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PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ortanol 10 mg Enterotab
Ortanol 20 mg Enterotab
Ortanol 40 mg Enterotab

enterosolventní tablety
omeprazolum

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK ORTANOL ENTEROTAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ortanol Enterotab, enterosolventní tablety, obsahuje léčivou látku omeprazol. Ta patří do 
skupiny léčiv nazývaných ‘inhibitory protonové pumpy’. Ty působí tak, že snižují množství kyseliny 
vytvářené v žaludku.

Přípravek Ortanol Enterotab se používá k léčení následujících stavů:

U dospělých:
 ‘gastroezofageální refluxní choroba’. Ta nastává tam, kde kyselina ze žaludku uniká do jícnu

(trubice spojující hrdlo se žaludkem), což způsobuje bolest, zánět a pálení žáhy.
 vředy v horní části střeva (duodenální vřed) nebo v žaludku (žaludeční vřed).
 vředy, které jsou infikovány bakteriemi nazývanými ‘Helicobacter pylori’. Pokud trpíte touto 

nemocí, může Vám lékař rovněž předepsat antibiotika k léčení infekce a vyhojení vředu. 
 vředy způsobené léky nazývanými nesteroidní antirevmatika. Přípravek Ortanol Enterotab lze 

rovněž používat k zabránění vzniku vředů pokud nesteroidní antirevmatika užíváte.
 příliš mnoho kyseliny v žaludku v důsledku růstu ve slinivce břišní (Zollinger-Ellisonův

syndrom).

U dětí:



Děti starší než 1 rok a ≥ 10 kg
 ‘gastroezofageální refluxní choroba’. Ta nastává tam, kde kyselina ze žaludku uniká do jícnu 

(trubice spojující hrdlo se žaludkem), což způsobuje bolest, zánět a pálení žáhy.
U dětí mohou příznaky choroby zahrnovat vracení obsahu žaludku do úst (regurgitace), zvracení 
a malý přírůstek na váze.

Děti a dospívající starší 4 let
 vředy infikované bakterií nazývanou ‘Helicobacter pylori’. Pokud Vaše dítě tuto chorobu má, 

může mu lékař rovněž předepsat antibiotika k léčení infekce a vyhojení vředu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
ORTANOL ENTEROTAB UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ortanol Enterotab:
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku

Ortanol Enterotab.
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. 

pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 jestliže užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Jestliže si nejste jistý/á, poraďte se předtím, než začnete přípravek Ortanol Enterotab užívat se svým 
lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Ortanol Enterotab je zapotřebí
Přípravek Ortanol Enterotab může zakrýt příznaky jiných nemocí. Proto, pokud se u Vás předtím, než 
začnete užívat přípravek Ortanol Enterotab nebo během jeho užívání objeví následující stavy, ihned se 
obraťte na svého lékaře:
 Bez důvodu značně uberete na váze a budete mít problémy s polykáním.
 Budete trpět bolestmi žaludku nebo poruchami trávení.
 Začnete zvracet jídlo nebo krev.
 Budete mít černou stolici (stolici zbarvenou krví).
 Budete mít těžký nebo dlouhodobý průjem, protože omeprazol je spojován s mírným nárůstem 

infekčního průjmu.
 Máte vážné problémy s játry.

Jestliže přípravek Ortanol Enterotab užíváte dlouhodobě (déle než 1 rok), bude Vás lékař pravidelně 
sledovat. Musíte při každé návštěvě lékaře hlásit všechny nové a výjimečné příznaky a okolnosti.

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. To proto, že přípravek 
Ortanol Enterotab může mít vliv na to, jak některé léky působí a některé léky mohou mít vliv na 
působení přípravku Ortanol Enterotab.

Neužívejte přípravek Ortanol Enterotab, pokud užíváte lék obsahující nelfinavir (používá se k léčení 
HIV infekce).

Svého lékaře nebo lékárníka informujte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:
 ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (používají se k léčbě infekcí způsobených plísněmi).
 digoxin (používá se k léčbě problémů se srdcem).
 diazepam (používá se k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).



 fenytoin (používá se při epilepsii). Jestliže užíváte fenytoin, může Váš lékař potřebovat Vás 
sledovat při nasazení nebo vysazení přípravku Ortanol Enterotab.

 léky používané k ředění krve, jako je warfarin nebo jiné blokátory vitaminu K. Váš lékař může 
potřebovat Vás sledovat při nasazení nebo vysazení přípravku Ortanol Enterotab.

 rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy).
 atazanavir (používá se k léčbě HIV infekcí).
 takrolimus (v případě transplantace orgánů).
 třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používá se na mírné deprese).
 cilostazol (používá se při léčbě intermitentní klaudikace).
 saquinavir (používá se k léčbě HIV infekce).
 klopidogrel (používá se k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů)).

Pokud Vám lékař zároveň s přípravkem Ortanol Enterotab předepsal antibiotika amoxicilin a 
klarithromycin k léčení vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste jej 
informovali o všech jiných lécích, které užíváte.

Užívání přípravku Ortanol Enterotab s jídlem a pitím
Tablety můžete užívat s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení
Předtím, než začnete užívat přípravek Ortanol Enterotab, svého lékaře informujte, pokud jste těhotná 
nebo se snažíte otěhotnět. Váš lékař rozhodne, zda v této době můžete přípravek Ortanol Enterotab
užívat.

Váš lékař rozhodne, zda můžete přípravek Ortanol Enterotab užívat, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by přípravek Ortanol Enterotab  ovlivňoval schopnost řídit nebo používat 
nástroje či obsluhovat stroje. Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky jako je točení hlavy a poruchy 
vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás vyskytnou, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ortanol Enterotab
Přípravek Ortanol Enterotab, enterosolventní tablety, obsahuje glukosu a sacharosu. Jestliže Vám lékař 
sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat, na svého lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ORTANOL ENTEROTAB UŽÍVÁ 
Vždy užívejte přípravek Ortanol Enterotab  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
musíte se poradit se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet máte užívat a jak dlouho je máte užívat. To bude záviset na Vaší 
nemoci a věku. 
Obvyklé dávky jsou uvedeny dále.

Dospělí:

K léčení příznaků gastroezofageální refluxní choroby, jako je pálení žáhy a kyselá regurgitace:
 jestliže Váš lékař zjistil, že Váš jícen byl lehce poškozen, je obvyklá dávka 20 mg jednou za den 

po dobu 4 až 8 týdnů. Lékař Vám může říci, abyste užíval/a dávku 40 mg po dobu dalších
8 týdnů, pokud se Váš jícen ještě nevyhojil.



 obvyklá dávka po vyhojení jícnu je 10 mg jednou denně.
 pokud nebyl jícen poškozen, je obvyklá dávka 10 mg jednou denně. 

K léčbě vředů v horní části střeva (duodenální vřed):
 obvyklá dávka je 20 mg jednou za den po dobu 2 týdnů. Lékař Vám může říci, abyste užíval/a 

stejnou dávku po dobu dalších 2 týdnů, pokud se Váš vřed ještě nevyhojil.
 pokud se vřed zcela nazahojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou za den po dobu 4 týdnů.

K léčbě vředů v žaludku (žaludeční vřed):
 obvyklá dávka je 20 mg jednou za den po dobu 4 týdnů. Lékař Vám může říci, abyste užíval/a 

stejnou dávku po dobu dalších 4 týdnů, pokud se Váš vřed ještě nevyhojil.
 pokud se vřed zcela nezahojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou za den po dobu 8 týdnů.

K prevenci návratu duodenálních a žaludečních vředů:
 obvyklá dávka je 10 nebo 20 mg jednou za den. Váš lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou za 

den. 

K léčbě duodenálních a žaludečních vředů způsobených nesteroidními antirevmatiky:
 obvyklá dávka je 20 mg jednou za den po dobu 4 až 8 týdnů.

K prevenci duodenálních a žaludečních vředů, pokud užíváte nesteroidní antirevmatika:
 obvyklá dávka je 20 mg jednou za den.

K léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a k zabránění jejich návratu:
 obvyklá dávka je 20 mg přípravku Ortanol Enterotab dvakrát denně po dobu jednoho týdne. 
 Váš lékař Vám rovněž může říci, abyste užíval/a dvě další antibiotika ze skupiny zahrnující 

amoxicilin, klarithromycin a metronidazol. 

K léčení nadměrného množství kyseliny v žaludku způsobené růstem ve slinivce břišní (Zollinger-
Ellisonův syndrom):
 obvyklá dávka je 60 mg denně. 
 Váš lékař může dávku upravit v závislosti na Vaší potřebě a rovněž rozhodne, jak dlouho budete 

lék užívat.

Děti:

K léčení příznaků gastroezofageální refluxní choroby, jako je pálení žáhy a kyselá regurgitace:
 přípravek Ortanol Enterotab mohou užívat děti starší 1 roku věku vážící více než 10 kg. Dávka 

pro děti je založena na hmotnosti dítěte, přičemž správnou výši určí lékař.

K léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a k zabránění jejich návratu:
 přípravek Ortanol Enterotab mohou užívat děti starší 4 let věku. Dávka pro děti je založena na 

hmotnosti dítěte, přičemž správnou výši určí lékař.
 Váš lékař vašemu dítěti rovněž předepíše dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Jak se tento lék užívá
 Tablety se doporučuje užívat ráno.
 Tablety můžete užívat s jídlem nebo nalačno. 
 Tablety polykejte celé a zapíjejte je polovinou sklenice vody. Tablety nežvýkejte ani nedrťte. To 

proto, že obsahují potahované pelety, které brání rozkladu léčiva kyselinou v žaludku. Je důležité, 
aby pelety zůstaly nepoškozené.



Co dělat, když Vy nebo Vaše dítě máte potíže s polykáním tablet
 Jestliže Vy nebo Vaše dítě máte potíže s polykáním tablet: 

- tabletu rozlámejte a dispergujte ji ve lžíci vody (neperlivé), jakékoli kyselé ovocné šťávě
(např. jablečné, pomerančové či ananasové) nebo v jablečném moštu. 

- před vypitím směs vždy promíchejte (směs nebude čirá). Poté směs ihned nebo do 15 minut 
vypijte.

- abyste s jistotou vypil/a všechen lék, sklenici velmi dobře vypláchněte polovinou sklenice 
vody a vypijte ji. Nepoužívejte mléko nebo perlivou vodu. Tuhé kousky obsahují lék –
nežvýkejte je a ani je nedrťte. 

Jestliže jste užil/a více přípravku Ortanol Enterotab, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Ortanol Enterotab, než Vám lékař předepsal, ihned se obra´tte na 
svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ortanol Enterotab
Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji jakmile si vzpomenete. Pokud však již téměř nastal čas na další 
dávku, zapomenutou dávku přeskočte. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou 
dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ortanol Enterotab nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, 
přestaňte přípravek Ortanol Enterotab užívat a ihned se obraťte na lékaře:
 Náhlé sípání, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, mdloby nebo potíže s polykáním (těžká 

alergická reakce).
 Zarudnutí kůže s puchýři nebo olupováním. Mohou se rovněž vyskytnout bolestivé puchýře a 

krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o ‘Stevens-Johnsonův syndrom’ 
nebo ‘toxickou epidermální nekrolýzu’.

 Žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevy problémů s játry.

Nežádoucí účinky se objevují v jistých četnostech, které jsou definovány následovně: 
Velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10
Časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000 
Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

Další nežádoucí účinky zahrnují:
Časté nežádoucí účinky
 Bolesti hlavy.
 Účinky na žaludek nebo střeva: průjem, bolesti žaludku, zácpa, plynatost.
 Pocit nevolnosti (nauzea) nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky
 Otok nohou a kotníků.



 Poruchy spánku (nespavost).
 Točení hlavy, lechtání jako je “mravenčení”, pocit ospalosti.
 Pocit točení (závrať).
 Změny krevních testů, které kontrolují funkci jater.
 Kožní vyrážka, boulovitá vyrážka (kopřivka) a svědění kůže.
 Celkový pocit nevolnosti a nedostatku energie.

Vzácné nežádoucí účinky
 Problémy s krví, jako je snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může vést ke 

slabosti, tvorbě modřin nebo ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku infekcí.
 Alergické reakce, někdy velmi těžké, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky, sípání.
 Nízké hladiny sodíku v krvi. To může vést ke slabosti, zvracení a křečím.
 Pocit agitovanosti, zmatenosti nebo deprese.
 Změny vnímání chutí.
 Problémy s viděním, jako je rozostřené vidění.
 Náhlý pocit sípání nebo dušnosti (bronchospasmus).
 Sucho v ústech.
 Zánět uvnitř úst.
 Infekce zvaná “moučnivka”, která může postihnout střeva a je způsobena plísní.
 Problémy s játry, včetně žloutenky, což může vést k zežloutnutí kůže, tmavé moči a únavě.
 Vypadávání vlasů (alopecie).
 Kožní vyrážka po vystavení se slunečnímu světlu.
 Bolesti kloubů (artralgie) nebo svalové křeče (myalgie).
 Těžké problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
 Zvýšené pocení.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
 Změny krevního obrazu, včetně agranulocytózy (nepřítomnost bílých krvinek)
 Agresivita.
 Vidění, cítění nebo slyšení věcí, které neexistují (halucinace).
 Těžké problémy s játry vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
 Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Tento stav může být 

spojen s vysokou horečkou a bolestí kloubů (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, 
toxická epidermální nekrolýza)

 Svalová slabost.
 Zvětšení prsů u mužů.
 Hypomagnezémie

Přípravek Ortanol Enterotab může ve velmi vzácných případech postihnout bílé krvinky, což povede k 
oslabení imunity. Pokud máte infekci s příznaky jako je horečka s  těžce zhoršeným celkovým stavem
nebo horečka s příznaky místní infekce, jako je bolest v šíji, hrdle nebo v ústech nebo potíže s močením, 
musíte se co nejdříve poradit se svým lékařem, aby bylo možno pomocí krevního testu vyloučit 
nepřítomnost bílých krvinek (agranulocytózu). Je důležité, abyste v takový čas uvedli informaci o svém 
léku.

Z tohoto seznamu možných nežádoucích účinků nemějte obavy. Žádný z nich se u Vás nemusí 
vyskytnout. 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 ORTANOL ENTEROTAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Ortanol Enterotab nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vnějším a 
vnitřním obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvičky z HDPE, před prvním otevřením:
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Lahvičky z HDPE, po prvním otevřením:
Trvanlivost po prvním otevření: 6 měsíců.
Po prvním otevření lahvičky uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené nádobce, 
aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Blistr Alu/Alu :
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Blistr Aclar/Alu:
Ortanol 10 mg Enterotab, enterosolventní tablety:
Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Ortanol 20 mg Enterotab, enterosolventní tablety
Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Ortanol 40 mg Enterotab, enterosolventní tablety
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

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 Ortanol Enterotab obsahuje

Léčivou látkou je omeprazolum (ve formě omeprazolum magnesium).

Jedna enterosolventní tableta obsahuje 10 mg omeprazolum.
Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg omeprazolum.
Jedna enterosolventní tableta obsahuje 40 mg omeprazolum.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
Sacharosa, kukuřičný škrob, glukosa, kopovidon, povidon 25, mastek, oxid titaničitý (E 171), 
disperze kopolymeru MA/EA (1:1) 30%, glycerol-monostearát 40-55, propylenglykol, kyselina 
stearová, polysorbát 80, simetikon, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, krospovidon, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.



Potah tablety:
Hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), mastek, červený oxid železitý (E 172).
Pouze přípravky Ortanol 10 mg Enterotab a Ortanol 40 mg Enterotab : Žlutý oxid železitý (E 
172).

Jak přípravek Ortanol Enterotab vypadá a co obsahuje toto balení
Ortanol 10 mg Enterotab, enterosolventní tablety
Světle růžová, oválná potahovaná tableta

Ortanol 20 mg Enterotab, enterosolventní tablety
Růžová, oválná potahovaná tableta s dělicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze dělit na dvě stejné 
poloviny.

Ortanol 40 mg Enterotab, enterosolventní tablety
Načervenalá, oválná potahovaná tableta s dělicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze dělit na dvě stejné 
poloviny.

Velikosti balení:
Přípravek Ortanol Enterotab je k dispozici v blistrových baleních s 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 
56, 60, 90, 98, 100 enterosolventními tabletami a v lahvičkách se 7, 14, 15, 28, 30, 56, 98, 100 
enterosolventními tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko
Lek S.A., Varšava, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.12.2010

  




