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Příloha č. 2  k  rozhodnutí o registraci  sp. zn.: sukls10625/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ARMOTRAZ  1 mg
potahované tablety

(anastrozolum)

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 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 této příbalové informaci naleznete: 
1. Co je ARMOTRAZ 1 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARMOTRAZ 1 mg užívat 
3. Jak se ARMOTRAZ 1 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ARMOTRAZ 1 mg uchovávat
6. Další informace

1.   CO JE ARMOTRAZ 1 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ARMOTRAZ 1 mg se užívá při léčbě karcinomu prsu u žen po přechodu (menopauze). 
ARMOTRAZ 1 mg patří do skupiny léků nazývaných inhibitory aromatázy. Tyto léky působí 
proti některým účinkům aromatázy, enzymu, který reguluje hladinu ženských pohlavních hormonů, 
estrogenů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ARMOTRAZ 1 MG
UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek ARMOTRAZ 1 mg:
 jestliže jste alergická (přecitlivělá) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku 

ARMOTRAZ 1 mg
 jestliže nejste po menopauze
 jestliže jste těhotná nebo kojíte
 jestliže máte těžké poškození ledvin
 jestliže máte středně těžké nebo těžké poškození jater
 jestliže užíváte tamoxifen nebo léky, které obsahují estrogeny (např. hormonální substituční 

léčba, HRT).

V případě nejistoty se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem ještě před započetím léčby.
ARMOTRAZ 1 mg nesmí být podáván dětem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ARMOTRAZ 1 mg je zapotřebí
 jestliže máte osteoporózu nebo trpíte jakýmkoli stavem, který má vliv na pevnost kostí
 jestliže máte nějakou poruchu či chorobu, která by mohla ovlivnit funkci srdce, jater nebo 

ledvin.
Při nástupu do nemocnice informujte lékaře, že užíváte ARMOTRAZ 1 mg.
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Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Než začnete ARMOTRAZ 1 mg užívat, informujte svého lékaře, jestliže užíváte:
 tamoxifen (mohl by snížit účinek přípravku ARMOTRAZ 1 mg)
 přípravky obsahující estrogeny (protože ruší jeho farmakologický účinek).
Prosím, sdělte svému lékaři, jestliže užíváte jakékoli LHRH analoga (léčivé přípravky užívané k léčbě 
rakoviny prsu, určitých gynekologických onemocnění a neplodnosti).

Těhotenství a kojení
Neužívejte ARMOTRAZ 1 mg, pokud jste těhotná nebo kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nnebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by přípravek ovlivnil Vaši schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje. Při 
léčbě přípravkem ARMOTRAZ 1 mg se však může vyskytnout slabost a ospalost. Při přetrvávání 
těchto příznaků se poraďte o řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku ARMOTRAZ 1 mg
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud víte, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, 
než začnete tento léčivý přípravek užívat. Úplný seznam všech pomocných látek naleznete v bodě 6.

3. JAK SE ARMOTRAZ 1 MG UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek ARMOTRAZ 1 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je 1 tableta denně. Tabletu 
spolkněte vcelku a zapijte vodou, doporučuje se užívat ARMOTRAZ 1 mg vždy ve stejnou dobu. 
Tablety můžete užívat s jídlem nebo nalačno.  

Přípravek se nesmí podávat dětem.

Jestliže jste užila více přípravku ARMOTRAZ 1 mg, než jste měla
Pokud jste užila větší dávku, než Vám lékař předepsal, nebo při náhodném požití přípravku dítětem 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek ARMOTRAZ 1 mg
Pokud si dávku zapomenete vzít v obvyklou dobu, vynechejte ji a pokračujte další den podle Vašeho 
režimu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestala užívat přípravek ARMOTRAZ 1 mg
Léčbu přípravkem ARMOTRAZ 1 mg nepřerušujte, pokud o tom nerozhodne lékař.

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

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ARMOTRAZ 1 mg nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Případné nežádoucí účinky bývají mírného charakteru. 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, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
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Velmi časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientek), obvykle nízké a střední 
intenzity

 návaly horka
 slabost
 bolest nebo ztuhlost kloubů (artritida)
 bolesti hlavy
 nevolnost
 vyrážka

Časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 ze 100 léčených pacientek) obvykle nízké a střední 
intenzity

 řídnutí vlasů (alopecie)
 alergické reakce, např. zčervenání kůže nebo kopřivka
 průjem
 zvracení
 ospalost
 syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost v oblasti zápěstí)
 sucho v pochvě
 poševní krvácení
 nechutenství
 zvýšená hladina cholesterolu
 bolesti kostí

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 1000 léčených pacientek)

 zánět jater (hepatitida)
 kopřivka
 lupavý prst (některý z prstů nebo palec zůstává ohnutý)

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientek)

 multiformní erytém (kožní onemocnění, těžká vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži)
 žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)
 reakce přecitlivělosti (těžká alergická reakce doprovázená potížemi při dýchání nebo šokem)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z  10 000 léčených pacientek)

 rychle vznikající otoky kůže, nejčastěji kolem očí, rtů a hrdla (angioedém)
 velmi závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom) s postižením sliznic, vředy nebo 

puchýři (tento typ kožní reakce je velmi vzácný)

Některé nežádoucí účinky, např. zvýšení množství tuku v krvi nebo snížení počtu krevních buněk, se 
mohou projevit až při kontrolách krve. Lékař Vás proto může čas od času odeslat ke kontrolnímu 
vyšetření krve.

ARMOTRAZ 1 mg snižuje hladinu ženských pohlavních hormonů estrogenů, a to může způsobit 
ztrátu kostní hmoty, oslabit pevnost kostí. Možným důsledkem je větší riziko zlomenin.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ARMOTRAZ 1 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
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Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ARMOTRAZ 1 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:. 
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 ARMOTRAZ 1 mg obsahuje
Léčivá látka: anastrozolum (anastrozol) 1 mg v 1 potahované tabletě
Pomocné látky: monohydrát laktosy, laktosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, mikrokrystalická 
celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,  potahová soustava Opadry 04F58804 
bílá obsahující hypromelosu, 910,  oxid titaničitý, makrogol 6 000.

Jak přípravek ARMOTRAZ 1 mg vypadá a co obsahuje toto balení
ARMOTRAZ 1 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, hladké na obou stranách.

Velikost balení: 10, 30, 60 a 90 potahovaných tablet .
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci :
Cipla UK Ltd.
Weybridge, Surrey
Velká Británie

Výrobce:
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Písnická 22
142 00 Praha 4
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.12. 2010




