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Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. :sukls27244/2008, sukls27245/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amlodipin-ratiopharm 5 mg
Amlodipin-ratiopharm 10 mg

(Amlodipinum)
tablety

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

1. CO JE Amlodipin-ratiopharm A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Amlodipin-ratiopharm je léčivý přípravek ze skupiny léků nazývaných blokátory vápníkových kanálů. 
Přípravek snižuje propustnost vápníkových kanálů v buněčné membráně a brání tak vstupu vápníku do 
buňky. Tím snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny, čímž dochází ke snížení krevního tlaku a krev 
tak může procházet cévou snáze. Pomalý nástup účinku zamezuje nebezpečí posturální hypotenze 
(vznik závratí při náhlé změně polohy).
Jednou denně podaný Amlodipin-ratiopharm vede ke snížení krevního tlaku po dobu celých 24 hodin. 
U nemocných s anginou pectoris (nedostatečné prokrvení srdečního svalu projevující se typickou bolestí 
na hrudníku) přípravek Amlodipin-ratiopharm zvyšuje zásobení srdce krví, a tím zlepšuje přísun 
kyslíku, což snižuje četnost záchvatů bolesti a spotřebu nitroglycerinu.
Amlodipin-ratiopharm je určen k léčbě zvýšeného krevního tlaku a anginy pectoris. Může být užit 
samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. K léčbě vysokého krevního tlaku 
nebo anginy pectoris mohou Amlodipin-ratiopharm užívat i nemocní se srdečním selháváním.
Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Amlodipin-ratiopharm
UŽÍVAT

Neužívejte Amlodipin-ratiopharm
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku, jiné dihydropyridiny nebo na kteroukoli 

další složku přípravku;
- jestliže trpíte pokročilou aortální stenózou (zúžení srdečnicové chlopně);
- jestliže jste těhotná nebo kojíte.
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amlodipin-ratiopharm je zapotřebí
- jestliže trpíte poruchou jaterních funkcí. S lékařem byste se měl(a) poradit i v případě, že jste 

jakoukoliv poruchou jaterních funkcí trpěl(a) již v minulosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek Amlodipin-ratiopharm může být bezpečně použit společně s dalšími léky. Přesto 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.

Užívání přípravku Amlodipin-ratiopharm s jídlem a pitím
Přípravek lze užívat nezávisle na jídle. Tabletu zapijte malým douškem tekutiny (vody). Tablety užívejte 
nejlépe ve stejnou denní dobu. 

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Bezpečnost užívání přípravku Amlodipin-ratiopharm v době těhotenství nebyla u člověka zatím 
prokázána. Vzhledem k tomu byste neměla přípravek v tomto období užívat. Pokud otěhotníte v době 
užívání přípravku, poraďte se neprodleně s lékařem.
V období kojení byste neměla  přípravek užívat. Bude-li Vám lékař předepisovat Amlodipin-
ratiopharm, upozorněte jej, že kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k možným nežádoucím účinkům, jako jsou např.bolesti hlavy, únava nebo závratě, může u 
Vás dojít ke snížení pozornosti při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů, zejména na začátku 
léčby. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat jen po poradě s lékařem.

3. JAK SE Amlodipin-ratiopharm UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.
Následující údaje platí pouze pokud lékař nepředepsal jinak. Dodržujte prosím tento návod k použití, 
jinak Vám přípravek Amlodipin-ratiopharm nepřinese plný prospěch. Přesné dávkování vždy určí 
lékař.
Úvodní dávka u dospělých je 5 mg (1 tableta přípravku Amlodipin-ratiopharm 5 mg) jednou denně. 
Dávku může lékař zvýšit až na nejvyšší denní dávku 10 mg (1 tableta přípravku Amlodipin-
ratiopharm 10 mg, nebo 2 tablety přípravku Amlodipin-ratiopharm 5 mg) jednou denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amlodipin-ratiopharm, než jste měl(a) nebo při náhodném požití 
přípravku dítětem, informujte ihned svého lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte 
si s sebou tuto příbalovou informaci a zbytek tablet, aby lékař věděl, co bylo užito.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amlodipin-ratiopharm, přeskočte vynechanou dávku a 
vezměte si další dávku ve správnou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou 
tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Amlodipin-ratiopharm
Nepřerušujte ani neukončujte léčbu přípravkem Amlodipin-ratiopharm bez vědomí lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
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4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Amlodipin-ratiopharm nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
Přípravek Amlodipin-ratiopharm je obvykle dobře snášen. Mohou se vyskytnout bolesti hlavy, otoky –
zejména kolem kotníků, slabost, ospalost, pocit na zvracení, bolesti břicha, návaly, bušení srdce a 
nevolnost. Vzácně může vzniknout svědění a vyrážka, dušnost, svalové křeče, nechutenství, zvýšená 
četnost močení, vypadávání vlasů, bolesti v zádech, změny nálady, svalové bolesti, poruchy zraku, 
zbytnění sliznice dásní a erythema multiforme (prudké puchýřnaté onemocnění kůže a sliznic).

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 Amlodipin-ratiopharm UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

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 Amlodipin-ratiopharm obsahuje
- Léčivou látkou je amlodipinum.

Amlodipin-ratiopharm 5 mg: 1 tableta obsahuje amlodipini maleas 6,42 mg
(odpovídá 5 mg amlodipinum v 1 tabletě).
Amlodipin-ratiopharm 10 mg: 1 tableta obsahuje amlodipini maleas 12,84 mg
(odpovídá 10 mg amlodipinum v 1 tabletě).

- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, sodná sůl 
karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak Amlodipin-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení
Amlodipin-ratiopharm je bílá, kulatá, mírně bikonvexní neobalovaná tableta se zkosenými hranami a 
s půlicí rýhou na jedné straně.
Velikosti balení: 30 a 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo.
Krka, D.D., Novo Mesto, Slovinsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
19.1. 2011




