodavé pocity v kůži • Pocit ucpaného nosu 
nebo vodnatá rýma (sinusitis) • Únava • Horečka • Sucho v ústech • Zvýšená potivost 
• Průjem • Zácpa • Bolest svalů • Bolest kloubů • Zvracení 
 
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) 
Pokles tělesné hmotnosti • Vyrážky nebo svědění • Poruchy chuti • Poruchy spánku • 
Vypadávání vlasů • Záchvaty paniky • Skřípání nebo svírání zubů • Pocity zmatenosti 
• Bzučení, bušení nebo zvonění v uších (tinnitus) • Zrychlení srdečního rytmu • 
Zrakové halucinace • Krev ve stolici • Krvácení z nosu nebo poševní krvácení • 
Abnormální silné menstruační krvácení • Hromadění tekutin v těle (edém) • Přílišná 
vzrušenost • Nervozita • Mdloby (synkopa) • Rozšíření zornic (mydriáza) 
 
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) 
Pomalý srdeční rytmus • Agresivita • Ztráta smyslu pro realitu nebo odloučenost od 
svého těla (odosobnění) • Vidiny nebo slyšiny (halucinace). 
 
Další příznaky, které byly hlášeny, zahrnují  
Epizody rychle se měnících nápadů a myšlenek, extrémně veselé nálady nebo chování 
(mánie), abnormální množství vytvářeného mléka, nebo tvorbu mléka u žen, které už 
nekojí, motorický neklid (akatizie) • Křeče • Poruchy hybnosti, mimovolní pohyby • 
Sníženou hladinu sodíku v krvi s nebo bez zadržování vody, které může způsobit 
otoky paží nebo nohou (otoky), příznaky jsou pocity nevolnosti, svalové slabosti a 
zmatenosti • Obtížné vylučování vody (močení) nebo vylučování velkého množství 
moči • Závratě při rychlém vstávání v důsledku nízkého krevního tlaku (ortostatická 
hypotenze) • Bolestivou erekci (priapismus) • Poruchy krvácení včetně krvácení do 
kůže a sliznic (ekchymózy) a sníženou hladinu krevních destiček (trombocytopenie) 

7/10 



•Náhlý otok kůže nebo sliznic (angioedém) • Zvýšené množství vyloučené moči 
(SIADH) • Zánět jater (hepatitis) včetně zežloutnutí pokožky a bělma očí. 
  
Během užívání escitalopramu nebo brzy po ukončení léčby byly hlášeny případy 
myšlenek/chování vedoucích k sebepoškození nebo sebevraždě (viz bod 2, Zvláštní 
opatrnosti při použití přípravku Despra je zapotřebí). 
 
U pacientů užívajících tento typ léčivých přípravků bylo zjištěno zvýšené riziko 
zlomenin kostí. 
 
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 přípravek Despra uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Nepoužívejte escitalopram po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a 
krabičce za ‘EXP’ (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). První dvě číslice 
označují měsíc a poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k 
poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. 
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. 
Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí. 

6. Další informace 
 
Co Despra obsahuje 
 Léčivou látkou je escitalopramum.  
 Jedna 10 mg tableta obsahuje escitaloprami oxalas ekvivalentní 10 mg 

escitalopramum. 
 Jedna 15 mg tableta obsahuje escitaloprami oxalas ekvivalentní 15 mg 

escitalopramum. 
 Jedna 20 mg tableta obsahuje escitaloprami oxalas ekvivalentní 20 mg 

escitalopramum. 
 Pomocné látky v jádru tablety jsou: mikrokrystalická celulosa, granulovaná 

mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, sodná sůl 
kroskarmelosy a magnesium-stearát  
Pomocné látky v potahové vrstvě jsou: hypromelosa, makrogol 400 a oxid 
titaničitý 

 
Jak Despra 10 mg vypadá a co obsahuje balení 
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Despra 10 mg je bílá, oválná, potahovaná tableta, na jedné straně s vyraženým 
‘E9CM’ a na druhé straně s rýhou a vyraženým číslem ‘10’ (jedno číslo na každé 
straně půlicí rýhy). 
 
Despra 10 mg je dostupná v PVC/PE/PVDC/Al blistru nebo OPA/Al/PVC/Al  blistru (v 
papírové krabičce) obsahující 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 nebo 100 tablet 
nebo 200 tablet v jednodávkovém balení. 
 
Jak Despra 15 mg vypadá a co obsahuje balení 
Bílé, oválné, potahované tablety, na jedné straně s vyraženým ‘E9CM’a na druhé 
straně s rýhou a vyraženým číslem ‘15’ (jedno číslo na každé straně půlicí rýhy). 
 
Despra 15 mg je dostupná v PVC/PE/PVDC/Al blistru nebo OPA/Al/PVC/Al  blistru (v 
papírové krabičce) obsahující 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, nebo 100 tablet 
nebo 200 tablet v jednodávkovém balení. 
 
Jak Despra 20 mg  vypadá a co obsahuje balení 
Bílé, oválné, potahované tablety, na jedné straně s vyraženým ‘E9CM’ a na druhé 
straně s rýhou a vyraženým číslem ‘20’ (jedno číslo na každé straně půlící rýhy). 
 
Despra 20 mg je dostupná v PVC/PE/PVDC/Al blistru nebo OPA/Al/PVC/Al  blistru 
(v papírové krabičce) obsahující 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 nebo 100 
tablet nebo 200 tablet v jednodávkovém balení. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko 
Synthon Hispania SL, Sant Boi de Llobregat, (Barcelona), Španělsko 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími 
názvy 
 
Bulharsko Despra 
Česká republika 
Estonsko 
Maďarsko 
Irsko 
Lotyšsko 
Litva 
Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Slovensko 

Despra 
Despra 
Despra 
Escitalopram Glenmark 
Despra apvalkotas tablets 
Despra, plevele dengtos tabletes 
Servenon 
Despra 
Despra comprimate filmate 
Despra 
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