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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30535/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Doxazosin Mylan 4 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním
(doxazosinum)

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

1. CO JE DOXAZOSIN MYLAN 4 MG  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Doxazosin Mylan 4 mg je přípravek určený k léčbě esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak) a 
benigní hyperplazie prostaty (nezhoubné zbytnění prostaty). Přípravek patří do skupiny léků 
nazývaných -blokátory. Snížuje svalové napětí v prostatě a v oblasti hrdla močového měchýře, a tak 
zlepšuje jak vlastní močení, tak i doprovodné příznaky, zejména časté nutkání na močení. U 
nemocných užívajících přípravek k léčbě vysokého krevního tlaku uvolňuje stažení hladké svaloviny 
tepen, takže krev může proudit mnohem volněji. Tím dochází ke snížení krevního tlaku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DOXAZOSIN MYLAN 4 MG  
UŽÍVAT?

Neužívejte přípravek Doxazosin Mylan 4 mg :
- jestliže jste přecitlivělý(á) na jakýkoli chinazolinový přípravek, doxazosin nebo kteroukoliv další 

složku přípravku
- trpěl/a-li jste někdy zúžením jícnu či jiné části trávícího traktu.
- trpíte-li současně se zbytněním prostaty ucpáním horní části močových cest, chronickými 

infekcemi močových cest či kameny v močových cestách.
- trpíte-li dráždivým močovým měchýřem, problémy s močením či zhoršující se ledvinovou 

nedostatečností.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku přípravku Doxazosin Mylan 4 mg je zapotřebí :
- jestliže trpíte následujícími srdečními onemocněními:

 plicní edém následkem zúžením aorty či mitrální chlopně
 srdeční selhání s vysokým srdečním výdejem
 pravostranné srdeční selhání následkem plicní embolie či výpotku v epikardu
 levostranná ventrikulární srdeční nedostatečnost s nízkým plnícím tlakem
 pokud užíváte léky určené k léčbě erektilní dysfunkce (potíže s erekcí u mužů) jako 

jsou sildenafil, tadalafil nebo vardenafil.
- jestliže trpíte poškozením jater.
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- jestliže máte podstoupit operaci katarakty (zákalu oční čočky)

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.

- Doxazosin zesiluje účinek jiných antihypertenziv na snížení krevního tlaku. Při současném 
použití s jinými antihypertenzivy je třeba opatrnosti zejména na počátku léčby, neboť může 
dojít k posturální hypotenzi (pokles tlaku při rychlém vstání z polohy vleže či vsedě).

- Nesteroidní protizánětlivé léky, sympatomimetika (léky podporující činnost sympatického 
nervového systému) a estrogeny (obsažené v některých hormonálních přípravcích) mohou 
snížit antihyperenzivní účinek doxazosinu.

- Léky určené k léčbě erektilní dysfunkce (potíže s erekcí u mužů) jako jsou sildenafil, tadalafil 
nebo vardenafil.

Děti:
Doxazosin Mylan 4 mg není vhodný k léčbě dětí.

Těhotenství:
Doxazosin Mylan 4 mg neužívejte, jste-li těhotná. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení:
Pokud kojíte, nepoužívejte přípravek Doxazosin Mylan 4 mg . Poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Schopnost vykonávat činnosti jako je obsluha strojů nebo řízení motorového vozidla může být 
snížena, a to zvláště v období na začátku léčby.

3. JAK SE DOXAZOSIN MYLAN 4 MG UŽÍVÁ

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

Obvyklá dávka přípravku je 4 mg (1 tableta s prodlouženým uvolňováním) denně. V případě potřeby 
je možno dávku zvýšit na 8 mg (2 tablety s prodlouženým uvolňováním) denně.

Spolkněte celou potahovanou tabletu a zapijte ji dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí 
vody). Tabletu je možno užít spolu s jídlem nebo bez jídla. Tabletu nekousejte ani nežvýkejte, nepůlte 
a nedrťte. 

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Doxazosin Mylan 4 mg je příliš silný nebo příliš slabý, 
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Doxazosin Mylan 4 mg , než jste měl(a):
Pokud užijete příliš mnoho tablet najednou, může být váš zdravotní stav vážně ohrožen. Proto ihned 
vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Doxazosin Mylan 4 mg :
Pokud zapomenete užít tabletu, není třeba se znepokojovat. Následující den užijte opět svoji 
pravidelnou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
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4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Doxazosin Mylan 4 mg nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého.

Mezi možné nežádoucí účinky sucho v ústech, bolesti v zádech, příznaky podobné chřipce, bolesti 
svalů, bušení srdce, vyrážka, svědění, slabost, ospalost, závratě či točení hlavy, bolest hlavy, 
nevolnost, mdloby (především při změně polohy), otoky nohou, pocit ucpaného nosu, zažívací potíže 
jako např. bolesti v oblasti žaludku, pocit na zvracení, zácpa, průjem, snížení krevního tlaku, bolesti 
kloubů, změny nálady, dvojité vidění, pocit hučení v uších, pálení při močení, zvýšené nucení na 
močení.

Vzácně může dojít k neschopnosti udržet moč. Došlo také k ojedinělým případům bolestivé erekce či 
impotence, podráždění, třesu končetin a přecitlivělosti.

Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle slabé, vyskytují se převážně na začátku léčby a potom mizí.  

U některých nemocných, kteří užívali přípravek Doxazosin Mylan 4 mg, se někdy vyskytly i  bolesti 
na hrudi, zvýšená tepová frekvence, někdy i mozkové mrtvice. Pokud byste pozorovali kterýkoli z 
těchto příznaků, vyhledejte ihned svého lékaře.

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 DOXAZOSIN MYLAN 4 MG UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

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 Doxazosin Mylan 4 mg obsahuje

- Léčivou látkou je doxazosinum (doxazosin). Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 
4 mg doxazosinu.

Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety: polyethylenoxid, mikrokrystalická celulosa, povidon, 
tokoferol alfa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-stearyl-fumarát, butylhydroxytoluen. 

      Potahová vrstva: disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
      makrogol 1500, oxid titaničitý.

Jak Doxazosin Mylan 4 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Doxazosin Mylan 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním je vyráběn v následujících velikostech 
balení:

- Blistrová balení obsahující 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 a 140 (10x14) tablet s 
prodlouženým uvolňováním

Kalendářní balení obsahující 28 a 98 tablet s prodlouženým uvolňováním.
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Jednodávkové balení obsahující 50 x 1 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Generics (UK) Ltd. Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie

Výrobce:
Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, Dublin, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.4.2010




