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PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Norprolac 25 µg +50 µg tablety 
Norprolac 75 µg tablety 
Norpolac 150 µg tablety 

(quinagolidi 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 Norprolac a k čemu se užívá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Norprolac užívat  
3. Jak se Norprolac užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Norprolac uchovávat  
6. Další informace 
 
 
1. CO JE NORPROLAC A K ČEMU SE UŽÍVÁ 
 
Norprolac je selektivní agonista dopaminových D2 receptorů, vykazuje silný tlumivý efekt na 
vyměšování prolaktinu, hormonu přední hypofýzy, ale nesnižuje normální hladiny ostatních 
hypofyzárních hormonů. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE  NORPROLAC UŽÍVAT  
 
Neužívejte Norprolac  
Norprolac se nesmí používat  při přecitlivělosti na některou ze složek léku. Přípravek rovněž se nesmí 
používat při vážně narušené funkci ledvin nebo jater. 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku 

přípravku 
- přípravek rovněž se nesmí používat při vážně narušené funkci ledvin nebo jater. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Norprolac je zapotřebí 
U žen nemocných poruchou plodnosti související s prolaktinem může léčba přípravkem Norprolac 
vést k obnovení plodnosti. Ženám v produktivním věku, které si nepřejí otěhotnět, by se mělo 
doporučit, aby používaly spolehlivý způsob antikoncepce. 
 
Pacienti s níže jmenovanými chorobami by se měli před tím, než začnou užívat tento lék poradit se 
svým lékařem. Jedná se o tyto choroby: psychiatrické poruchy, zhoršená funkce jater nebo ledvin.  
 
Ve vzácných případech může následkem poklesu tlaku krve se závratí při stání nebo při náhlém 
vzpřímení dojít k mdlobě. Proto je nutné kontrolovat krevní tlak v průběhu prvních dní léčby.  
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Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s užíváním přípravku Norprolac u starších pacientů. 
Ve vzácných případech mohou pacienti náhle usnout bez předchozího pocitu ospalosti. Toto je nutné 
brát v úvahu v případě, kdy je požadována zvýšená pozornost např. při řízení nebo obsluze strojů. 
Pokud byste se náhle začal/a cítit ospalý/á nebo malátný/á, měla/a byste informovat vašeho lékaře.  
 
Každá tableta obsahuje do 0,1 g laktózy. Nevhodný pro pacienty s nedostatkem laktázy (enzym 
štěpící laktosu), galaktosemií (vrozená porucha látkové přeměny galaktosy) a glukoso-
galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy). 
 
Těhotenství a kojení 
Zkušenosti s podáváním léku v těhotenství jsou omezené. Z tohoto důvodu se poraďte s lékařem, 
pokud užíváte tento lék, a to i v případě, že těhotenství plánujete.  
 
Kojení obvykle není možné, neboť Norprolac potlačuje laktaci. Pokud by laktace v průběhu léčby 
pokračovala, nelze kojení doporučit, neboť není známo, zda quinagolid přechází do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může způsobit somnolenci (nadměrnou ospalost nebo příhody náhlého 
nekontrolovatelného spánku), a nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, 
koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce 
ve výškách apod.). Proto by pacienti neměli řídit motorová vozidla a vykonávat činnosti, při 
kterých může zhoršená pozornost vést k riziku závažného poranění či smrti pacientů či jiné 
osoby. 
 
Pacienti, u kterých došlo k somnolenci ( nadměrná ospalost nebo příhody náhlého 
nekontrolovatelného spánku) nesmí řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje, pracovat ve 
výškách apod. a měli by kontaktovat svého lékaře.  
 
Čeho byste se měl/a vyvarovat při užívání tohoto léku? 
Během užívání léku NESMÍTE pít alkoholické nápoje, z důvodu pravděpodobnějšího výskytu 
nežádoucích účinků. Pokud užíváte jakékoliv další léky, informujte svého lékaře, jelikož by mohly 
ovlivnit nebo jejich účinek být ovlivněn léčbou přípravkem Norprolac.  
 
 
3. JAK SE NORPROLAC  UŽÍVÁ 
 
Dávkování přípravku Norprolac je třeba zahajovat postupně pomocí „ titračního“ balení  a podávat 
jednou denně večer s jídlem. Optimální dávku je nutno individuálně upravit na základě účinku na 
snížení hladiny prolaktinu a tolerance léku. 
  
Dospělí: 
Léčba se zahajuje „titračním“ balením s dávkou 25 mikrogramů/den po dobu prvních tří dnů, poté 
následuje dávka 50 mikrogramů/den po dobu dalších tří dnů. Od 7. dne dále se doporučuje dávkování 
75 mikrogramů/den. 
 
V případě potřeby může být denní dávka zvyšována po dávkách 75 mikrogramů v intervalech ne 
kratších než jeden týden, dokud nebude dosaženo optimální individuální odpovědi. Obvyklá udržovací 
dávka je 75 mikrogramů/den nebo 150 mikrogramů/den. U některých pacientů může být nutné 
dávkování 300 mikrogramů  nebo vyšší. V takovýchto případech může být denní dávka zvyšována po 
dávkách 75 mikrogramů až na 150 mikrogramů v intervalech ne kratších než 4 týdny do dosažení 
uspokojivé terapeutické účinnosti nebo do výskytu snížené  snášenlivosti vyžadující přerušení léčby. 
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Starší osoby a děti: 
Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s užíváním přípravku Norprolac u starších pacientů a dětí. 
 
Jestliže jste  užil(a)  více přípravku Norprolac , než jste měl(a) 
Pokud jste omylem užil/a nadměrnou dávku vašeho léku, obraťte se vždy na vašeho lékaře nebo  
nemocnici . 
Vezměte prosím na vědomí, že vám váš lékař může předepsat lék k jinému účelu a/nebo v jiném 
dávkování, než je uvedeno v této informaci. Měl/a byste vždy dodržet předpis lékaře a pokynů 
k užívání. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i Norprolac nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
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. 
 
Většina nežádoucích účinků je závislá na dávce. Neměňte dávku, která vám byla předepsána. Možné 
nežádoucí účinky se objevují v průběhu prvních dnů léčby a většinou vymizí během dalšího 
pokračování léčby.  
 
Velmi časté účinky ( vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů): závrať, bolest hlavy, nevolnost, 
,zvracení a únava 
 
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 ze 100 pacientů) jsou: bolest břicha, zácpa, průjem, , 
svalová slabost, pokles krevního tlaku s pocity závratě, ztráta chuti k jídlu, poruchy spánku, překrvení 
nosní sliznice. 
 
Vzácné nežádoucí účinky(vyskytují se u více než 1 ze 1000 pacientů) jsou: akutní psychóza, která 
vymizí po přerušení léčby. Náhlé usnutí bez nebo s předchozím pocitem ospalosti (somnolence). 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK NORPROLAC UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! 
Uchovávejte při teplotě do 25C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.  
 
Přípravek Norprolac nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.  
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Norprolac obsahuje 
 
Tableta 25 mikrogramů:  
Léčivá látka: quinagolidum 25 mikrogramů 
Pomocné látky: monohydrát laktosy, červený oxid železitý (E172), mikrokrystalická celulosa, 
kukuřičný škrob,  hypromelosa, magnesium - stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
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Tableta 50 mikrogramů :  
Léčivá látka: quinagolidum 50 mikrogramů  
Pomocné látky: monohydrát laktosy, indigokarmín (E 132), mikrokrystalická celulosa, kukuřičný 
škrob,  hypromelosa, magnesium - stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.  
 
Tableta 75 mikrogramů :  
Léčivá látka: quinagolidum 75 mikrogramů 
Pomocné látky: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob,  hypromelosa, 
magnesium -  stearát, koloidní  bezvodý oxid křemičitý. 
 
Tableta 150 mikrogramů :  
Léčivá: quinagolidum 150 mikrogramů 
Pomocné látky: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, hypromelosa, 
magnesium - stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.  

 
Jak Norprolac vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tableta 25 mikrogramů: světle růžová s izolovanými pigmentovanými skvrnami, kulatá,  plochá, se 
zkosenými hranami,  o průměru 7 mm . 
 
Tableta 50 mikrogramů : světle modrá s izolovanými pigmentovanými skvrnami,  kulatá, plochá, se 
zkosenými hranami,  o průměru 7 mm. 
 
Tableta 75 mikrogramů : bílá,  kulatá, plochá, se zkosenými hranami, o průměru 7 mm. 
 
Tableta 150 mikrogramů : bílá,  kulatá, plochá, se zkosenými hranami,  o průměru 9 mm  
 
Vnější obal je z kartonu.  
Vnitřní obal „titračního“ balení je blistr ALU/PVC/PVDC, který je uzavřen v hliníkovém sáčku, 
chránícím před vlhkostí.  
Vnitřní obaly pro 75 mikrogramové a 150 mikrogramové tablety jsou ALU/ALU blistry.   
 
Velikosti balení: 
Titrační balení 25+50 mikrogramů, 3+3 tablety 
75 mikrogramů 30 tablet 
150 mikrogramů 30 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Ferring – Léčiva,a.s. 
Jesenice u Prahy 
Česká republika 
 
Výrobce: 
Ferring  GmbH, Kiel, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.2.2011 
 
 


