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Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls233414/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Duspatalin Retard
                                                   Tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

mebeverini hydrochloridum

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK DUSPATALIN RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Duspatalin je spasmolytikum s přímým účinkem na hladké svalstvo trávicího ústrojí. Uvolňuje křeče bez 
ovlivnění normální střevní pohyblivosti. Jeho účinek není zprostředkován autonomním nervovým 
systémem, a proto nemá obvyklé nežádoucí anticholinergní účinky způsobené blokádou přenosu 
vzruchu v nervové soustavě. 

Forma tobolek s řízeným uvolňováním dovoluje podávání dvakrát denně. Duspatalin se nevylučuje 
nezměněný, ale podléhá úplné přeměně. Prvním krokem přeměny je hydrolýza. Tím vzniká kyselina 
veratrová a mebeverinalkohol. Kyselina veratrová se vylučuje močí. Mebeverinalkohol je také 
vylučován do moči, částečně jako odpovídající karboxylová kyselina a částečně jako demetylovaná 
karboxylová kyselina.

Přípravek Duspatalin Retard se používá u dospělých pacientů k léčbě:

-    symptomatické léčbě břišních bolestí a křečí, poruch tračníku a střevních obtíží při dráždivém 
tračníku

- léčbě křečí trávicího ústrojí při organických onemocněních (poruchy orgánů provázené změnou 
anatomické struktury).
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
DUSPATALIN RETARD UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Duspatalin Retard
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku mebeverin hydrochlorid nebo na 

kteroukoli další složku přípravku Duspatalin Retard.

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.

Předklinické údaje ukazují, že účinnost léčivé látky mebeverinu může být při současném podávání 
s anticholinergními nebo prokinetickými léky změněna. Proto by měl být přípravek Duspatalin Retard 
v kombinaci s těmito léky podáván opatrně.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Adekvátní údaje o podávání přípravku Duspatalin Retard těhotným ženám nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, vývoj 
zárodku/plodu, porod nebo vývoj po narození.

Při předepisování těhotným ženám nutno postupovat opatrně. 

Není známo, zda přípravek Duspatalin Retard přechází u žen do mateřského mléka. Vylučování léčivé 
látky mebeverinu do mléka u zvířat nebylo sledováno. Přípravek nemá být při kojení užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie sledující vliv přípravku na schopnost řízení vozidel nebo obsluhu strojů nebyly prováděny. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DUSPATALIN RETARD UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Duspatalin Retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je jedna tobolka obsahující 200 mg léčivé látky dvakrát denně, tedy ráno a 
večer po 1 tobolce. 

Je vhodné tobolky nekousat, spolknout je celé a zapít dostatečným množstvím vody (nejméně 100 ml).

Přípravek Duspatalin Retard se pro nedostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje dětem a 
dospívajícím do 18 let. 

Délku léčby určí lékař. Jsou zkušenosti i s dlouhodobým užíváním přípravku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Duspatalin Retard, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Teoreticky se při 
předávkování může objevit zvýšená dráždivost centrálního nervového systému. Při předávkování 
mebeverinem buď nebyly pozorovány příznaky žádné, nebo jen mírné a obvykle rychle mizely. Zvláštní 
látka užívaná při otravě (specifické antidotum) není známa. Doporučuje se výplach žaludku a léčba 
příznaků.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Duspatalin Retard

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

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Duspatalin Retard nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Byly pozorovány alergické reakce (hypersenzitivita), které se projevovaly především (ne však výhradně) 
na kůži (jejich frekvenci nelze z dostupných dat odhadnout).

Mohou se objevit reakce z přecitlivělosti, zvláště kopřivka, angioedém (náhle vznikající otok v oblasti 
obličeje, horních cest dýchacích nebo na končetinách), edém obličeje a exantém (vyrážka).

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 DUSPATALIN RETARD UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu. Chraňte před mrazem.

Přípravek Duspatalin Retard nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 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 přípravek Duspatalin Retard obsahuje

- Léčivou látkou je mebeverini hydrochloridum 200 mg v jedné tobolce

- Pomocnými látkami jsou: 

Obsah tobolky (granule): magnesium-stearát, akrylátový kopolymer, mastek, hypromelosa, 
methakrylátový kopolymer typ C, triacetin.
Vrchní a spodní část tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171)
Popis tobolky: šelak (22% esterifikovaný), černý oxid železitý (E 172), propylenglykol

Jak přípravek Duspatalin Retard vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé tvrdé želatinové tobolky s potiskem "245", uvnitř bílé pelety.
Velikost balení: 30 tobolek. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Abbott Healthcare Products B.V.

C.J. van Houtenlaan 36

1381 CP Weesp, Nizozemsko
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Výrobce

Abbott Biologicals B.V., Olst, Nizozemsko

Abbott Healthcare S.A.S., Chatillon sur Chalaronne, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.12.2010
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