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PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Esprolan  5 mg  
Esprolan 10 mg  
Esprolan 20 mg  

potahované tablety 
Escitalopram 

 
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, sdělte to, 
prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Esprolan a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Esprolan užívat 
3. Jak se Esprolan užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Uchovávání přípravku Esprolan 
6. Další informace 

       
1.  CO JE  Esprolan A K ČEMU SE POUŽÍVÁ? 
 
Esprolan se používá k léčbě některých typů závažných depresí (zvláště takových, které se vyskytují 
opakovaně a především v obdobích, kdy je chmurná nálada nebo ztráta radosti ze života nejvýraznější) 
a úzkostných poruch (jako je panická porucha s agorafobií nebo bez ní /agorafobie je strach z pobytu 
na místech, kde nemusí být dostupná pomoc/, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná 
porucha a obsesivně-kompulzivní porucha). 
 
Escitalopram patří do skupiny léků známých jako SSRI. Jsou to léky používané k léčení depresí. 
Zkratka SSRI vznikla z počátečních písmen anglického výrazu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, 
neboli selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu.  
 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ESPROLAN 
UŽÍVAT 

 
Esprolan nebudeme užívat v následujících případech: 

 jestliže trpíme alergií (jsme přecitlivělí) na účinnou látku escitalopram nebo na jakoukoliv 
jinou z pomocných látek přípravku Esprolan; 

 jestliže užíváme jiné léky patřící do skupiny nazývané inhibitory MAO, a to včetně selegilinu 
(užívaného k léčení Parkinsonovy choroby), moklobemidu (užívaného k léčení deprese) a 
linezolidu (antibiotikum), nebo jestliže jsme uvedené léky užívali v nedávné minulosti; 

 Esprolan se nesmí užívat souběžně s MAOI nebo do dvou týdnů po vysazení léčby přípravky, 
který se říká ireverzibilní MAOI. Po ukončení léčby přípravky známými jako reverzibilní 
MAOI je nutné dodržet časový interval uváděný v příbalovém letáku reverzibilního MAOI a 
teprve potom zahájit léčbu přechodem na escitalopram. Po ukončení léčby pomocí přípravku 
Esprolan je nutné posečkat minimálně sedm dní, než zahájíme léčbu přípravky MAOI. 
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Esprolan je zapotřebí: 
Pokud trpíte jakýmkoliv dalším postižením nebo chorobou, informujte o tom, prosím, svého lékaře, 
neboť tuto skutečnost bude možná muset vzít v úvahu. Informujte svého lékaře především 
v následujících případech: 

 Jestliže trpíte epilepsií. U nestabilizované epilepsie se totiž užívání escitalopramu 
nedoporučuje. V případě stabilizované epilepsie je nezbytný pečlivý lékařský dohled při 
zahajování léčby escitalopramem. Pokud se objeví křeče a epileptický záchvat, je nutné 
escitalopram vysadit.  

 Pokud trpíte sníženou funkcí ledvin. Pacienti s lehkým až středně závažným postižením funkcí 
ledvin mohou escitalopram užívat v normálních dávkách (viz: Jak se Esprolan užívá). Pacienti 
s těžkým postižením funkcí ledvin escitalopram užívat nesmějí.  

 Jestliže trpíte sníženou funkcí jater. Escitalopram se z organizmu vylučuje játry. Pokud jsou 
jaterní funkce zhoršeny, ošetřující lékař předepíše nižší než obvyklé dávkování escitalopramu 
(viz kapitola Jak se Esprolan užívá). 

 Ve vzácných případech se může v důsledku užívání escitalopramu vyskytnout stav nazývaný 
serotoninový syndrom. Jde o velmi závažný stav vyvolaný nadbytkem serotoninu v mozku. 
K příznakům tohoto stavu patří rozrušení a neklid, chvění a třes, průjem, náhlé svalové 
záškuby, zvýšená tělesná teplota (horečka), zmatenost, podrážděnost a extrémní rozrušení, 
které může vést až k tak zvanému deliriu a dokonce kómatu (tzn. hlubokému bezvědomí).  

 Použití u psychotických pacientů s depresivními symptomy. U psychotických pacientů 
s depresivními symptomy se může v důsledku užívání escitalopramu rozvinou tzv. psychóza 
(což je závažné duševní onemocnění, při němž dochází k narušení kontroly vlastního chování 
a činností). 

 Starší pacienti. Starší pacienti mohou být ve vzácných případech postiženi nahromaděním 
tekutin (způsobujícím např. otok kotníků). Dochází k tomu v důsledku tzv. syndromu SIADH 
(nedostatečně vysoká hladina sodíku v krvi). Pokud k tomu dojde, je třeba poradit se 
s ošetřujícím lékařem. Léčba pomocí escitalopramu bude přerušena a příznaky ustoupí.  

 Jestliže trpíte diabetem. Escitalopram může vyvolat zvýšení hladiny cukru v krvi a dávkování 
léků snižujících hladinu krevního cukru pak bude nutné upravit (což provede lékař).  

 Jestliže máte sníženou hladinu sodíku v krvi. 
 Jestliže máte tendenci ke snadnému krvácení nebo tvorbě modřin.  
 Jestliže podstupujete léčbu elektrošoky. S takovou léčbou v kombinaci s podáváním 

escitalopramu zatím není dostatek zkušeností. Proto by léčba pomocí escitalopramu 
v kombinaci s terapií elektrošoky měla probíhat s co nejvyšší opatrností.  

 Jestliže trpíte onemocněním věnčitých tepen srdce.  

Upozornění 
U některých pacientů s manicko-depresivní chorobou může dojít k přechodu do manické fáze. Je to 
charakterizováno nezvyklými a rychlými změnami myšlení, nadměrnou rozjařeností a nadměrnou 
fyzickou aktivitou. Pokud se do takového stavu dostanete, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. 
 
V prvních týdnech léčby se mohou také objevit symptomy jako je neklid nebo neschopnost posedět či 
postát v klidu. Jestliže se u Vás tyto symptomy projeví, informujte o tom neprodleně svého lékaře.  
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy 
Jestliže trpíte depresí popřípadě stavy úzkostných poruch, můžete někdy uvažovat o sebepoškození 
nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit intenzivněji v době, kdy začínáte antidepresiva 
užívat poprvé. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou účinkovat, což je přibližně dva 
týdny, ale někdy i déle. O sebepoškozování nebo sebevraždě začnete pravděpodobněji uvažovat 
v následujících případech: 

 Jestliže jste na sebepoškození nebo sebevraždu pomýšlel(a) již někdy dříve v minulosti. 
 Jestliže jste dospělý jedinec mladší věkové kategorie. Výsledky klinických pokusů prokázaly, 

že u dospělých osob ve věku do 25 let trpících psychiatrickými chorobami a léčených 
antidepresivem je riziko sebevražedného chování větší.  
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Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
pomoc u svého lékaře nebo v nejbližším nemocničním zařízení.  
 
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo 
úzkostnou poruchu, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Můžete je také požádat, 
aby Vám řekli, pokud se budou domnívat, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo budou-li 
znepokojeni změnami ve Vašem chování. 
 
Použití u dětí a mladistvých ve věku do 18 let  
Esprolan není za normálních okolností určen k léčbě dětí a mladistvých ve věku 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, myšlenky na sebevraždu a nepřátelské 
jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Přesto může ošetřující lékař Esprolan 
pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal 
Esprolan pacientovi mladšímu 18 let a chcete se s ním o tom poradit, navštivte, ho, prosím, znovu. 
Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Esprolan, rozvine nebo zhorší některý 
z výše uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře informovat. Je též dobré vědět, že ani dlouhodobá 
bezpečnost přípravku Esprolan z hlediska dalšího růstu, dospívání, rozvoje poznání a chování se u této 
věkové skupiny dosud nezkoumala.  
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Následující informace se mohou také týkat léků, které jste užíval(a) v minulosti nebo které budete 
užívat v nejbližší budoucnosti. 
 
Dále uváděné léky můžete znát pod jiným názvem, často obchodním. V této kapitolce proto uvádíme 
pouze účinnou látku nebo skupinu účinných látek daného léku, nikoliv obchodní název! Proto je třeba 
přečíst si velmi pečlivě na obalu a v příbalové informaci, o jakou účinnou látku se u jednotlivých 
léčivých přípravků, které užíváte, jedná.  
 
Vzájemné působení, neboli interakce, znamená, že se mohou léčivé přípravky užívané souběžně co do 
působení popřípadě nežádoucích účinků ovlivňovat.  
 
Ke vzájemnému ovlivnění může například docházet, jestliže budeme tento léčivý přípravek souběžně 
užívat s následujícími látkami: 
 
 inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (používané k léčbě deprese): Mohou se objevit velmi 

závažné nežádoucí účinky, a to včetně toho, který je znám jako serotoninový syndrom (viz 
odstavec Neužívejte Esprolan, pokud).  

 sumatriptan nebo přípravky patřící do skupiny známé jako „triptany“ (k léčbě migrény), nebo  
léky jako je tramadol, oxitriptan a tryptofan: účinnost těchto účinných látek se může při 
souběžném užívání s escitalopramem zvyšovat. 

     látky proti srážlivosti krve, včetně léků jako ty, které jsou známy pod zkratkou NSAID, 
dipyridamol, přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (k potlačení bolesti) a tiklopidin, 
ale i některé další léky známé jako netypická antipsychotika, fenotiaziny a tricyklická 
antidepresiva (k léčbě deprese): pravděpodobnost krvácení se může zvyšovat.  

     přípravky obsahující třezalku tečkovanou  (Hypericum perforatum) (které jsou volně prodejné 
bez lékařského předpisu v lékárnách). V důsledku takového souběžného užívání se mohou 
objevit další nežádoucí účinky.  
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     cimetidin (lék k léčení žaludečních vředů a překyselení žaludku). Rozklad escitalopramu 
v játrech se může lehce snižovat. Opatrnost se také doporučuje, jestliže se souběžně užívají 
vysoké dávky escitalopramu s vysokými dávkami cimetidinu.  

     lithium (při špatné náladě) a trytofan. V důsledku takového souběžného užívání se může 
vyskytovat více nežádoucích účinků a musí se proto sledovat hladina lithia v krvi.  

     desipramin (k léčbě depresí). Bude asi nutné nižší dávkování desipraminu.  
     meflochin (užívaný k léčení malárie), bupropion (užívaný k léčení deprese) a tramadol (užívaný 

k potlačení silné bolesti), a to v důsledku možného nebezpečí sníženého prahu záchvatů.  
     flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě srdečně-cévních chorob), klomipramin a 

nortriptylin (léky proti depresím) a risperidon, tioridazin a haloperidol (antipsychotika). 
Dávkování Esprolanu bude třeba upravit. 

 
Váš lékař nebo lékárník by proto měl být informován o všech lécích, které v současnosti užíváte nebo 
které jste v nedávné minulosti užíval(a), a to i v případě, že se jedná o volně prodejné léky dostupné 
bez lékařského předpisu.  
 
Užívání Esprolanu s jídlem a pitím 
Při užívání escitalopramu je nutné vyvarovat se konzumace alkoholu.  
 
Těhotenství a kojení 
Zkušenosti s užíváním tohoto léku během těhotenství jsou omezené. Užívání přípravku Esprolan 
v průběhu těhotenství je tudíž přípustné pouze v případě opravdové nutnosti.  
 
Escitalopram přechází do mateřského mléka v malém množství. Jestliže kojíte, je lepší Esprolan užívat 
výhradně v případě, že Vám to nařídil lékař.  
 
Ujistěte se, že porodní asistentka popřípadě lékař vědí, že Esprolan užíváte.  
Užívání Esprolanu během těhotenství, zvláště pak v pozdějších fázích těhotenství, může zvyšovat 
nebezpečí přetrvávající plicní hypertenze (vysokého tlaku) u novorozence.  
Vede to ke zrychlenému dýchání a zmodrání pokožky. Tyto symptomy se obvykle objevují první den 
po porodu. Jestliže takové příznaky u svého dítěte zpozorujete, obraťte se okamžitě na svého 
ošetřujícího lékaře nebo porodní asistentku.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začněte užívat jakýkoliv lék.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Stejně tak jako všechny léky působící na psychiku může i escitalopram snižovat schopnost úsudku a 
rychlost reakcí. Při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů či práci ve výškách atd. je proto 
nutná zvýšená opatrnost. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Esprolan 
Esprolan obsahuje jako pomocnou látku laktózu. Jestliže od svého ošetřujícího lékaře víte, že 
nesnášíte některé cukry (trpíte jejich intolerancí), poraďte se předtím, než začnete tento lék užívat, se 
svým ošetřujícím lékařem.  
 

3. JAK SE ESPROLAN UŽÍVÁ 
 
Přípravek Esprolan užívejte vždy přesně dle pokynů svého ošetřujícího lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem. Obvyklé dávkování je následující:  
 
Dospělí: 
Zahajovací dávka je 10 mg denně. V případě potřeby může ošetřující lékař dávku zvýšit na 20 mg/den. 
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Starší pacienti nad 65 let: 
Doporučená dávka pro starší pacienty této věkové kategorie je 5-10 mg denně. V případě potřeby Vám 
může ošetřující lékař dávku zvýšit.  
 
Pacienti se zhoršenou ledvinovou funkcí: 
U osob s lehce až středně závažným zhoršením ledvinových funkcí není z hlediska dávkování nutno 
přijímat žádná zvláštní opatření (viz dospělí). 
 
Pacienti se zhoršenou jaterní funkcí: 
U pacientů se zhoršenou jaterní funkcí je zahajovací dávka 5 mg denně. V případě nutnosti může 
ošetřující lékař dávku zvýšit na maximálně 10 mg denně.  
 
Frekvence užívání: 
Esprolan lze užívat s jídlem i nalačno. Tablety vždy užíváme ve stejnou denní dobu. Polykáme je 
nejlépe vcelku a zapíjíme trochou vody nebo jiného nápoje. Esprolan se užívá jednou denně, a to buď 
ráno nebo večer. 
 
Délka léčby: 
Escitalopram i většina dalších léků na léčení špatné nálady neúčinkují okamžitě. Zlepšení zdravotního 
stavu nepocítíte dříve než za tří až čtyři týdny. Léčba deprese trvá ve většině případů několik měsíců. 
Musíte počítat se čtyřměsíční až šestiměsíční délkou léčby.   
 
Je důležité dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře a užívat escitalopram tak dlouho, dokud o 
ukončení léčby nerozhodne sám lékař.  
 
Pokud budete mít pocit, že je účinek přípravku Esprolan příliš silný nebo slabý, poraďte se o této 
skutečnosti se svým ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Esprolan, než jste měl(a) 
Pokud jste užil(a) více přípravku Esprolan, než jste měl(a), obraťte se okamžitě na svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže jste nechtěně užil(a) více tablet escitalopramu, mohou se objevit (nebo zhoršit) takové 
nežádoucí účinky jako ospalost, nevolnost, pocení nebo třes.  
 
Při užití mnohem většího množství tablet než předepsáno se mohou objevit závažné a někdy až život 
ohrožující nežádoucí účinky jako: ospalost, kóma, ztuhnutí těla (známé jako strnulost), epileptické 
záchvaty, zrychlené bušení srdce, zvýšené pocení, nevolnost, zvracení, zmodrání rtů, jazyka, pokožky 
a sliznic, k nimž dochází v důsledku nedostatečného okysličování krve (známé jako cyanóza), hyper-
ventilace (chorobně zvýšená plicní ventilace) a vzácně změny EKG.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Esprolan 
Jestliže jste zapomněl(a) užít obvyklou dávku přípravku Esprolan, užijte ji, jakmile si to uvědomíte. 
Nicméně pokud je již čas vzít si následující tabletu, neužívejte vynechanou dávku a pokračujte 
následující pravidelnou tabletou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
Pokud si nejste jistý(á) obraťte se o radu na svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Esprolan  
Neukončujte léčbu přípravkem Esprolan, dokud Vám to nenařídí lékař. Na konci léčebné kúry se 
většinou doporučuje přípravek Esprolan vysazovat postupně v průběhu několika týdnů.  
 
Po vysazení přípravku Esprolan, zvláště pak náhlém, můžete pociťovat příznaky z vysazení. Ty jsou 
po ukončení léčby přípravkem Esprolan časté. Nebezpečí je vyšší, když se Esprolan užíval 
dlouhodobě nebo ve vysokých dávkách, popřípadě když se dávkování snižovalo příliš rychle. U 
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většiny lidí jsou příznaky mírné a obvykle ustupují spontánně v průběhu dvou týdnů. Nicméně u 
některých pacientů může být jejich intenzita silná a přetrvávání delší (2-3 měsíce či více). Pokud se u 
Vás po ukončení léčby přípravkem Esprolan příznaky z vysazení objeví, kontaktujte prosím svého 
ošetřujícího lékaře. Může Vám doporučit, abyste tablety začal(a) užívat znovu a léčbu ukončoval(a) 
pomaleji. 
 
Příznaky z vysazení zahrnují: pocit závratí (nejistou chůzi nebo ztrátu rovnováhy), pocity brnění 
(mravenčení), pocit pálení a (méně často) pocity elektrických výbojů (postihujících i hlavu), poruchy 
spánku (včetně živých snů, nočních můr, nespavosti), pocity úzkosti, bolesti hlavy, pocity nevolnosti, 
pocení (včetně nočního pocení), pocit neklidu nebo rozrušení, tremor (třes), pocit zmatenosti nebo 
dezorientace, pocit emoční přecitlivělosti nebo podrážděnosti, průjem (řídká stolice), poruchy zraku a 
pocit neklidného srdečního rytmu nebo bušení srdce (palpitace). 
 
V případě jakýchkoli dalších dotazů týkajících se užívání tohoto přípravku se obraťte na svého lékaře 
nebo lékárníka.  
 
 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky může mít i Esprolan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Vzhledem k tomu, že mohou mít pacienti s depresemi řadu příznaků podobných nežádoucím účinkům 
antidepresiv, bývá často těžké zjistit, zda jde o následky deprese nebo zda jsou dané příznaky 
vyvolány užíváním léku, kterým se deprese léčí.  
 
Níže uvedené vedlejší účinky jsou seřazeny podle orgánových systémů a z hlediska percentuálního 
vyjádření výskytu. Frekvence je definována jako velmi častá (postihuje více než 1 uživatele z 10), 
častá (postihuje 1 až 10 uživatelů ze 100), méně častá (postihuje 1 až 10 uživatelů z 1,000), vzácná 
(postihuje 1 až 10 uživatelů z 10,000), velmi vzácná (postihuje méně než 1 uživatele z 10,000), 
neznámá: frekvenci nelze z dostupných údajů odhadnout. 
 
Kromě jiných se mohou vyskytovat následující nežádoucí účinky: 
Poruchy metabolizmu a výživy 

 Časté: Zvýšená nebo snížená chuť k jídlu 
 Velmi vzácné: Snížená hladina sodíku v krvi. 

 
Psychiatrické poruchy 

 Časté: Úzkost, neklid, zvláštní sny 
 Méně časté: Skřípaní zubů, rozrušenost, nervozita, stav zmatenosti 
 Vzácné: Agresivita. 

 
Poruchy nervového systému 

 Časté: Nespavost, ospalost, závratě, bezdůvodné svědění nebo mravenčení (známé jako 
parestézie), chvění a třes 

 Méně časté: Poruchy vnímání chuti, poruchy spánku, omdlévání (synkopa) 
 Velmi vzácné: Poruchy motorických funkcí, záchvaty (známé jako křeče). 

 
Oční poruchy 

 Méně časté: Nadměrné rozšíření oční zřítelnice (známé jako mydriáza), poruchy vidění 
(známé jako zhoršené vidění). 
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Ušní poruchy  

 Méně časté: Hučení v uších. 
 
Srdeční  poruchy 

 Méně časté: Zrychlená srdeční činnost 
 Vzácné: Zpomalená srdeční činnost 

 
Cévní poruchy 

 Velmi vzácné: Pokles krevního tlaku v důsledku např. rychlého přechodu z polohy vsedě nebo 
vleže do vzpřímeného postoje, což je někdy spojeno se závratí (tzv. ortostatická hypotenze). 

 
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

 Časté: Zánět sliznic nosu popřípadě nosních dírek a dutin v důsledku ucpaného nosu, zívání 
 Méně časté: Krvácení z nosu. 

 
Gastrointestinální poruchy 

 Velmi časté: Nevolnost 
 Časté: Zácpa nebo průjem, zvracení, sucho v ústech 
 Méně časté: Gastrointestinální krvácení (včetně krvácení z konečníku). 

 
Poruchy jater a žlučových cest 

 Méně časté: Zežloutnutí pokožky a očního bělma, což jsou příznaky hepatitidy. 
 
Poruchy kůže a podkoží 

 Časté: Zvýšená potivost 
 Méně časté: Kopřivka (urtica), vyrážka, svědění (pruritus). 

 
Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně 

 Časté: Bolestivost svalů. 
 
Poruchy ledvin a močových cest 

 Velmi vzácné: Neschopnost přechodu moči z močového měchýře. 
 
Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů 

 Časté: Poruchy ejakulace, impotence 
 Méně časté: Poševní krvácení 
 Velmi vzácné: Bolestivá erekce (priapismus). 

 
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání 

 Časté: Únava, horečka 
 Méně časté: Otok paží nebo nohou. 

 
Poruchy krve a lymfatického systému 

 Velmi vzácné: Nízké hodnoty krevních destiček (trombocytopénie). 
 
Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazení jinde 

 Časté: Přírůstky hmotnosti 
 Méně časté: Úbytek hmotnosti 
 Velmi vzácné: Změněné hodnoty jaterních testů. 
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Hlášeny byly následující nežádoucí účinky: 

 Velmi vzácné: Krvácivost (například poševní krvácení nebo krvácení v oblasti zažívacího 
traktu, krvácení kůže nebo sliznic viditelné jako červené nebo červeno-hnědé až modro-zelené 
skvrny nebo proužky, které mohou vznikat bez vnější příčiny - tak zvaná ekchymóza).  

 Velmi vzácné: Starší pacienti mohou být v některých případech postiženi hromaděním tekutin 
(v důsledku čehož vznikají otoky kotníků), následně dochází k tak zvanému syndromu SIADH 
(nedostatečně vysoká hladina sodíku v krvi), (viz odstavec: Zvláštní opatrnosti při užívání 
přípravku Esprolan je zapotřebí). 

 Ve vzácných případech může vznikat v důsledku užívání escitalopramu tak zvaný 
serotoninový syndrom. Jde o velmi závažný stav vyvolaný nadbytkem serotoninu v mozku. 
K příznakům patří rozrušení a neklid, chvění a třes, průjem, náhlé záškuby svalů, zvýšená 
tělesná teplota (horečka), zmatenost, podráždění a silné rozrušení, které může přejít v tak 
zvané delirium a může vést až ke kómatu.  
Zhoršení deprese - pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na 
sebevraždu (viz odstavec 2). Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo 
příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu, a požádáte ho, aby si přečetl tuto 
příbalovou informaci. Můžete je také požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se 
Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování. 

 
V takových případech se okamžitě obraťte s žádostí o radu na svého ošetřujícího lékaře a léčbu 
přerušte. 
Kromě toho se mohou objevit následující symptomy, které mohou být potenciálně důsledkem deprese: 
vnímání jevů, které ve skutečnosti neexistují (tzv. halucinace), vysoká rozjařenost spojená 
s nadměrnou energičností (tzv. mánie), pocit vlastního odcizení nebo odcizení svých pocitů, panické 
záchvaty. 
Hlášeny byly také bolesti kloubů, sekrece mléka a něco, čemu se říká angioneurotický edém, což je 
alergická reakce s příznaky náhlého nahromadění tekutiny v kůži a sliznicích (například v krku nebo v 
jazyce), dýchací potíže popřípadě svědění a vyrážka na kůži. Jestliže se taková alergická reakce objeví, 
přestaňte escitalopram užívat a informujte o této skutečnosti svého lékaře.  
 
U pacientů užívajících léky ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu nebo tricyklických 
antidepresiv bylo také zaznamenáno zvýšené riziko zlomenin kostí.  
 
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, 
svému lékaři nebo lékárníkovi.  
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK Esprolan UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Potahované tablety v blistrech  uchováváme při teplotě do 25ºC. 
Potahované tablety v lahvičce  uchováváme při teplotě do 30ºC. 
 
Esprolan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a vnějším obalu. Datum doby 
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. Toto opatření pomáhá chránit životní 
prostředí.  
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6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Esprolan obsahuje 
Léčivou látkou je escitalopram. Jedna tableta obsahuje 5 mg, 10 mg nebo 20 mg escitalopramu. 
Pomocné látky v jádře tablety: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná sůl 

kroskarmelózy, kukuřičný škrob, glycerol, kopovidon, magnézium-stearát. 
Pomocné látky v potahové vrstvě : potahová soustava Sepifilm 752 bílá (hypromelóza,  , 

mikrokrystalická celulóza, makrogol-stearát 40, oxid titaničitý (E171).  
 
Jak přípravek Esprolan vypadá a co osahuje toto balení 
Esprolan 5 mg, 10 mg a 20 mg potahované tablety obsahují 5 mg, 10 mg a 20 mg escitalopramu 
v jedné tabletě. 
 
Esprolan   5 mg: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety. 
Esprolan 10 mg: Bílé oválné (9x5mm) bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné 
straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.  
Esprolan 20 mg: Bílé oválné (12x6,5mm) bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na 
jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny. 
 
Esprolan 5 mg, 10 mg a 20 mg potahované tablety je dostupný v následujících baleních: 
blistry po 14, 28, 56, 98 tabletách, 
lahvičky  po 100, 200 tabletách. 
 
Na trhu nemusejí být všechny velikostí balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Medana Pharma S.A. 
10, Wł. Łokietka Str., 98-200 Sieradz 
Polsko  
 
Výrobce  
Pharmaceutical Works Polpharma SA.  
19 Pelplinska Str., 83-200 Starogard Gdański 
Polsko 
 
Medana Pharma S.A. 
10, Wł. Łokietka Str., 98-200 Sieradz 
Polsko 
  
 Farmaprojects S.A. 
 Santa Eulalia 240-242, 08902, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 
 Španělsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
22.12.2010 
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