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Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls95086-8/2009 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Irbezyd Combi 150 mg/12,5 mg  
Irbezyd Combi 300 mg/12,5 mg  
Irbezyd Combi 300 mg/25 mg  

potahované tablety 
irbesartanum/hydrochlorothiazidum  

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

       
1.  CO JE  PŘÍPRAVEK IRBEZYD COMBI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ? 
 
Přípravek Irbezyd Combi obsahuje dvě léčivé látky - irbesartan a hydrochlorothiazid. Obě látky 
pomáhají upravit vysoký krevní tlak. 
 
Irbesartan patří do skupiny léků známých jako “antagonisté receptoru pro angiotensin II”, které 
pomáhají upravit vysoký krevní tlak. Angiotensin II  organismus vytváří v lidském těle a vyvolává 
zúžení cév. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Irbesartan účinek angiotensinu II blokuje. Tím 
způsobí, že se Vaše krevní cévy rozšíří a krevní tlak se sníží.  
 
Hydrochlorothiazid je diuretikum (neboli „tableta na odvodnění“) snižující množství solí a vody 
v organizmu tím, že Vás nutí k častějšímu močení. Při delším užívání napomáhá snížit a upravit krevní 
tlak.  
 
Přípravek Irbezyd Combi se užívá k léčbě: 

 vysokého krevního tlaku (hypertenze), který není dostatečně upraven pomocí samotného 
irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu.  

 
Vysoký krevní tlak zvyšuje pracovní zatížení srdce a tepen. Pokud je taková zátěž dlouhodobá, může 
poškozovat cévy mozku, srdce a ledvin a může vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici), srdečnímu 
selhání nebo selhání ledvin. Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko srdečních záchvatů. Snížením krevního 
tlaku na normální hodnotu se riziko vzniku uvedených poruch snižuje.  
 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IRBEZYD 
COMBI UŽÍVAT 
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Neužívejte přípravek Irbezyd Combi:  
 

 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na irbesartan, hydrochlorothiazid, sulfonamidové 
deriváty (látky chemicky příbuzné s hydrochlorothiazidem) nebo na kteroukoli další složku 
přípravku Irbezyd Combi; 

 jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je také lepší  vyvarovat se užívání přípravku Irbezyd 
Combi v časném těhotenství – viz bod Těhotenství); 

 jestliže máte závažné onemocnění jater; 
 jestliže máte závažné onemocnění ledvin; 
 jestliže máte nízkou hladiny draslíku v krvi, kterou se nedaří upravit (tzv. refrakterní 

hypokalémie); 
 jestliže máte vysokou hladinu vápníku v krvi. 

 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, tento přípravek neužívejte a informujte o tom svého 
lékaře.  
 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Irbezyd Combi je zapotřebí: 
 jestliže užíváte léky šetřící draslík, doplňky draslíku, náhražky solí obsahujících draslík nebo 

jiné léky zvyšující množství draslíku v krvi, jako je heparin; Váš lékař bude možná potřebovat 
pravidelně sledovat množství draslíku ve Vaší krvi; 

 jestliže máte nízký objem tekutin nebo hladin solí v organizmu, např. v důsledku diuretické 
léčby, diety s nízkým obsahem sodíku; 

 jestliže máte průjem nebo silně zvracíte; 
 jestliže užíváte vysoké dávky tablet na odvodnění (diuretik); 
 jestliže trpíte těžkou srdeční chorobou; 
 jestliže trpíte zúžením renální (ledvinové) tepny; 
 jestliže jste po nedávné transplantaci ledviny; 
 jestliže trpíte aldosteronizmem. Jde o onemocnění, kdy vaše nadledviny produkují nadměrné 

množství hormonu aldosteronu. Pokud tomu tak je, nedoporučuje se přípravek Irbezyd Combi 
užívat; 

 jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin; 
 jestliže máte horečku, vyrážku a bolest kloubů, což mohou být příznaky systémového lupus 

erythematosus (SLE, což je autoimunitní choroba); 
 jestliže máte cukrovku, vysokou hladinu cholesterolu, tuků nebo kyseliny močové v krvi; 
 jestliže jste měl/a alergické reakce na jiné látky na snižování krevního tlaku z této skupiny 

(antagonisté receptoru angiotensinu II), nebo pokud máte alergii či astma. 
 
Pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte to říct svému lékaři. 
Přípravek Irbezyd Combi se nedoporučuje užívat v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste 
těhotná déle než 3 měsíce, neboť užívání v této fázi může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod o 
těhotenství). 
 
Jestliže se Vás některá z výše uvedených skutečností týká, řekněte to svému lékaři dříve, než 
začnete přípravek Irbezyd Combi užívat. 
  
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. 
 
Účinek léčby může být ovlivněn, je-li přípravek přípravek Irbezyd Combi užíván souběžně s jinými 
léky. Bude možná nutné změnit dávku, přijmout další opatření, nebo v některých případech přestat 
některý z léků užívat. Týká se to zvláště následujících léků: 

 lithium, lék užívaný k léčbě deprese; 
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 léky obecně užívané k léčbě srdečních onemocnění jako: doplňky draslíku, náhražky solí 
obsahující draslík, léky šetřící draslík, léky, které ovlivňují nebo mohou být samy ovlivněny 
hladinami krevního draslíku, jako jsou léky k úpravě srdečního rytmu (např. digoxin); 

 jiné léky, které mohou zvyšovat nebo snižovat množství draslíku v krvi, jako je heparin,  
kortikosteroidy, některá laxativa; 

 diuretika (tablety na odovodnění); 
 léky na léčení dny jako je alopurinol; 
 léčebné doplňky vitaminu D a vápníku; 
 léky k léčení cukrovky (perorální antidiabetika nebo insuliny); 
 jiné léky na snížení krevního tlaku jako jsou beta-blokátory nebo metyldopa, popřípadě léky 

zužující krevní cévy nebo stimulující srdeční činnost, jako je noradrenalin nebo adrenalin; 
 léky na zvyšování hladiny krevního cukru, jako je diazoxid; 
 léky na léčení rakoviny, jako je metotrexát nebo cyklofosfamid; 
 léky proti bolesti nebo artritidě; 
 léky uvolňující svalstvo, jako je tubokurarin; 
 anticholinergní léky, jako je atropin nebo biperiden; 
 amantadin, lék užívaný k prevenci chřipky; 
 cholestyramin a kolestipol (léky užívané k léčení vysokých hladin tuků v krvi). 

 
Užívání přípravku Irbezyd Combi s jídlem a pitím 
Přípravek Irbezyd Combi se může užívat s jídlem i nalačno. Během léčby přípravkem Irbezyd Combi 
se vyhněte konzumaci alkoholu. Alkohol může vést k většímu poklesu krevního tlaku nebo ke zvýšení 
rizika vzniku závratí nebo pocitu na omdlení.  
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte to říct svému lékaři. Váš 
lékař Vám pravděpodobně poradí, abyste přestala užívat přípravek Irbezyd Combi dříve, než 
otěhotníte nebo jakmile si budete jistá, že jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo 
přípravku Irbezyd Combi. Přípravek Irbezyd Combi se nedoporučuje užívat v časném těhotenství a 
nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, protože pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství, může 
způsobit závažné poškození dítěte. 
 
Kojení 
Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Přípravek Irbezyd Combi se 
nedoporučuje pro kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete 
kojit, obzvláště, jestliže Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Stejně jako mnoho dalších léků k léčbě vysokého krevního tlaku, může i přípravek Irbezyd Combi ve 
vzácných případech vyvolat závratě a ovlivnit Vaši schopnost koncentrace. Proto se ujistěte, že víte, 
jak na Vás tento přípravek působí dříve, než budete řídit motorové vozidlo, obsluhovat přístroje či 
stroje nebo provádět jiné činnosti vyžadující soustředění.  
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Irbezyd Combi 
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se 
se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.   

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK IRBEZYD COMBI UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Irbezyd Combi přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
 Bez konzultace se svým lékařem neměňte dávku a přípravek nepřestávejte užívat. Přípravek se má 

užívat vždy ve stejnou denní dobu, obvykle ráno.  
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 Přípravek Irbezyd Combi se může užívat s jídlem nebo nalačno. 
 Tablety zapijte sklenicí vody. 
 
Dávka 
Dospělí a starší pacienti: 
Podle reakce na léčbu Vám lékař může doporučit snížení nebo zvýšení dávky.  
 
 Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Irbezyd Combi 150 mg/12,5 mg nebo Irbezyd Combi 

300 mg/12,5 mg nebo Irbezyd Combi 300 mg/25 mg denně. 
 
Děti a dospívající (do 18 let) 
Užívání přípravku Irbezyd Combi se u dětí a dospívajících nedoporučuje.. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Irbezyd Combi, než jste měl(a) 
Pokud se u Vás vyskytnou silné závratě (točení hlavy) a/nebo mdloby, lehněte si a okamžitě 
kontaktujte svého lékaře.  
Pokud jste náhodně užil(a) příliš velké množství tablet, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo 
nemocnici.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Irbezyd Combi 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji okamžitě, jakmile si vzpomenete.  
Pokud je již téměř čas na další dávku, vynechejte dávku, kterou jste zapoměl(a) užít. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek  Irbezyd Combi  
Ukončení léčby přípravkem Irbezyd Combi může způsobit zhoršení vysokého krevního tlaku. 
Nepřestávejte přípravek užívat, pokud tak neurčí lékař.   
 
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 přípravek Irbezyd Combi nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
Některé z těchto nežádoucích účinků se mohou podobat příznakům vyvolaným Vaším specifickým 
zdravotním stavem. Někdy vůbec nemusí jít o reakce na léčbu a nemusí s ní vůbec souviset.  
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat okamžitou lékařskou pomoc: 
Měl(a) byste okamžitě  vyhledat svého lékaře, pokud se u Vás vyskytnou příznaky angioedému, jako 
jsou: 

- otok obličeje, jazyka nebo hltanu  
- potíže při polykání  
- kopřivka a  obtíže při dýchání. 

 
K dalším nežádoucím účinkům patří: 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují minimálně 1 pacienta ze 100 a méně než 1 pacienta z 10): 
Nevolnost/zvracení, abnormální močení, únava a závratě (včetně těch, které se objeví při vstávání ze 
sedu nebo lehu), zvýšení dusíku močoviny v krvi, zvýšená hodnota kreatinu a kreatinkinázy v krvi.  
 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují minimálně 1 pacienta z 1,000 a méně než 1 pacienta ze 100): 
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Průjem, nízký krevní tlak, mdloby, zvýšená tepová frekvence, návaly horkosti, otoky a sexuální 
dysfunkce (problémy při sexu), snížené hodnoty sérového draslíku a sodíku. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10,000 nebo není četnost známá, 
z dostupných údajů nelze určit): 
Bolest hlavy, zvonění v uších, kašel, poruchy vnímání chuti, poruchy trávení, bolesti kloubů a svalů, 
abnormality jaterních funkcí a porucha funkce ledvin. 
 
Pokud Vám začnou působit potíže, řekněte to svému lékaři. 
 
Nežádoucí účinky hlášené u samotného irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu, které však 
nebyly pozorovány u přípravku Irbezyd Combi: 
 
- Irbesartan: 

Méně časté nežádoucí účinky: bolest na hrudi. 
 
- Hydrochlorothiazid: 
Časté nežádoucí účinky: svědivá vyrážka a jiné druhy vyrážky, snížená chuť k jídlu, lehká nevolnost 
a zvracení, pocit na omdlení, mdloby při vstávání, impotence. 
Vzácné nežádoucí účinky: otoky a puchýře na kůži (v důsledku zvýšené citlivosti kůže na slunce), 
zácpa, žaludeční nevolnost nebo střevní potíže, jaterní poruchy (zežloutnutí kůže nebo očí), 
nepravidelný srdeční rytmus, bolest hlavy, poruchy spánku, smutná nálada (deprese), nízký počet 
krevních destiček (někdy s krvácením nebo tvorbou modřin pod kůží). 
Velmi vzácné nežádoucí účinky: zánět krevních cév s příznaky jako je vyrážka, purpurově-červené  
skvrny, horečka, svědění nebo zarudnutí kůže, tvorba puchýřů na rtech, očích nebo ústech, olupování 
kůže, horečka, vyrážka v obličeji spojená s bolestí kloubů, svalové poruchy, horečka (kožní lupus 
erythematodes), silná bolest v horní části břicha; nedostatek nebo nízký počet různých krvinek, těžké 
alergické reakce, potíže při dýchání, plicní infekce; dušnost. 
 
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 Irbezyd Combi UCHOVÁVAT 
 
Irbezyd Combi 150 mg/12,5 mg: Uchovávejte při teplotě do 25ºC. Uchovávejte v původním obalu, aby 
byl přípravek chráněn před světlem.  
 
Irbezyd Combi 300 mg/12,5 mg a Irbezyd Combi 300 mg/25 mg: Uchovávejte při teplotě do 30ºC. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Přípravek Irbezyd Combi nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. 
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 Irbezyd Combi obsahuje 
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 Léčivými látkami jsou irbesartanum a hydrochlorothiazidum.  

Jedna potahovaná tableta přípravku Irbezyd Combi 150 mg/12,5 mg obsahuje irbesartanum 150 mg a 
hydrochlorothiazidum 12,5 mg.  
Jedna potahovaná tableta přípravku Irbezyd Combi 300 mg/12,5 mg obsahuje irbesartanum 300 mg a 
hydrochlorothiazidum 12,5 mg.  
Jedna potahovaná tableta přípravku Irbezyd Combi 300 mg/25 mg obsahuje irbesartanum 300 mg a 
hydrochlorothiazidum 25 mg.  
 

    Pomocnými látkami jsou:  
Jádro tablety: mannitol, povidon K30, polysorbát 80, krospovidon typ B, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, magnesium-stearát. 
Potahová vrstva: OPADRY II růžová (složení: hypromelosa 2910/6, monohydrát laktosy, makrogol 
3000, triacetin, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), černý 
oxid železitý (E 172). 
 
Jak přípravek Irbezyd Combi vypadá a co osahuje toto balení 
Přípravek Irbezyd Combi 150 mg/12,5 mg jsou oválné bikonvexní potahované tablety světle růžové 
barvy o velikosti 13,5 mm x 6,5 mm. 
 
Přípravek Irbezyd Combi 300 mg/12,5 mg jsou oválné bikonvexní potahované tablety světle růžové 
barvy o velikosti 17 mm x 8 mm s půlicí rýhou po obou stranách. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení 
tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.  
 
Přípravek Irbezyd Combi 300 mg/25 mg jsou oválné bikonvexní potahované tablety tmavě růžové 
barvy o velikosti 17 mm x 8 mm s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení 
tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.  
 
Jedno balení obsahuje 28 nebo 30 tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 
19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański,  
Polsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:  
 
Česká republika Irbezyd Combi 150 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg, 

300 mg/12,5 mg 
Maďarsko Irbezyd Combi 
Polsko Irbezyd Combi 
Rumunsko Irbezyd Combi 150 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg,  

300 mg/12,5 mg comprimate filmate 
Slovenská republika Irbezyd Combi 150 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg, 

300 mg/12,5 mg 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
22.12.2010 
 
 
 


