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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls4663/2011, sukls4666/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cognitiv 5 mg
Cognitiv 10 mg

potahované tablety
(Selegilini hydrochloridum)

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 ékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Cognitiv a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cognitiv užívat
3. Jak se přípravek Cognitiv užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Cognitiv uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK COGNITIV A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Cognitiv je Antiparkinsonikum, inhibitor MAO-B. Léčivou látkou tohoto přípravku je 
selegilin. Selegilin společně s levodopou působením na nervové buňky mozkové tkáně tlumí 
některé projevy Parkinsonovy nemoci.

Přípravek se užívá samostatně nebo v kombinaci s levodopou při léčbě Parkinsonovy choroby a 
parkinsonismu, kdy po delším užívání levodopy nedošlo k dostatečné odpovědi na léčbu. Dále se 
užívá při léčbě noční nebo ranní snížené pohyblivosti (akineze), při snížené účinnosti levodopy 
(wearing-off akineze) a při tzv. "on-off" efektu, který se projevuje přítomností přechodných 
stavů snížené pohyblivosti  (akineze) a následně obnovené pohyblivosti (kineze) bez 
dokazatelných přímých závislostí od času po užití levodopy.

Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
COGNITIV UŽÍVAT 
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Neužívejte přípravek Cognitiv
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na selegilin nebo na kteroukoli další složku 

přípravku Cognitiv
- při výskytu komplexu extrapyramidových symptomů (příznaky vyvolané poruchou v 

centrálním nervovém systému), které nejsou spojeny s nedostatkem nebo chyběním 
dopaminu - esenciální familiární tremor, Huntingtonova chorea (onemocnění 
charakterizované sníženým svalovým napětím a mimovolnými pohyby). 

- pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
- jestliže jste léčeni přípravky proti stavům úzkosti (depresím).
- jestliže jste léčeni léčivy ze skupiny sympatomimetik, inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu (SSRI), inhibiory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu 
(venlafaxin), inhibitory monoaminooxidasy (např. linezolid), opiáty (pethidin) a při 
současném požívání alkoholu.

- jestliže jste těhotná a/nebo kojíte.
- přípravek Cognitiv nesmí být podáván dětem.
V kombinaci s levodopou se nesmí Cognitiv užívat při hypertenzi (vysokém krevním tlaku), 
zvýšené funkci štítné žlázy (hypertyreóze), vředové chorobě žaludku a duodena, těžké angíně 
pectoris, při feochromocytomu (nádor dřeně nadledvin), při glaukomu s uzavřeným úhlem 
(zelený zákal), při některých nepravidelnostech srdečního rytmu, u mužů při zbytnění předstojné 
žlázy (prostaty).

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, 
informujte o tom ošetřujícího lékaře. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cognitiv je zapotřebí
- jestliže současně užíváte vysoké dávky levodopy
- pokud máte gastroduodenální vředy v anamnéze, nestabilní hypertenzi, arytmie, těžkou 

anginu pectoris nebo psychózu
- pokud trpíte těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin

- jestliže máte podstoupit celkovou anestezii
- jestliže současně užíváte hypoglykemika

- jestliže současně užíváte jiné centrálně působící přípravky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Cognitiv a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. 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. Pokud 
Vám bude lékař předepisovat nějaký jiný lék upozorněte ho, že užíváte Cognitiv.
Současné užívání léků působících na centrální nervovou soustavu a alkoholu vede ke zesílení 
účinku selegilinu. Současné podávání selegilinu a sympatomimetik je kvůli riziku hypertenze 
kontraindikováno. Současné podávání selegilinu s inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 
(SSRI) a s inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) je
kontraindikováno. Selegilin se nesmí současně užívat s fluoxetinem (lék užívaný při léčbě stavů 
úzkosti) a rovněž se nesmí začít s léčbou selegilinem dříve než po 5 týdnech od poslední dávky 
fluoxetinu. S léčbou fluoxetinem se smí začít nejdříve 14 dní po ukončení léčby selegilinem. 
Nedoporučuje se současná léčba selegilinem a petidinem (lék ke tlumení bolestí) pro možnost 
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vzniku svalové ztuhlosti, křečí, deliria. Současné užívání selegilinu s amantadinem nebo s 
anticholinergiky může vést ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků. Současné užívání 
selegilinu a tricyklických antidepresiv je kontraindikováno.

Současné podávání selegilinu a inhibitorů monoaminooxidasy může způsobit těžkou hypotenzi. 
Je třeba se vyvarovat kombinace selegilinu a perorálních kontraceptiv.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Poked jste těhotná nebo kojíte, nesmíte tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a 
rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a p.). 
Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře! Při užívání 
přípravku v doporučených dávkách nejsou nutná dietní opatření.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK COGNITIV UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Cognitiv přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování určí vždy lékař. Obvykle se užívá 1 - 2 tablety Cognitiv 5 mg ráno po snídani 
nebo jedna tableta po snídani a jedna tableta po obědě. Tablety se užívají nerozkousané s 
dostatečným množstvím tekutin. Cognitiv 10 mg se užívá v jedné dávce ráno po snídani. Denní 
dávka 10 mg selegilinu nesmí být překročena. Léčba je vždy dlouhodobá.

Použití u dětí
Tento přípravek nesmí být podáván dětem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cognitiv, než jste měl(a)
Předávkování zvláště v kombinaci se stravou obsahující tyramin může vyvolat bolesti hlavy a 
výrazné zvýšení krevního tlaku. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se 
okamžitě poraďte s lékařem.

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 Cognitiv nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale ojediněle se mohou vyskytnout (zvláště při kombinované 
léčbě s levodopou) únava, zmatenost, závratě, bolesti hlavy, neklid, stavy rozrušení, nespavost, 
pokles krevního tlaku při náhlé změně polohy těla, otoky, nechutenství, nevolnost, zácpa, sucho 
v ústech, poruchy močení, kožní vyrážky, dušnost. Tyto nežádoucí účinky často vymizí při 
snížení dávky levodopy. Zcela výjimečně může dojít ke zvýšení jaterních enyzmů, vzniku 
žaludečního nebo dvanáctníkového vředu, k poruchám srdečního rytmu. 
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V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.
Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až <1/100); vzácné 
(≥ 1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze 
určit).

Poruchy nervového systému
Časté: točení hlavy, bolesti hlavy.
Méně časté: mírné, přechodné poruchy spánku

Gastrointestinální poruchy
Časté: nauzea
Méně časté: sucho v ústech

Poruchy ledvin a močových cest
Není známo: retence moči

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Vzácné: kožní reakce

Srdeční poruchy
Časté: bradykardie
Méně časté: supraventrikulární tachykardie

Cévní poruchy
Vzácné: posturální hypotenze

Vyšetření
Časté: mírný zvýšení jaterních enzymů

Psychiatrické poruchy
Méně časté: změny nálady

Není známo: hypersexualita
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 COGNITIV UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí,
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Cognitiv 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.
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6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cognitiv obsahuje
Léčivá látka: Selegilini hydrochloridum (selegilin) 5 mg nebo 10 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky: laktosa, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, sodná sůl dokusátu, oxid titaničitý, červený oxid 
železitý, hyprolosa, makrogol 400, makrogol 6000, mastek.

Jak přípravek Cognitiv vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety - světle béžová kulatá bikonvexní potahovaná tableta s průměrem 7,1 mm (5 
mg) nebo 9,1 mm (10 mg)

Balení: 30, 50, 60 a 100 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG, Unterach, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.1.2011




