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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25845/2010

Příbalová informace - RP

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ !

Pentasa 1 g
(mesalazinum)

rektální suspenze

Držitel rozhodnutí o registraci 

Ferring – Léčiva,a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika

Výrobce

Ferring – Léčiva,a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika

Složení

Léčivá látka: Mesalazinum 1 g ve 100 ml rektální suspenze (odpovídá 1 lahvičce) 

Pomocné látky: Dihydrát dinatrium-edetátu, disiřičitan sodný (E 223), trihydrát octanu 
sodného, kyselina chlorovodíková k úpravě pH, čištěná voda 

Indikační skupina

Střevní protizánětlivá léčiva

Charakteristika

Mesalazin má specifický protizánětlivý účinek na pojivovou tkáň střevní stěny.

Indikace

Přípravek se užívá k léčbě ulcerózní kolitidy v oblasti konečníku a esovité kličky tlustého střeva v 
dospělém věku. Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a mladistvým jsou 
omezené.

Kontraindikace
Přípravek Pentasa 1g  nesmějí užívat  pacienti přecitlivělí na mesalazin, salicyláty a jiné složky 
přípravku a dále nemocní s těžkou  poruchou funkce jater nebo ledvin.

Pro použití v těhotenství nebo během kojení musí být zvlášť závažné důvody. O vhodnosti užívání 
přípravku u těhotných a kojících žen rozhoduje lékař podle závažnosti onemocnění.

Nežádoucí účinky
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Přípravek Pentasa 1g je obecně dobře snášen, přesto se mohou objevit některé nežádoucí účinky. 
Nejčastěji se vyskytují průjem, nevolnost a zvracení, bolest břicha, bolest hlavy, zvracení a vyrážka, tj. 
kopřivka a ekzém. Příležitostně se vyskytují alergické reakce a horečka.

Po užití rektální suspenze Pentasa 1g může dojít k mírným projevům podráždění, jako je svědění, 
nepříjemný pocit v konečníku a pocit  nucení na stolici.

V souvislosti s užíváním mesalazinu, který je léčivou látkou přípravků PENTASA, se ve vzácných 
případech (1:1000 a méně) mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: zánět srdečního svalu a 
osrdečníku (myokarditida a perikarditida), zvýšení hladiny enzymu amyláza a zánět slinivky břišní. 

Velmi vzácně (méně než 1:10 000) se pak mohou vyskytnout bolesti ve svalech a kloubech, dočasná 
ztráta vlasů, onemocnění podobné systémovému lupus erythematodes (červené zabarvení kůže v 
obličeji motýlovitého tvaru), porucha funkce jater (zvýšení  hladiny bilirubinu a jaterních enzymů, 
zánět jater, cirhóza, jaterní selhání,), porucha funkce ledvin (včetně intersticiální nefritidy, 
nefrotického syndromu, změna barvy moči), alergické plicní reakce (včetně dušnosti, kašle, alergické 
alveolitidy, plicní eosinofilie, plicní infiltrace, pneumonitidy), změny v  krevním obraze – eosinofilie 
(jako součást alergické reakce), anémie ( pokles počtu červených krvinek) , aplastická anémie ( 
chudokrevnost z útlumu kostní dřeně), leukopenie - pokles počtu bílých krvinek (včetně 
granulocytopenie), trombocytopenie, agranulocytóza, pancytopenie a poruchy nervového systému -
periferní neuropatie.

Některé z těchto nepříznivých reakcí mohou být projeven samotné choroby.

Při užívání přípravku Pentasa 1g rektální suspenze však tyto vzácné nežádoucí účinky nebyly 
pozorovány. 

Při výskytu jakékoliv nepříznivé nebo neobvyklé reakce se však neprodleně poraďte se svým lékařem. 

V případě podezření na nežádoucí reakce, jejichž příznakem může být krvácení, modřiny, bolest v 
krku a zvýšená teplota, a v případě zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku teplota a bolest na  hrudi 
doprovázená dušností je nutno léčbu přerušit a neprodleně informovat lékaře. 

Interakce

Účinky přípravku a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

    
Současné podávání jiných látek, které mohou poškodit ledviny, jako jsou NSAID (nesteroidní 
protizánětlivé léky) a azathioprin  může riziko postižení ledvin zvýšit. Současné podávání
azathioprinu nebo 6-merkatopurinu může být příčinou poruchy krvetvorby.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat. Jestliže 
Vám jiný lékař bude předepisovat nějaký další lék, informujte ho, že užíváte přípravek Pentasa 1g. 

Dávkování
Dospělí:

Obvykle  1 g (1 lahvička) denně večer před spaním.  

Lékař může předepsat i jiné použití a dávkování, než je zde uvedeno. V takovém případě je nutno 
dodržet nařízení lékaře.

Děti:

Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a mladistvým jsou omezené.
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Způsob použití

Přípravek je určen k zavedení do konečníku.

Každé balení k jednotlivé aplikaci je chráněno obalem, který se snímá bezprostředně před použitím. 
Před použitím je třeba obsah dobře protřepat.

- Před zavedením rektální suspenze se doporučuje jít na stolici a vyprázdnit se.

- Otevřete  obal s rektální suspenzí .

- Před použitím protřepejte obsah umělohmotné nádobky.

- Otočením uzávěru o 360°C uvolněte pojistku. (viz obr. 1).

- Vložte ruku do přiloženého umělohmotného sáčku a uchopte nádobku (viz obr. 2).

- Zaujměte polohu vhodnou k zavedení rektální suspenze ulehnutím na bok (viz obr. 3).

- Horní část aplikátoru opatrně vsuňte do konečníku a jemně vytlačte obsah nádobky.

- Jakmile je nádobka prázdná, vyjměte aplikátor se stisknutou nádobkou. Zůstaňte ležet ještě zhruba 
5-10 minut nebo , dokud nezmizí nucení k vypuzení suspenze (viz.obr 4).

- Před vyhozením přetáhněte přes lahvičku s aplikátorem umělohmotný sáček .

- Obsah sáčku pevně uzavřete ( gumičkou, provázkem).

- Uzavřený sáček odložte do sběrné nádoby.

Doporučujeme chránit prostěradlo a ložní prádlo před potřísněním, neboť rektální suspenze Pentasa 1g
může změnit barvu tkaniny. Pokud dojde k potřísnění, postižené prádlo okamžitě namočte.

Upozornění
Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater, řiďte se vždy pokyny 
vašeho lékaře, který určí, zda je léčba přípravkem Pentasa 1 g pro Vás vhodná.

V průběhu léčby, zvláště na jejím počátku vám bude lékař pravidelně kontrolovat funkce ledvin.

Užívání přípravku Pentasa 1g nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo používat stroje. 

Dosud nebyl zaznamenán žádný případ předávkování. Pokud máte podezření na předávkování, 
poraďte se se svým lékařem.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Varování:

Přípravek nesmí být  používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

7 lahviček + 7 PE sáčků.

Datum poslední revize 
12.1.2011




