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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls96713/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-COMBILOS 50/12,5 mg
potahované tablety

(losartanum kalicum / 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 APO-COMBILOS 50/12,5 mg k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-COMBILOS 50/12,5 mg užívat 
3. Jak se APO-COMBILOS 50/12,5 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak APO-COMBILOS 50/12,5 mg uchovávat 
6.       Další informace

1. CO JE APO-COMBILOS 50/12,5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-COMBILOS 50/12,5 mg je kombinovaný léčivý přípravek obsahující antagonistu receptoru 
angiotensinu II (losartan) a diuretikum (hydrochlorothiazid).

APO-COMBILOS 50/12,5 mg se používá k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-COMBILOS 50/12,5 
MG UŽÍVAT 

Neužívejte APO-COMBILOS 50/12,5 mg, jestliže:
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na losartan, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku 

přípravku 
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jiné sulfonamidové látky (např. jiné thiazidy, některé 

antibakteriální léčivé přípravky jako kotrimoxazol. Jestliže si nejste jistý/á, zeptejte se svého 
lékaře).

- pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek APO-COMBILOS neužívat ani na 
počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení)

- máte závažnou poruchu funkce jater
- máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo vaše ledviny netvoří moč
- máte nízké hladiny draslíku, nízké hladiny sodíku nebo vysoké hladiny vápníku, které nelze 

upravit léčbou
- trpíte dnou.
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-COMBILOS 50/12,5 mg je zapotřebí, jestliže:
- jste v minulosti měl/a alergickou reakci včetně otoku obličeje, rtů, krku a/nebo jazyka.
- užíváte diuretika (močopudné léky).
- máte dietu s omezeným příjmem soli.
- úporně zvracíte a/nebo máte silný průjem nebo jste nedávno úporně zvracel/a a/nebo měl/a silný 

průjem.
- máte srdeční selhání.
- máte nebo jste měl/a mírně až středně vážně poškozené funkce jater, nebo onemocnění jater.
- máte zúžené tepny v ledvinách (stenóza renální artérie) nebo jen jednu funkční ledvinu nebo jste 

nedávno podstoupil/a transplantaci ledviny.
- máte zúžené tepny (ateroskleróza), anginu pectoris (bolest na hrudi způsobená nedostatečným 

prokrvením srdce).
- máte stenózu aortální či mitrální chlopně (zúžení chlopní v srdci) nebo hypertrofickou

kardiomyopatii (onemocnění způsobené zbytněním srdečního svalu).
- máte diabetes (cukrovku).
- máte dnu.
- máte nebo jste měl/a alergický stav, astma nebo stav vyvolávající bolest kloubů, kožní vyrážky 

a horečka (systémový lupus erythematodes).
- máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo jste na dietě s nízkým obsahem 

draslíku.
- musíte se podrobit anestézii (i u zubního lékaře) nebo před operací nebo pokud máte podstoupit 

vyšetření funkce příštítných tělísek. V takovém případě musíte informovat lékaře nebo 
zdravotnický personál, že užíváte přípravek APO-COMBILOS 50/12,5 mg.

- trpíte primárním hyperaldosteronismem (stav zvýšené tvorby hormonu aldosteronu 
v nadledvinách vyvolaný poruchou této žlázy). 

- se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět, informujte svého lékaře. Užívání 
přípravku APO-COMBILOS není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině 
těhotenství se přípravek APO-COMBILOS nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné 
poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení. 

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. 

Diuretika jako hydrochlorothiazid obsažená v přípravku APO-COMBILOS 50/12,5 mg mohou 
vzájemně působit s jinými léky
- Přípravky obsahující lithium by neměly být používány současně s přípravkem APO-

COMBILOS 50/12,5 mg bez pečlivého dohledu lékaře.
- Jestliže užíváte doplňky draslíku, doplňky solí obsahující draslík nebo draslík šetřící léčivé 

přípravky, jiná diuretika (močopudné léky), některá projímadla, glycyrrhizin hlavní sladce 
chutnající látka z lékořice, léky na dnu, léky na úpravu srdečního rytmu a diabetes (ústy užívané 
přípravky nebo inzulíny), mohou být vhodná zvláštní preventivní opatření (např. krevní testy).

- Dále je důležité, aby váš lékař věděl, že užíváte jiné léčivé přípravky na snížení krevního tlaku, 
steroidy, léčivé přípravky na rakovinu, léčivé přípravky proti bolesti, léčivé přípravky k léčbě 
plísňových infekcí, léčivé přípravky na artrózu, pryskyřice používané při vysoké hladině 
cholesterolu, např. kolestyramin, léčivé přípravky uvolňující svaly, tablety na spaní, opioidy 
jako morfin, presorické aminy jako adrenalin nebo jiné léčivé přípravky z této skupiny; 
perorální antidiabetika nebo inzulín.

- Pokud vám mají být podány jodové kontrastní látky, prosím, informujte lékaře, že užíváte 
přípravek APO-COMBILOS 50/12,5 mg.
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Užívání přípravku APO-COMBILOS 50/12,5 mg s jídlem a pitím
- Doporučujeme vám, abyste se během užívání tohoto přípravku zdržel/a pití alkoholu. Alkohol a  

APO-COMBILOS 50/12,5 mg mohou vzájemně zesílit své účinky.
- Nadměrné množství soli ve stravě může působit proti účinku přípravku APO-COMBILOS

50/12,5 mg.
- Přípravek APO-COMBILOS 50/12,5 mg může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám 
doporučí vysazení přípravku APO-COMBILOS ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že 
jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku APO-COMBILOS se nedoporučuje na 
počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek APO-COMBILOS nesmí užívat, 
protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.
Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte kojit. Přípravek APO-COMBILOS není 
doporučen kojícím matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte 
novorozené nebo nedonošené dítě. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Použití u dětí a dospívajících
Nejsou zkušenosti s podáváním přípravku APO-COMBILOS 50/12,5 mg dětem. Proto by APO-
COMBILOS 50/12,5 mg neměl být u dětí používán.

Použití u starších lidí
Přípravek APO-COMBILOS 50/12,5 mg působí stejně u starších i mladších dospělých a je také stejně 
tolerován. U starších pacientů se používá stejná dávka jako u mladších pacientů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Když zahajujete léčbu tímto přípravkem, neměl/a byste vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou 
pozornost (např. řídit automobil nebo obsluhovat nebezpečné stroje) dokud se neujistíte, že přípravek 
dobře snášíte.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-COMBILOS 50/12,5 mg 
Přípravek APO-COMBILOS 50/12,5 mg obsahuje monohydrát laktosy. Jestliže vám lékař řekl, že 
trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se musíte poradit s lékařem.

3. JAK SE APO-COMBILOS 50/12,5 MG UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek APO-COMBILOS 50/12,5 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Lékař zvolí 
vhodnou dávku přípravku APO-COMBILOS 50/12,5 mg v závislosti na vašem zdravotním stavu a 
s ohledem na užívání jiných léků. Je důležité, abyste v užívání přípravku APO-COMBILOS 50/12,5
mg pokračoval/a tak dlouho, jak vám předepsal lékař, aby se udržela dostatečná kontrola krevního 
tlaku. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Vysoký krevní tlak:
- Obvyklá dávka u většiny pacientů s vysokým krevním tlakem je jedna tableta přípravku APO-

COMBILOS 50/12,5 mg jednou denně, která kontroluje krevní tlak po dobu 24 hodin. 
- Tato dávka může být zvýšena na 2 tablety přípravku APO-COMBILOS 50/12,5 mg jednou 

denně.
- Nejvyšší dávka je 2 tablety přípravku APO-COMBILOS 50/12,5 mg jednou denně.
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Jestliže jste užil/a více přípravku APO-COMBILOS 50/12,5 mg, než jste měl/a
V případě předávkování ihned kontaktujte svého lékaře, aby vám mohla být urychleně poskytnuta 
lékařská péče. Předávkování může vyvolat pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalení srdečního 
tepu, změny složení krve a dehydrataci (ztráta vody z těla). 

Jestliže jste zapomněl/a užít APO-COMBILOS 50/12,5 mg
Užívejte přípravek APO-COMBILOS 50/12,5 mg tak, jak vám byl předepsán. Nezdvojujte následující 
dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Jestliže si zapomenete vzít denní dávku, vezměte si další 
dávku v obvyklém čase.

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 APO-COMBILOS 50/12,5 mg nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Jestliže zaznamenáte následující stav, přestaňte přípravek APO-COMBILOS 50/12,5 mg užívat a 
ihned informujte lékaře nebo se dostavte na pohotovost v nejbližší nemocnici:

Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst či krku, která ztěžuje dýchání nebo 
polykání).

Jedná se o závažný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10000 pacientů, ale 
méně než 1 z 1000 pacientů. Může být nutný rychlý lékařský zásah nebo hospitalizace.

Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Časté (vyskytující se u méně než 1 z 10 pacientů, ale u více než 1 ze 100 pacientů):
- Kašel, infekce horních cest dýchacích, ucpaný nos, zánět vedlejších nosních dutin, onemocnění 

nosních dutin,
- Průjem, bolest břicha, nevolnost, zažívací obtíže,
- Bolest svalů nebo svalové křeče, bolest nohou, bolest v zádech,
- Nespavost, bolest hlavy, závrať,
- Slabost, únava, bolest na hrudi,
- Zvýšené hladiny draslíku (které mohou vyvolat poruchu srdečního rytmu), snížené hladiny 

hemoglobinu.

Méně časté (vyskytující se u méně než 1 ze 100 pacientů, ale u více než 1 z 1000 pacientů):
- Anémie (chudokrevnost), červené či hnědavé skvrny na kůži (někdy zejména na dolní části 

nohy, celých nohou, pažích a hýždích, s bolestí kloubů, otokem rukou a nohou a bolestí 
žaludku), modřiny, snížení počtu bílých krvinek, problémy se srážlivostí a tvorba modřin,

- Ztráta chuti k jídlu, zvýšené hladiny kyseliny močové nebo dna, zvýšení hladiny cukru v krvi, 
porucha hladin elektrolytů v krvi, 

- Úzkost, nervozita, panická porucha (opakované záchvaty paniky), zmatenost, deprese, 
abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, porucha paměti,

- Mravenčení či podobné pocity, bolest končetin, třes, migréna, mdloba,
- Rozmazaný zrak, pálení čí štípání v očích, zánět spojivek, zhoršení zraku, zažlucené vidění,
- Zvonění, bzučení, hučení či cvakání v uších,
- Nízký krevní tlak, který může souviset se změnou polohy (pocit motání hlavy nebo slabosti, 

pokud vstanete), angina pectoris (bolest na hrudi), porucha srdečního rytmu, cévní mozková 
příhoda (TIA „malá mrtvice“), srdeční záchvat, bušení srdce,

- Zánět cév, který je často spojen s vyrážkou či tvorbou modřin,
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- Bolest v krku, dušnost, bronchitida (zánět průdušek), pneumonie (zápal plic), voda na plicích 
(což ztěžuje dýchání), krvácení z nosu, rýma, ucpání nosu,

- Zácpa, plynatost, žaludeční obtíže, žaludeční křeče, zvracení, sucho v ústech, zánět slinné žlázy, 
bolest zubů,

- Žloutenka (zežloutnutí očního bělma a kůže), zánět slinivky,
- Kopřivka, svědění, zánět kůže, vyrážka, zčervenání kůže, citlivost na světlo, suchost kůže, 

návaly, pocení, vypadávání vlasů,
- Bolest v rukou, ramenou, kyčlích, kolenou či jiných kloubech, otok kloubů, ztuhlost svalů, 

svalová slabost, 
- Časté močení i během noci, porucha funkce ledvin včetně zánětu ledvin, močová infekce, cukr 

v moči,
- Snížení zájmu o pohlavní styk, impotence,
- Otok obličeje, horečka

Vzácné (vyskytující se u více než 1 z 10000 pacientů, ale u méně než 1 z 1000 pacientů):
- Hepatitida (zánět jater), porucha testů funkce jater

Neznámé (četnost nemůže být z dostupných dat stanovena): 
- Rhabdomyolýza, rychlý rozpad kosterních svalů spojený se svalovými křečemi, horečkou a 

červenohnědým zabarvením moči

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 APO-COMBILOS 50/12,5 MG UCHOVÁVAT 

- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- Nepoužívejte APO-COMBILOS 50/12,5 mg po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru, 

krabičce nebo na štítku lahvičky. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce.

- Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí.

- Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 30°C . Lahvičku uchovávejte pevně uzavřenou, aby byl 
přípravek chráněn před vlhkostí

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 APO-COMBILOS 50/12,5 mg obsahuje

Léčivými látkami jsou losartanum kalicum a hydrochlorothiazidum. Jedna tableta obsahuje 50 mg 
losartanum kalicum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.

Pomocnými látkami jsou:
- v jádru tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob a 

magnesium-stearát.
- v potahu tablety: hypromelosa (E464), hydroxypropylcelulosa (E463), oxid titaničitý (E171), 

hlinitý lak chinolinové žluti (E104), karnaubský vosk.
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Jak  APO-COMBILOS 50/12,5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Světle žluté až žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „APO“ na jedné straně a „50 
12,5“ na druhé straně. 
APO-COMBILOS 50/12,5 mg se dodává v blistrových baleních obsahujících 28, 30 tablet a 
lahvičkách obsahujících 30, 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce:
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Pouze pro Itálii:
Lamp S. Prospero S.p.A., Modena (MO), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.1.2011




