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PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

CEFUROXIM-RATIOPHARM 250 mg 
CEFUROXIM-RATIOPHARM 500 mg 

potahované tablety 
cefuroximum axetili 

 
Cefuroxim-ratiopharm 250 mg 

Pro děti od 5 let , mladistvé a dospělé 
Cefuroxim-ratiopharm 500 mg 
Pro mladistvé od 12 let a dospělé 

 
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 případně 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 Cefuroxim-ratiopharm a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat přípravek Cefuroxim-ratiopharm 
3. Jak se přípravek Cefuroxim-ratiopharm užívá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Cefuroxim-ratiopharm uchovávat  
6. Další informace 
 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK Cefuroxim-ratiopharm A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Cefuroxim-ratiopharm je antibiotikum ze skupiny nazývané cefalosporiny. 
 
Cefuroxim-ratiopharm se používá k léčbě následujících infekcí: 
- infekce horních cest dýchacích zahrnujících záněty v oblasti hrdla, nosu a uší (zánět středního 

ucha, zánět vedlejších dutin nosních, zánět hrtanu, zánět mandlí – tonzilitida, „angína“); 
- infekce dolních cest dýchacích (akutní zhoršení chronické bronchitidy, zánět plic - pneumonie); 
- infekce kůže a měkkých tkání; 
- infekce ledvin a/nebo dolních močových cest; 
- léčba časného stadia Lymeské boreliózy (infekce způsobené zejména kousnutím klíštěte) u 

dospělých a dětí starších 12 let. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Cefuroxim-

ratiopharm UŽÍVAT  
 
Neužívejte přípravek Cefuroxim-ratiopharm 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cefuroxim-axetil, na jiné cefalosporiny (skupina 

antibiotik, do které cefuroxim-axetil patří) nebo na kteroukoli další látku přípravku Cefuroxim-
ratiopharm (úplný seznam pomocných látek viz bod 6. „Další informace”); 

- jestliže jste někdy prodělal(a) bezprostřední a/nebo závažnou alergickou reakci na penicilin 
nebo jiné antibiotikum ze skupiny penicilinů nebo cefalosporinů. 
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cefuroxim-ratiopharm je zapotřebí  
- jestliže se u Vás někdy vyskytl jakýkoli typ alergické reakce na penicilin. V tomto případě 

můžete být přecitlivělý/á také na cefuroxim-axetil; 
- jestliže máte v anamnéze závažné alergie nebo průduškové astma. U pacientů se sklonem 

k alergiím (např. senná rýma, průduškové astma, kopřivková vyrážka) je zvýšené riziko 
závažnějších reakcí z přecitlivělosti, a proto v takových případech je třeba užívat Cefuroxim-
ratiopharm se zvláštní opatrností; 

- jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (hodnota glomerulární filtrace je nižší než 30 
ml/min). V těchto případech se použije zvláštní doporučení pro dávkování (viz bod 3. „Jak se 
přípravek Cefuroxim-ratiopharm užívá“; 

- jestliže se Lymeská nemoc léčí přípravkem Cefuroxim-ratiopharm, může se velmi často 
objevit Jarisch-Herxheimerova reakce, která se projevuje jako horečka, zimnice, bolest hlavy a 
kloubů (viz bod 4. „Možné nežádoucí účinky“). Tato reakce je obvykle přechodná a je 
důsledkem usmrcení bakterie Borrelia burgdorferi, která Lymeskou nemoc způsobuje, 
cefuroxim-axetilem. 

 
Jestliže máte během léčby nebo během prvních týdnů po léčbě přípravkem Cefuroxim-ratiopharm 
přetrvávající závažný průjem, je třeba pomýšlet na pseudomembranózní kolitidu způsobenou 
nejčastěji bakterií Clostridium difficile, závažnou někdy i život ohrožující komplikaci. Ihned 
kontaktujte lékaře a neužívejte léky, které zpomalují střevní peristaltiku (činnost střev). 
 
Jestliže máte žaludeční nebo střevní obtíže spojené se zvracením a průjmem, neměl(a) byste 
Cefuroxim-ratiopharm užívat, protože v takovém případě není zaručeno dostatečné vstřebávání 
přípravku ve střevě. V takovém případě se poraďte s lékařem, který zváží případně jinou léčbu. 
 
Užívání cefuroxim-axetilu může dočasně zvýšit riziko, že se objeví infekce způsobená jinými druhy 
mikroorganismů. Může se objevit například moučnivka (kvasinková infekce). Příznaky této infekce 
zahrnují zčervenání sliznic a bělavý povlak sliznic. Tyto doprovodné infekce musí být odpovídajícím 
způsobem léčeny. V případě doprovodné infekce, prosím, vyhledejte svého lékaře.  
 
Starší osoby 
Nejsou třeba žádná zvláštní opatření, pokud není závažně poškozena funkce ledvin. Pokud tomu tak 
je, přečtěte si poznámku k dávkování „Jestliže máte problémy s ledvinami“ v části 3. „Jak se 
Cefuroxim-ratiopharm užívá“. 
 
Vyšetření moči nebo krve 
Jestliže máte podstoupit vyšetření krve nebo moči, informujte svého lékaře nebo sestru, že užíváte 
Cefuroxim-ratiopharm, protože tento přípravek může změnit výsledky některých testů.  
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, že užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné 
léky, včetně léků vydávaných bez lékařského předpisu.  
 
V některých případech mohou léčivé přípravky ovlivnit účinky jiných léčivých přípravků. Toto může 
nastat, jestliže se Cefuroxim-ratiopharm užívá společně s: 
- probenecidem (lék užívaný k léčbě dny). Užívaní probenecidu (spolu s přípravkem Cefuroxim-

ratiopharm) může vést k vyšším koncentracím cefuroximu v séru, a tak prodloužit jeho účinek; 
- s perorálními antikoncepčními pilulkami. Během léčby přípravkem Cefuroxim-ratiopharm se 

může objevit nevolnost nebo průjem. V tomto případě nemusí být perorální antikoncepce nadále 
účinná. Z tohoto důvodu by se měly během léčby přípravkem Cefuroxim-ratiopharm užívat 
navíc jiné antikoncepční metody; 

- aminoglykosidy (skupina antibiotik) nebo silná diuretika („odvodňovací léky”, např. furosemid 
a kyselina etakrynová). V případě souběžného užívání, zejména jestliže máte sníženou funkci 
ledvin, je třeba si nechat zkontrolovat funkci ledvin u Vašeho lékaře. 
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Užívání přípravku Cefuroxim-ratiopharm s jídlem a pitím 
Tablety přípravku Cefuroxim-ratiopharm se užívají krátce po jídle a zapíjejí se vodou.  
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Během těhotenství, zejména během prvních 3 měsíců, byste měla užívat Cefuroxim-ratiopharm 
pouze, pokud lékař odpovědný za léčbu pečlivě zvážil prospěšnost léčby proti rizikům. 
Doposud je nedostatečná zkušenost s užíváním cefuroxim-axetilu během těhotenství u člověka. 
Škodlivé účinky na plod nebyly dosud popsány. 
 
Kojení 
Cefuroxim-ratiopharm byste měla užívat pouze, pokud lékař odpovědný za léčbu pečlivě zvážil 
prospěšnost léčby proti rizikům. Léčivá látka přechází do mateřského mléka. Kojené dítě by mělo být 
sledováno z hlediska možného poškození střevní bakteriální flóry a invaze kvasinek. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Cefuroxim-ratiopharm může způsobit závrať. Pokud máte tento pocit, neměl(a) byste řídit 
vozidla nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK Cefuroxim-ratiopharm UŽÍVÁ  
 
Vždy užívejte přípravek Cefuroxim-ratiopharm přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávkování přípravku Cefuroxim-ratiopharm 250 mg 
 
Dospělí a mladiství starší 12 let Dávkování 
Infekce horních cest dýchacích: 
zahrnující infekce ucha, nosu a oblasti hrdla 
(zánět středního ucha, vedlejších dutin nosních, 
hrtanu a mandlí) 

1-2 tablety přípravku Cefuroxim-ratiopharm 250 
mg dvakrát denně 

Infekce dolních cest dýchacích:  
Akutní forma chronické bronchitidy 

1-2 tablety přípravku Cefuroxim-ratiopharm 250 
mg dvakrát denně 

Pneumonie (zánět plic) 
2 tablety přípravku Cefuroxim-ratiopharm 250 
mg dvakrát denně  

Infekce kůže a měkkých tkání 
1-2 tablety přípravku Cefuroxim-ratiopharm 250 
mg dvakrát denně 

Infekce ledvin a/nebo dolních močových cest  
1 tableta přípravku Cefuroxim-ratiopharm 250 
mg dvakrát denně 

Nekomplikované infekce močových cest u žen  
½ tablety přípravku Cefuroxim-ratiopharm 250 
mg dvakrát denně 

Časné stádium Lymeské nemoci (erythema 
migrans) 

2 tablety přípravku Cefuroxim-ratiopharm 250 
mg dvakrát denně po dobu 20 dnů 

Děti od 5 do 12 let věku Dávkování 
Výše uvedené indikace, pokud se týkají této 
věkové skupiny dětí 

1 tableta přípravku Cefuroxim-ratiopharm 250 
mg dvakrát denně 

Akutní zánět středního ucha 
1 tableta přípravku Cefuroxim-ratiopharm 250 
mg dvakrát denně 
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Dávkování přípravku Cefuroxim-ratiopharm 500 mg 
 
Dospělí a mladiství starší 12 let Dávkování 
Infekce horních cest dýchacích: 
zahrnující infekce ucha, nosu a oblasti hrdla 
(zánět středního ucha, vedlejších dutin nosních, 
hrtanu a mandlí) 

1 tableta přípravku Cefuroxim-ratiopharm 500* 
mg dvakrát denně 

Infekce dolních cest dýchacích:  
Akutní forma chronické bronchitidy 

1 tableta přípravku Cefuroxim-ratiopharm 500* 
mg dvakrát denně 

Pneumonie (zánět plic) 
1 tableta přípravku Cefuroxim-ratiopharm 500 
mg dvakrát denně  

Infekce kůže a měkkých tkání 
1 tableta přípravku Cefuroxim-ratiopharm 500* 
mg dvakrát denně 

Infekce ledvin a/nebo dolních močových cest  
Pro tuto indikaci jsou dostupné tablety přípravku 
Cefuroxim-ratiopharm 250 mg  

Nekomplikované infekce močových cest u žen  
Pro tuto indikaci jsou dostupné tablety přípravku 
Cefuroxim-ratiopharm 250 mg  

Časné stadium Lymeské boreliózy (erythema 
migrans) 

1 tableta přípravku Cefuroxim-ratiopharm 500 
mg dvakrát denně po dobu 20 dnů 

* Tablety Cefuroxim-ratiopharm 500 mg nelze dělit. Pro nižší doporučené dávkování jsou vhodné 
tablety Cefuroxim-ratiopharm 250 mg.  
Pro děti (do12 let) jsou vhodné tablety Cefuroxim-ratiopharm 250 mg nebo perorální suspenze. 
 
Starší pacienti  
Pro dávkování u starších pacientů platí stejné dávkování jako pro dospělé (viz výše). 
 
Jestliže máte problémy s ledvinami 
Jestliže máte mírné až středně závažné problémy s ledvinami, dávkování bude stejné jako je ve výše 
uvedené tabulce. Jestliže máte závažné problémy s ledvinami, lékař může rozhodnout o prodloužení 
intervalů mezi jednotlivými dávkami. 
 
Způsob podání 
Tablety užívejte krátce po jídle a zapíjejte vodou, protože tak se nejlépe vstřebávají ve střevě. 
Tablety přípravku Cefuroxim-ratiopharm užívejte v intervalech 12 hodin. 
Vzhledem k hořké chuti by se tablety přípravku Cefuroxim-ratiopharm neměly drtit nebo žvýkat. 
 
Délka léčby 
Trvání léčby (obvykle 7-10 dnů) závisí na závažnosti a průběhu onemocnění. Léčba by měla 
pokračovat ještě alespoň 2 dny po vymizení příznaků. 
Při léčbě infekcí vyvolaných beta-hemolytickými streptokoky se doporučuje délka léčby alespoň 10 
dnů, aby se zabránilo vzniku pozdních komplikací (např. revmatické horečky, glomerulonefritidy). 
Při léčbě časného stadia Lymeské nemoci by se měl cefuroxim-axetil podávat alespoň 20 dnů. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Cefuroxim-ratiopharm, než jste měl(a) 
Dosud nebyla hlášena akutní otrava přípravkem Cefuroxim-ratiopharm. 
V určitých rizikových situacích a při podávání velmi vysokých dávek mohou cefalosporiny, jako je 
cefuroxim-axetil, vyvolat výrazné podráždění centrálního nervového systému a vést ke křečím. 
V tomto případě bezodkladně kontaktujte lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cefuroxim-ratiopharm 
Užijte zapomenutou dávku do doby, než máte užít další dávku v obvyklou dobu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Cefuroxim-ratiopharm 
Přípravek Cefuroxim-ratiopharm musíte užívat pravidelně v dávce, kterou Vám předepsal lékař, aby 
byla léčba Vašeho onemocnění účinná a zabránilo se návratu infekce.  
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 přípravek Cefuroxim-ratiopharm nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého. 
Při hodnocení nežádoucích účinků se jejich četnost výskytu obvykle vyjadřuje na následujícím 
základě: 
Velmi časté: u více než 1 z 10 léčených pacientů 
Časté: méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 léčených pacientů 
Méně časté: méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1000 léčených pacientů  
Vzácné: méně než u 1 z 1000, ale více než u 1 z 10000 léčených pacientů  
Velmi vzácné: méně než u 1 z 10000 léčených pacientů 
Neznámá 
četnost 

nelze stanovit z dostupných údajů 

 
Jestliže zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků přípravku Cefuroxim-ratiopharm, 
ihned informujte lékaře, protože všechny tyto reakce vyžadují neodkladnou lékařskou péči. 
- (vysoká) horečka, 
- bolest kloubů, dušnost, celkový pocit nemoci, 
- otok očních víček, obličeje nebo rtů, 
- závažné kožní vyrážky s tvorbou puchýřů, které mohou postihnout oči, ústa, hrdlo a genitálie, 
- ztráta vědomí (mdloba), 
- závažný průjem nebo pokud zaznamenáte krev v průjmovité stolici. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky 
Během léčby časného stadia Lymeské nemoci cefuroxim-axetilem byly popsány příznaky jako 
horečka, zimnice, bolest hlavy a kloubů (Jarisch-Herxheimerova reakce) (viz část: Zvláštní opatrnosti 
při použití přípravku Cefuroxim-ratiopharm je zapotřebí).  
 
Časté nežádoucí účinky 
- moučnivka (kvasinková infekce pochvy, úst nebo v kožních záhybech), 
- změny v počtu bílých krvinek (eosinofilie), 
- bolest hlavy, závratě, 
- zažívací poruchy jako nevolnost, bolest břicha, průjem, 
- přechodné změny krevních testů, které hodnotí funkci jater (AST, ALT a LDH). 
 
Méně časté nežádoucí účinky 
- změny v počtu bílých krvinek (leukocytopenie a neutropenie), 
- změny v počtu krevních destiček (trombocytopenie), které mohou mít za následek snadné 

krvácení nebo tvorbu modřin, 
- zvracení, 
- určité krevní testy mohou vykazovat odlišné výsledky (Coombsův test), 
- kožní vyrážky. 
 
Vzácné nežádoucí účinky 
- kopřivka, svědění. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky. 
- změna v počtu červených krvinek (hemolytická anémie), 
- léková horečka, 
- neklid, nervozita, zmatenost nebo halucinace, zejména u starších pacientů, a u pacientů s 

vysokou horečkou nebo závažnými infekcemi, 
- žluté zbarvení kůže nebo očí (žloutenka), 
- krev v moči, 
- horečka a bolest v boku (intersticiální nefritida). 
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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 Cefuroxim-ratiopharm UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek Cefuroxim-ratiopharm nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Cefuroxim-ratiopharm uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
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 Cefuroxim-ratiopharm obsahuje 
Cefuroxim-ratiopharm 250 mg  
- Léčivou látkou je cefuroximum axetili. 

Jedna tableta obsahuje 250 mg cefuroximum (ve formě cefuroximum axetili). 
- Pomocnými látkami jsou: 

sodná sůl kroskarmelosy, krospovidon typ A, natrium-lauryl-sulfát, hydrogenovaný ricinový 
olej, mastek, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, oxid titaničitý (E171), methylcelulosa, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol-400-stearát. 

 
Cefuroxim-ratiopharm 500 mg  
- Léčivou látkou je cefuroximum axetili. 

Jedna tableta obsahuje 500 mg cefuroximum (ve formě cefuroximum axetili). 
- Pomocnými látkami jsou: 

sodná sůl kroskarmelosy, krospovidon typ A, natrium-lauryl-sulfát, hydrogenovaný ricinový 
olej, mastek, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, oxid titaničitý (E171), methylcelulosa, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol-400-stearát. 

 
Jak Cefuroxim-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení 
Cefuroxim-ratiopharm 250 mg jsou bílé, kulaté potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny. 
Cefuroxim-ratiopharm 500 mg jsou bílé oválné potahované tablety. 
 
Velikost balení: 
Blistr: 8, 10, 12, 14, 24 potahovaných tablet. 
Lahvička: 100 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
Výrobce: 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.1.2011 
 
 


