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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls163281/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GLAUCOTENS 0,005%

Oční kapky, roztok

Latanoprostum

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 příbalové informaci naleznete: 

1. Co je přípravek Glaucotens a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glaucotens používat

3. Jak se přípravek Glaucotens používá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Glaucotens uchovávat 

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK GLAUCOTENS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

- Latanoprost, léčivá látka přípravku Glaucotens, je látka patřící do skupiny prostaglandinů. Snižuje 
tlak ve Vašem oku zvýšením přirozeného odtoku nitroočního moku do krve.

- Glaucotens se používá k léčbě určitého typu chronického zeleného zákalu (glaukomu), zvaného 
glaukom s otevřeným úhlem, a rovněž k léčbě stavu označovaného jako oční hypertenze. Obě 
onemocnění jsou spojena se zvýšením nitroočního tlaku a mohou případně ovlivnit Vaše vidění. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
GLAUCOTENS POUŽÍVAT 

Přípravek Glaucotens užívají dospělé ženy a muži (včetně starších pacientů), ale nedoporučuje se jej
podávat dětem a dospívajícím.

Nepoužívejte přípravek Glaucotens

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na latanoprost nebo na kteroukoli další složku přípravku
Glaucotens;
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- jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět;

- jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glaucotens je zapotřebí

- jestliže máte určitý typ chronického glaukomu nazvývaný glaukom s úzkým úhlem;

- jestliže máte glaukom a nemáte čočku nebo máte umělou čočku;

- jestliže u Vás lékař zjistil zvýšené riziko výskytu cystoidního makulárního edému, což je stav, 
který může být způsoben cukrovkou;

- jestliže máte natržené zadní pouzdro čočky;

- jestliže máte glaukom způsobený tvorbou pigmentu v úhlu přední oční komory;

- jestliže máte glaukom způsobený očním zánětem nebo novotvorbou cév v oku (neovaskularizaci);

- jestliže máte vrozený glaukom;

- jestliže jste před nebo po operaci šedého zákalu;

- jestliže máte cévní poruchu postihující oko nebo poruchu sítnice způsobené cukrovkou;

- jestliže trpíte astmatem;

- jestliže trpíte suchýma očima, Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat;

- jestliže trpíte onemocněním, které může postihnout rohovku, Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat; 

- u pacientů,  u nichž je riziko vzniku iritidy/uveitidy, je třeba podávat Glaucotens opatrně.

Pokud se Vás některé z těchto upozornění týkají, nebo se týkaly v minulosti, informujte o tom svého 
lékaře.

Během používání přípravku Glaucotens se Vám postupně může měnit barva oka (očí). Tento jev se 
vyskytuje především u lidí, kteří mají smíšenou barvu očí (jako modrohnědou, šedohnědou, 
zelenohnědou nebo žlutohnědou). Změna barvy obvykle začíná během osmého měsíce léčby. Ve 
většině případů je změna slabá. Po ukončení léčby se barva oka již dále nemění. Změna může být 
trvalá. Změna barvy nebyla nikdy pozorována u osob s čistě modrýma očima a vzácně byla 
zaznamenána u osob s šedýma, zelenýma nebo hnědýma očima. Kůže okolo oka může změnit barvu. 
Tato změna je přechodná a může odeznít i během dlouhodobého používání.

Latanoprost může postupně měnit řasy a chloupky postiženého oka nebo v jeho okolí. Změny se 
projevují  jako prodloužení, zesílení, pigmentace, změna počtu řas a změna směru jejich růstu.

Děti

Bezpečnost a účinnost podávání latanoprostu dětem nebyla dosud stanovena. Proto se podávání  
přípravku Glaucotens dětem nedoporučuje. 

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.

Je možná interakce přípravku Glaucotens s jinými léky. 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
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Nepoužívejte přípravek Glaucotens jestliže jste těhotná, v blízké době plánujete otěhotnět nebo pokud 
kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředek nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, jestliže se u Vás projeví 
rozmazané vidění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Glaucotens

Přípravek Glaucotens obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid.

Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění oka.

Zabraňte styku s měkkými kontaktními čočkami.

Před aplikací vyjměte kontaktní čočky a s opětovným nasazením vyčkejte minimálně 15 minut po 
podání.

Je známo, že může změnit barvu měkkých kontaktních čoček. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GLAUCOTENS  POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Glaucotens přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Základní pokyny:

Obvyklá dávka pro dospělé, včetně starších pacientů, je jedna kapka jednou denně do postiženého oka 
nebo očí. Nejvhodnější doba pro podání je večer. Jestliže používáte ještě jiné oční kapky, musíte 
s jejich aplikací počkat nejméně 5 minut. Jakmile stisknete lahvičku, dejte pozor, abyste do 
postiženého oka vkápli pouze jednu kapku. Nepoužívejte přípravek Glaucotens vícekrát než jednou 
denně, protože účinky léčby se mohou při častějším podávání snižovat. Přípravek Glaucotens 
používejte tak dlouho, dokud Vám lékař nedoporučí léčbu ukončit. Přípravek Glaucotens se nepodává 
dětem.

Jestliže nosíte kontaktní čočky, musíte je před použitím přípravku Glaucotens vyjmout. Po podání 
přípravku vyčkejte alespoň 15 minut, než je opět nasadíte.

Způsob použití

Následující kroky Vám pomohou používat přípravek Glaucotens správným způsobem:

1. Umyjte si ruce a ujistěte se, že stojíte nebo sedíte pohodlně. 

2. Odšroubujte vnější uzávěr.

3. Prstem opatrně stáhněte spodní víčko postiženého oka .

4. Kapátko lahvičky přibližte k oku, ale nedotýkejte se koncem kapátka oka, jeho okolí ani 
ostatních povrchů. Jemně stiskněte lahvičku tak, aby jste vkápli do oka pouze jednu 
kapku. Poté pusťte dolní víčko. Stiskněte prstem koutek léčeného oka směrem k nosu a 
podržte 1 minutu. Pokud Vám to lékař předepsal, aplikujte stejným způsobem dávku i do 
druhého oka. 

5. Zašroubujte vnější uzávěr lahvičky. 

Bude pro Vás pravděpodobně snadnější aplikovat kapky před zrcadlem. 
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Jestliže jste použil(a) více přípravku Glaucotens, než jste měl(a)

Jestliže jste použil/a příliš mnoho kapek nebo pokud jste nedopatřením požil/a přípravek Glaucotens, 
kontaktujte okamžitě svého lékaře. Pokud si vkápnete do oka příliš mnoho kapek, můžete cítit slabé 
podráždění oka. Oči mohou slzet a zčervenat. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Glaucotens
Pečlivě užívejte obvyklou dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a 
vynechanou dávku. Jestliže si nejste jist/á, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

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 Glaucotens nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

Velmi časté ( 1/10):

Oční poruchy

Barva očí může zhnědnout a ztmavnout; změna barvy a tloušťky, délky, pigmentace a počtu řas a 
chloupků; podráždění oka (pálení, štípání, svědění, bodání), můžete mít pocit cizího tělesa v
oku/očích.

Lehké až středně těžké překrvení spojivek.

Časté ( 1/100 až <1/10):

Oční poruchy

Zánět okrajů očních víček, bolavé oči.

Přechodné tečkovité eroze rohovky, většinou bez příznaků.

Méně časté ( 1/1000 až <1/100):

Oční poruchy

Naběhlá a oteklá víčka.

Suché oko.

Zánět oční rohovky.

Rozmazané vidění.

Zánět spojivek.

Kožní poruchy

Kožní vyrážka.

Vzácné ( 1/10 0000 až <1/1000):

Oční poruchy
Určitý typ zánětu očí (iritida, uveitida), otok a poškození rohovky (edém rohovky), otok v okolí očnice 
(periorbitální edém), tmavé zabarvení pokožky víček, vyrážka na víčkách, špatný směr růstu řas, který 
může vést k podráždění oka; zvýšení jejich počtu, ztmavnutí.
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Otok sítnice oka v místě nejostřejšího vidění.

Další řada řas ve štěrbině Meibomových žláz (distichiáza).

Dýchací poruchy
Náhlý pocit tíže na hrudi způsobený křečí svalů a otok sliznice dýchacích cest často doprovázené 
kašlem a vykašláváním hlenu (astma); zhoršení existujícího astmatu; dušnost (dyspnoea). 

Velmi vzácné (<1/10 000):

Poruchy srdce

Může se projevit zhoršení existující bolesti a/nebo tísně na hrudi (angina pectoris). 

Celkové poruchy

Bolest na hrudi. 

Pacienti rovněž hlásili následující nežádoucí účinky: bolest hlavy, závratě, bušení srdce, bolest svalů a 
kloubů. 

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 GLAUCOTENS UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Glaucotens nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před prvním otevřením: 

Uchovávejte a přepravujte přípravek Glaucotens v chladu při teplotě 2oC – 8oC. Chraňte před 
mrazem. 

Uchovávejte lahvičku v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Doba použitelnosti po otevření: 4 týdny v chladu (2 - 8oC). 

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 Glaucotens obsahuje
- Léčivou látkou je latanoprostum

Jedna oční kapka obsahuje latanoprostum 50 μg.

2,5 ml očních kapek (obsah lahvičky) obsahuje 125 μg latanoprostu.

- Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
(E339), hydrogenfosforečnan sodný (E339), chlorid sodný  a voda na injekci

Jak přípravek Glaucotens vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Glaucotens je čirý bezbarvý roztok, prakticky bez částic.

Velikost balení: 1 x 2,5ml, 3 x 2,5ml a 6 x 2,5ml v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Jedna lahvička obsahuje 2,5 ml přípravku Glaucotens 0,005%, oční kapky, roztok. 
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Držitel rozhodnutí o registraci 

Valeant Czech Pharma s.r.o.

Truhlářská 1104/13, 1103/15

110 00 Praha 1

Česká republika

www.valeant.cz

Výrobce:

Famar S.A., Athény, Řecko

Strides Arcolab Polska sp. z o.o., Varšava, Polsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:

Německo:   Xalaprost 0,005% Augentropfen

Polsko:       Xalaprost

Bulharsko:     Xalaprost

Rumunsko:     Xalaprost 0,05 mg/ml, picături oftalmice, soluţie

Česká republika:          Glaucotens 0,005 % oční kapky

Slovensko:     Glaucotens 0,005 % Očná roztoková instilácia

Maďarsko:      Latapres 0,005 % Oldatos szemcsepp

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.4.2010.
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