
1/4

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls168389/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

ANEXATE  
injekční roztok
flumazenilum

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK ANEXATE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Anexate je antidotum - látka působící proti účinkům jiné látky.
Léčivou látkou tohoto přípravku je flumazenil. Flumazenil je tzv. benzodiazepinový 
antagonista. Působí proti účinkům benzodiazepinů, což jsou látky, které mají zklidňující 
protikřečový a svalově relaxační účinek a užívají se k léčbě epilepsie, ke zklidnění nebo 
navození spánku a dále při operacích jako součást celkové anestezie.

Anexate se používá k zabránění účinku léků ze skupiny benzodiazepinů. Podává se při 
ospalosti, svalové slabosti nebo bezvědomí - zvláště v případech použití vysokých dávek 
benzodiazepinů, například při anestezii nebo předávkování.

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

Nepoužívejte přípravek Anexate

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku flumazenil nebo na kteroukoli další 
složku přípravku

- jestliže Vám byly benzodiazepiny podávány za účelem léčby stavu, který by Vás mohl 
ohrožovat na životě (např. zvýšený nitrolební tlak nebo status epilepticus)
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- jestliže máte epilepsii a dostáváte benzodiazepiny jako přídatnou léčbu

- jestliže trpíte úzkostnou poruchou nebo máte myšlenky na sebevraždu a užíváte kvůli tomu 
benzodiazepiny

- jestliže jste dostal(a) malou dávku krátkodobě působícího benzodiazepinu

- jestliže nejste hospitalizován(a) a nejste tak zajištěn(a) po stránce bezpečnosti

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Anexate je zapotřebí
Před zahájením léčby se ujistěte, zda je lékař informován o všech Vašich dalších
-  onemocněních
-  alergiích.

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 to nesmírně důležité, protože pokud současně užíváte více než jeden lék, mohou se 
účinky vzájemně posílit, nebo oslabit. Anexate například blokuje centrální účinky látek 
spadajících do skupiny benzodiazepinů stejně jako nebenzodiazepinoví agonisté (= látky s 
podobným výsledným efektem) na benzodiazepinovém receptoru (např. zopiclon, 
triazolopyridaziny a další). Pokud potřebujete více informací, prodiskutujte tuto 
problematiku se svým lékařem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Před začátkem léčby musíte o svém případném (byť jen předpokládaném) těhotenství 
informovat lékaře, který může rozhodnout, zda je pro Vás lék vhodný. Stejně tak rozhodne 
o podání léku v případě, že kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
I přesto, že jste při vědomí a vzhůru, musíte se během prvních 24 hodin po podání Anexate 
zdržet takových činností, jako je řízení automobilu nebo manipulace se stroji, protože by 
mohlo dojít k navrácení účinku benzodiazepinů, podaných dříve.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ANEXATE POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Anexate přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Odpovídající dávku přípravku Anexate zvolí a intravenózně (i.v.) Vám podá lékař - podle 
Vaší individuální reakce na přípravek.

Podání přípravku Anexate bývá obvykle jednorázové, v závislosti na potlačení ospalosti či 
útlumu vědomí po anestezii nebo předávkování benzodiazepiny. Přípravek Anexate lze 
podávat buď neředěný, nebo jej lze naředit.

Přípravek Anexate mohou užívat děti starší 1 roku.
Dokud nebudou k dispozici dostatečné údaje, lze přípravek Anexate podávat dětem mladším 1 
roku pouze v případě, kdy je riziko pro pacienta (zvláště v případě náhodného předávkování) 
převáženo prospěchem z léčby.
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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 Anexate nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Některé z nich však mohou být také důsledkem probíhajícího onemocnění.

Vedle očekávaného efektu se mohou během léčby objevit nežádoucí účinky i při dodržení správného 
postupu a dávky.
Anexate je dobře přijímán většinou pacientů. Často se může objevit pocit na zvracení a zvracení, 
méně často úzkost, strach a bušení srdce. V ojedinělých případech se může objevit zčervenání, 
záchvat (křeče), zvláště u pacientů trpících epilepsií, přechodné zvýšení krevního tlaku, zimnice nebo 
abstinenční příznaky. Pokud Vás otázka těchto nebo jiných nežádoucích účinků znepokojuje, 
promluvte si o tom se svým lékařem.

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 ANEXATE UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Anexate nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za 
“Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Anexate je předepisován pro Vás osobně a Vy jej za žádných okolností nesmíte poskytnout 
někomu jinému.

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 Anexate obsahuje

- Léčivou látkou je flumazenil.
- Pomocnými látkami jsou: dihydrát dinatrium-edetátu, kyselina octová 99%, chlorid 

sodný, roztok hydroxidu sodného 1mol/l a voda na injekci.

Jak přípravek Anexate vypadá a co obsahuje toto balení

Ampule přípravku Anexate obsahuje čirý, bezbarvý roztok.

Pětimililitrové ampule obsahující 0,5 mg flumazenilu jsou baleny po 5 a 25 kusech. 
Desetimililitrové ampule obsahující 1 mg flumazenilu  jsou baleny po 5 a 25 kusech.
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Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Roche s.r.o., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.12.2010.




