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PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

DAMURGIN 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

tamsulosini 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 lékárníkovi. 

 

V příbalové informaci naleznete:  

1. Co je přípravek Damurgin 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním (dále jen jako 
„Damurgin“) a k čemu se používá  

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Damurgin užívat  

3.  Jak se přípravek Damurgin užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky  

5.  Uchovávání přípravku Damurgin  

6.  Další informace  

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK DAMURGIN A K ČEMU SE UŽÍVÁ  

Přípravek Damurgin se používá k léčení potíží spojených se zbytněním prostaty - stavu, který je znám pod 
pojmem benigní hypertrofie prostaty nebo BHP. Pokud dojde ke zvětšení žlázy, ta utlačuje močovou 
trubici, a tím omezuje průtok moče. To může způsobovat potíže na počátku močení, slabý proud moče, 
nutkavé močení nebo častější močení. Damurgin prostatu nezmenšuje, ale snižuje napětí svalů v okolí, a 
tím uvolňuje průtok moče a snižuje příznaky. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DAMURGIN 
UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Damurgin 

- jestliže jste alergický (přecitlivělý) na tamsulosin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku 
Damurgin.  

- jestliže máte těžkou jaterní nedostatečnost.  
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- jestliže pociťujete závrať při vstávání.  

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Damurgin je zapotřebí 

Před zahájením léčby sdělte svému lékaři, máte-li jiná onemocnění, zejména poruchu funkce ledvin a 
jater, choroby srdce a krevního oběhu.  

Jestliže plánujete podstoupit operaci očí z důvodu šedého zákalu (katarakty), informujte, prosím, svého 
očního lékaře, že užíváte nebo jste dříve užíval přípravek Damurgin. Důvodem je to, že přípravek 
Damurgin může způsobit komplikace během operačního výkonu. Lékař může na základě této informace 
přijmout vhodná opatření týkající se medikace a operační techniky. Zeptejte se svého lékaře, jestli máte 
nebo nemáte posunout užívání přípravku nebo přechodně přestat užívat tento přípravek, když se chystáte 
podstoupit operaci očí z důvodu šedého zákalu. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky  

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o 
lécích, které nejsou na lékařský předpis.  

Některé léky (například léky zabraňující srážení krve, nazývané antikolangulancia; protizánětlivé léky, 
jako je diklofenak) mohou ovlivňovat účinek tamsulosinu. Proto můžete užívat současně s přípravkem 
Damurgin jiné léky, jen pokud Vám to lékař dovolí.  

 

Těhotenství a kojení 

Přípravek Damurgin je určen pouze pro muže.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Damurgin může nepříznivě ovlivnit schopnost řídit či obsluhovat stroje. Je třeba vzít v úvahu, 
že u některých pacientů se může objevit závrať.  

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DAMURGIN UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Damurgin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  

Pokud Váš lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka přípravku jedna tobolka denně, která se užívá po snídani 
nebo po prvním denním jídle.  

Tobolka se nesmí se rozdrtit nebo žvýkat, polyká se celá.  

 

Použití u dětí 

Bezpečnost a účinnost tamsulosinu u dětí ve věku < 18 let nebyla stanovena.  

 

Jestliže jste užil více přípravku Damurgin, než jste měl 

Kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší lékařskou službu první pomoci v nemocnici, protože 
následky náhodného nebo úmyslného předávkování mohou vyžadovat lékařský zákrok.  
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Jestliže jste zapomněl užít přípravek Damurgin  

Užijte zapomenutou tobolku ještě týž den. Následující den však neužívejte dvojnásobnou dávku; pouze 
dále pokračujte v léčbě jednou tobolkou denně. 

 

Jestliže jste přestal užívat přípravek Damurgin  

Nesmíte lék vysadit bez předchozí domluvy s lékařem.  

 

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

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  

Podobně jako jiné léky, může mít i přípravek Damurgin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. Neznepokojujte se výčtem možných nežádoucích účinků, nemusíte mít žádný z nich. Většina 
pacientů nepozoruje žádný nežádoucí účinek, ale v případě, že se projeví a obtěžují Vás, poraďte se se 
svým lékařem.  

Při pocitu nejistoty nebo závratě se posaďte nebo si lehněte až do doby, než se budete cítit lépe.  

 

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů 100) 

 závrať, zejména při vstávání ze židle nebo z postele 
 poruchy ejakulace nazývané retrográdní ejakulace (ejakulace do močového měchýře) 
 

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000) 

 bolest hlavy 
 zrychlený tep 
 pokles krevního tlaku, zejména při vstávání 
 ucpaný nos nebo rýma 
 zácpa 
 průjem 
 pocit na zvracení 
 zvracení 
 vyrážka 
 svědění 
 slabost 

 

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000) 

 mdloby 
 otok spodních vrstev kůže, často kolem ústnebo na sliznic úst nebo hrdla, který se může objevit velmi 

rychle  
 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000) 
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 priapismus (bolestivé dlouhotrvající nechtěné ztopoření penisu), při kterém je nutná okamžitá lékařská 
pomoc 

 závažná zánětlivá vyrážka na kůži nebo sliznicích, která je alergickou reakcí na léky nebo jiné látky, 
tzv. Stevens-Johnsonův syndrom 

 

Pokud podstupujete operaci očí z důvodu šedého zákalu (katarakty) a již užíváte anebo jste dříve užíval 
tamsulosin-hydrochlorid, může se stát, že se zornice hůře rozšíří a duhovka (zabarvená část očí) se 
v průběhu výkonu stane měkčí (viz také bod 2 „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Damurgin je 
zapotřebí“). 

 

Kromě nežádoucích účinků uvedených výše byly ve spojení s přípravkem Damurgin hlášeny: 

- velmi rychlé, nekoordinované kontrakce srdce 
- nepravidelný rytmus srdeční akce; 
- neobvykle rychlý srdeční rytmus; 
- dýchací potíže. 

Vzhledem k tomu, že tyto spontánně hlášené účinky pocházejí z postmarketingového užití na celém světě, 
nelze spolehlivě určit frekvenci výskytu účinků a roli přípravku Damurgin při jejich vzniku. 

 

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 DAMURGIN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Přípravek Damurgin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použit. do:“. 
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 Damurgin obsahuje 

Léčivou látkou je tamsulosini hydrochloridum. Jedna tobolka obsahuje 0,4 mg tamsulosini 
hydrochloridum.   

Pomocnými látkami jsou:  

- Obsah tobolky: mikrokrystalická celulosa (E460), akrylátový kopolymer 1:1 (obsahuje: polysorbát 80, 
natrium-lauryl-sulfát), mastek, triethyl-citrát, kalcium-stearát. 

- Obal tobolky: žlutý oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid 
titaničitý (E171), želatina.  
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Jak přípravek Damurgin vypadá a co obsahuje toto balení 

Vrchní část tobolky je hnědá, neprůsvitná a spodní část je světle žlutá, neprůsvitnou. Každá tobolka 
obsahuje bílé až téměř bílé pelety. 

30, 90 nebo 100  tobolek je zabaleno v PVC/PVDC/Aluminium blistru a krabičce.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  

 

Držitel rozhodnutí o registraci  a výrobce: 

Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21,  
1103 Budapešť, 
Maďarsko. 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Česká republika Damurgin 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Estonsko Omsal, 0.4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid 

Maďarsko Tamsol 0,4 mg retard kemény kapszula 

Lotyšsko Omsal 0,4 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas 

Litva Omsal 0,4 mg pailginto atpalaidavimo kieta kapsulės 

Polsko Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.1.2011 

 

 

 


