
Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls177199/2009, sukls177200-2/2009 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Apo-Rosuvastatin 5 mg  
Apo-Rosuvastatin 10 mg  
Apo-Rosuvastatin 20 mg  
Apo-Rosuvastatin 40 mg  

potahované tablety 
rosuvastatinum calcicum 

 
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 přípravek Apo-Rosuvastatin a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Rosuvastatin užívat 
3. Jak se přípravek Apo-Rosuvastatin užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Apo-Rosuvastatin uchovávat 
6. Další informace 
 
 
1. Co je přípravek Apo-Rosuvastatin a k čemu se používá 
 
Přípravek Apo-Rosuvastatin patří do skupiny léků, které se označují jako statiny a které se používají 
na ovlivnění  lipidů (tuků) v krvi. 
 
Přípravek Apo-Rosuvastatin se používá ke: 
 
 snížení množství cholesterolu a tuků (lipidů) ve Vaší krvi, pokud máte těchto látek příliš mnoho 

(hypercholesterolémie). Vyzkoušel/a jste dietu s nízkým obsahem tuků nebo zvýšil/a fyzickou 
aktivitu, ale nepomohlo to. 

 
Během léčby třeba dodržovat standardní dietu snižující hladinu cholesterolu. 
 
Cholesterol je chemická látka ve Vaší krvi, která je nezbytná pro správné fungování Vašeho těla. 
Pokud je ve Vaší krvi příliš mnoho cholesterolu, může se začít usazovat ve stěnách Vašich krevních 
cév. To může dále způsobit zúžení krevních cév a jejich případné ucpání, které může způsobit potíže 
se srdcem a ty pak mohou vést k srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici.   

 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Rosuvastatin užívat 
 
Neužívejte přípravek Apo-Rosuvastatin  
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rosuvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedené v bodě 6) 
 jestliže máte  onemocnění jater 
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 jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin 
 jestliže máte svalové potíže, které se nazývají „myopatie“ (opakované nebo nevysvětlené bolesti 

svalů) 
 jestliže užíváte cyklosporin 
 jestliže jste těhotná nebo kojíte 
 
Neužívejte dávku 40 mg: 
• jestliže máte mírnou poruchu funkce ledvin 
• jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy 
• jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v 

minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině 
• jestliže jste asijského původu (jako např. Číňané, Japonci, Filipínci, Indové) 
• jestliže jste Vy nebo některý člen Vaší rodiny měl/a v minulosti svalové potíže během léčby 

jinými léky na snížení tuků (např. jinými „-statiny“ nebo „-fibráty“) 
 
Pokud některý z  výše uvedených bodů platí i pro Vás, neužívejte tento přípravek. Pokud si nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Apo-Rosuvastatin 
užívat. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Rosuvastatin  je zapotřebí 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Apo-Rosuvastatin: 
 jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami 
 jestliže jste měl/a opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů u Vás 

nebo ve Vaší rodině 
 pijete pravidelně velké množství alkoholu 
 jestliže jste měl/a v minulosti onemocnění jater  
 jestliže je Vám více než 70 let 
 máte poruchu funkce štítné žlázy 
 
Pokud některý z  výše uvedených bodů platí i pro Vás, bude Váš lékař potřebovat provést krevní testy 
před a pravděpodobně během léčby přípravkem Apo-rosuvastatin, aby dokázal předem odhadnout 
riziko, že se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na 
svaly např. rhabdomyolýzy se zvyšuje, pokud se souběžně užívají určité léky (viz bod 2 „Vzájemné 
působení s dalšími léčivými přípravky“). 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat přípravek Apo-Rosuvastatin: 
 Jestliže trpíte těžkým respiračním (dechovým) selháváním 

 
Informujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z následujících závažných 
nežádoucích účinků – je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči. 
Bolestivé, oteklé svaly nebo svalové křeče, zejména doprovázené horečkou. Může to být příznakem 
rozpadu Vašich svalů (rhabdomyolýzy). Riziko výskytu rozpadu svalů je vyšší, pokud užíváte 
přípravek Apo-Rosuvastatin s jinými léky (jako např. s erythromycinem nebo ezetimibem). Budete 
pečlivě sledován/a a je možné, že Vám lékař změní dávku.  

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. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků: 
 
• léky jako např. cyklosporin, pokud jste nedávno podstoupil/a transplantaci orgánu 
• léky používané k ředění krve krve jako např. warfarin 
• fibráty jako např. gemfibrozil, fenofibrát nebo jiné léky ke snížení hladiny tuků  
• ezetimib ke snížení hladiny cholesterolu 
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• léky k léčbě poruch trávení, jako např. antacida 
• antibiotika jako např. erythromycin 
• perorální antikoncepci nebo hormonální substituční léčbu 
• léky k léčbě HIV jako např. ritonavir nebo lopinavir 
Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká (nebo si nejste jistý/a), poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Apo-Rosuvastatin užívat.  
 
Užívání přípravku Apo-Rosuvastatin s alkoholem 
Nepijte alkoholické nápoje během užívání přípravku Apo-Rosuvastatin. 
 
Těhotenství a kojení 
Neužívejte přépravek Apo-Rosuvastatin: 
 jestliže jste těhotná nebo kojíte 
 jestliže jste žena v plodném věku a neužíváte spolehlivou antikoncepční metodu. 
 

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

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Apo-Rosuvastatin by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky. Neřiďte však  
dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás přípravek Apo-
Rosuvastatin působí. Jestliže si nejste jistý/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Důležité informace o některých složkách přípravku Apo-Rosuvastatin  
Přípravek Apo-Rosuvastatin obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte  
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 

 
3. Jak se přípravek Apo-Rosuvastatin užívá 
 
Vždy užívejte přípravek Apo-Rosuvastatin  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Užívání přípravku 
 Váš Lékař Vám nasadí dietu s nízkým obsahem cholesterolu dříve, než začnete tento přípravek 

užívat. 
 Tuto dietu budete dodržovat i během užívání přípravku Apo-Rosuvastatin. 
 Přípravek Apo-Rosuvastatin můžete užívat s jídlem nebo nalačno. 
 Přípravek Apo-Rosuvastatin můžete užívat kdykoliv během dne v jedné dávce. 
 Spolkněte tabletu vcelku a zapijte vodou. 
 Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat cholesterol, aby se ujistil, že máte správnou hladinu 

cholesterolu v těle. 
 
Jaké množství přípravku užívat 
 
 Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg každý den, v závislosti na Vašem stavu. 
 Vaše dávka může být každé 4 týdny zvýšena až na 40 mg denně, v závislosti na Vaší hladině 

cholesterolu nebo srdečních potížích. 
 Jestliže Vám byla předepsána dávka ve výši 40 mg, budete pod dohledem specialisty.   
 
Děti nad 8 let  
- Léčba má být vedena specialistou, který doporučí správnou dávku. 
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Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Rosuvastatin, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Rosuvastatin, než jste měl(a), okamžitě kontaktujte svého  
lékaře nebo lékárníka. 
 Balení přípravku si vezměte sebou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Apo-Rosuvastatin  
 Jestliže jste zapomněl(a) užít  dávku tohoto přípravku, užijte ji, jakmile si to uvědomíte.  
 Pokud však nastal čas pro další dávku, vynechejte zapomenutou dávku.  
 Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
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 Apo-Rosuvastatin  nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.  

Přestaňte užívat přípravek Apo-Rosuvastatin  a informujte svého lékaře okamžitě, jakmile se u 
Vás vyskytne kterýkoliv z následujících stavů během užívání tohoto léku: 

Vzácné (vyskytuje se u méně než 1 osoby z 1000) 
 Svalová slabost, chřadnutí (úbytek) svalstva nebo bolest, které se mohou zhoršovat až do 

závažného, potenciálně život ohrožujícího stavu (rhabdomyolýza), který může nastat bez zjevného 
důvodu (např. nesouvisí s fyzickou aktivitou). 

 
Velmi vzácné (vyskytuje se u méně než 1osoby z 10 000) 
 otok obličeje, jazyka a  průdušnice (trachey), což může způsobit velké potíže při dýchání  
 náhlá alergická reakce s dušností, vyrážkou, sípáním a poklesem krevního tlaku 
 závažná, rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři 

 
Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky: 
 
Časté (postihují méně než 1 osobu z 10): 
 bolest hlavy nebo závratě 
 zácpa, nevolnost (pocit na zvracení) nebo bolest břicha 
 bolest svalů 
 poruchy trávení, bolest nebo nadmutí břicha  
 
Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100): 
 svědění kůže nebo jiné kožní alergické reakce 
 
Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000): 
 bolest svalů nebo citlivost svalů na dotek 
 zánět Vaší slinivky břišní (pankreatitída), který může způsobit bolest břicha 
 vysoké hladiny chemických látek ve Vaší krvi, které se nazývají „sérové transaminázy“ (projeví se 

v krevních testech) 
 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000): 
 hepatitida (zánět jater) nebo zežloutnutí kůže a očí 
 bolesti kloubů 
 pocit necitlivosti horních a dolních končetin 
 ztráta paměti 
 krev v moči 
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Není známo, u kolika osob se může vyskytnout  
 průjem 
 Stevens-Johnsonův syndrom (závažná rozsáhlá kožní vyrážka, s tvorbou puchýřů) 
 poruchy spánku, včetně nespavosti a nočních můr  
 ztráta paměti  
 sexuální potíže  
 deprese  
 problémy s dýcháním, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnost či horečka 
 

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-Rosuvastatin uchovávat 
 
 Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.   
 
Al/Al blistrové balení: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
HDPE  lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Přípravek Apo-Rosuvastatin 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 přípravek Apo-Rosuvastatin obsahuje 
Léčivou látkou je rosuvastatinum calcicum.  
 Jedna potahovaná tableta přípravku Apo-Rosuvastatin 5 mg obsahuje rosuvastatinum calcicum 

5,20 mg, což odpovídá rosuvastatinum 5 mg.  
 Jedna potahovaná tableta přípravku Apo-Rosuvastatin 10 mg obsahuje rosuvastatinum calcicum 

10,40 mg, což odpovídá rosuvastatinum 10 mg. 
 Jedna potahovaná tableta přípravku Apo-Rosuvastatin  20 mg obsahuje rosuvastatinum calcicum 

20,79 mg, což odpovídá rosuvastatinum 20 mg. 
 Jedna potahovaná tableta přípravku Apo-Rosuvastatin 40 mg obsahuje rosuvastatinum calcicum 

41,60 mg, což odpovídá rosuvastatinum 40 mg. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesium-
stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, hyprolosa, makrogol, oxid titaničitý (E171). 
Tablety 5 mg obsahují také žlutý oxid železitý (E172) a tablety 10 mg, 20 mg a 40 mg obsahují také 
oranžový oxid železitý (E172). 
 
Jak přípravek Apo-Rosuvastatin vypadá a co obsahuje toto balení 
 

 Přípravek Apo-Rosuvastatin 5 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým 
„APO“ na jedné straně a „ROS“ nad „5“ na druhé straně. 
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 Přípravek Apo-Rosuvastatin 10 mg jsou růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s 
vyraženým „APO“ na jedné straně a „ROS“ nad „10“ na druhé straně. 

 Přípravek Apo-Rosuvastatin 20 mg jsou růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s 
vyraženým „APO“ na jedné straně a „ROS“ nad „20“ na druhé straně. 

 Přípravek Apo-Rosuvastatin 40 mg jsou růžové, oválné, bikonvexní potahované tablety s 
vyraženým „APO“ na jedné straně a „ROS40“ na druhé straně. 

Přípravek Apo-Rosuvastatin  je dostupný v: 
 blistrech v balení po 28, 30, 98 a 100 tabletách. 
 kalendářových blistrech po 28 a 98  tabletách. 
 lahvičkách po 30 a 100 tabletách. 
 
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. 
Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden 
Nizozemsko 
 
ExtractumPharma Co. 
Megyeri St. 64, 1044 Budapest 
Maďarsko 
 
Orifarm Generics A/S 
Energivej 15, DK-5260 Odense S 
Dánsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  
26.1.2011 
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