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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls148009-10/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Orcal Neo 5 mg
Orcal Neo 10 mg

tablety

amlodipinum

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 jakékoliv 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 kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK ORCAL NEO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Amlodipin patří do skupiny léků zvaných antagonisté vápníku.

Amlodipin se používá k léčbě:
- vysokého krevního tlaku
- bolesti na hrudníku způsobené zúžením věnčitých tepen srdečního svalu (angina pectoris) nebo vzácnější 

formy bolesti na hrudníku způsobené křečovitým stahováním věnčitých tepen srdečního svalu 
(vazospastická angina).

Pokud trpíte vysokým krevním tlakem, uvolní Orcal Neo cévy, takže krev jimi prochází snadněji. 

Pokud trpíte anginou pectoris, zlepší Orcal Neo dodávku krve do srdečního svalu, který tak dostává více 
kyslíku a následkem toho se zabrání bolesti na hrudi. Amlodipin neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na 
hrudi při angině pectoris.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ORCAL NEO
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Orcal Neo, 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku amlodipin nebo na podobné antagonisty kalciových 

kanálů (takzvané dihydropyridinové deriváty) nebo na jakékoliv další složky přípravku (úplný seznam 
pomocných látek viz bod 6)

- jestliže máte velmi nízký krevní tlak
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- jestliže trpíte nedostatečnou dodávkou krve ke tkáním s příznaky jako například nízký krevní tlak, nízká
tepová frekvence, rychlá srdeční činnost (šok včetně kardiogenního šoku). Kardiogenní šok znamená šok 
následkem závažných srdečních problémů

- jestliže trpíte zúžením tepny, která odvádí krev ze srdce (aortální stenóza)
- jestliže trpíte nestabilním srdečním selháním po akutním srdečním záchvatu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Orcal Neo je zapotřebí
Oznamte svému lékaři před zahájením léčby 
- jestliže máte srdeční selhání
- jestliže máte sníženou funkci jater

Použití u pacientů s poškozenou funkcí ledvin
Jestliže máte poškozenou funkci ledvin, můžete amlodipin užívat v normálních dávkách. Amlodipin není 
dialyzovatelný.

Starší osoby
Dávku je třeba zvyšovat s opatrností.

Děti a dospívající (mladší než 18 let)
Bezpečnost a účinnost byla studována u chlapců a dívek mezi 6 až 17 lety. Účinnost amlodipinu nebyla 
studována u dětí mladších 6 let. Pro více informací kontaktujte  svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky (včetně léků dostupných bez lékařského předpisu, léků z bylin nebo přírodních produktů) se 
mohou s přípravkem Orcal Neo vzájemně ovlivňovat. To znamená, že účinek obou léků může být pozměněn.

Proto je důležité sdělit Vašemu lékaři, zda užíváte kterékoliv z následujících léků:
- Léky, které mohou snižovat krevní tlak, například beta-blokátory, ACE-inhibitory, alfa-1-blokátory a 

diuretika. Amlodipin může zesilovat účinky těchto léků na snižování krevního tlaku.

Léky, které zesilují účinek amlodipinu:
- diltiazem (lék na srdce) 
- ketokonazol a itrakonazol (léky proti plísňovým onemocněním) 
- inhibitory HIV proteázy (antivirové léky použávané k léčbě infekce HIV, např. ritonavir) 
- erythromycin (antibiotikum)

Léky, které mohou snížit účinek amlodipinu:
- rifampicin (antibiotikum)
- třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum; rostlinný přípravek proti depresi)
- dexamethason (kortizon) může snižovat účinek amlodipinu
- fenobarbital, fenytoin a karbamazepin
- nevirapin (lék proti virům)

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.

Užívání přípravku Orcal Neo s jídlem a pitím
Tento lék můžete užívat před jídlem a pitím nebo po jídle a pití. Současné požití grapefruitu nebo 
grapefruitové šťávy nemá žádný vliv na účinek amlodipinu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo otěhotníte v průběhu léčby, neužívejte přípravek Orcal Neo, pokud Vám jej výslovně 
nepředepsal lékař. Je to z toho důvodu, že dosud není známo riziko pro nenarozené dítě.
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Pokud kojíte, neužívejte přípravek Orcal Neo pokud Vám jej výslovně nepředepsal lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Amlodipin může mírně či středně silně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud užíváte amlodipin a 
trpíte závratí, bolestí hlavy, únavou nebo nevolností, Vaše schopnost reagovat může být snížena.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ORCAL NEO UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Orcal Neo přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Dospělí
Obvyklá zahajovací dávka je 5 mg jednou denně. Pokud nebylo požadovaného účinku dosaženo během 2 – 4 
týdnů, může Váš lékař zvýšit dávku na 10 mg jednou denně.

Děti a dospívající (mladší než 18 let)
Pro děti (6 -17 let), obvyklá doporučená počáteční dávka je 2,5 mg denně. Maximální doporučená dávka je 5 
mg denně.

Starší pacienti
Pro starší pacienty neexistuje žádné zvláštní dávkování, avšak při zvyšování dávky je třeba postupovat 
opatrně.

Máte-li problémy s ledvinami
Doporučuje se normální dávkování. Amlodipin se neodstraňuje z těla dialýzou (umělou ledvinou). 

Jestliže máte problémy s játry
Přesná dávka pro pacienty, kteří mají problémy s játry, nebyla stanovena. Jestliže máte problémy s játry, 
měl(a) byste amlodipin užívat velice opatrně (viz též bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Orcal Neo
je zapotřebí“).

Jak máte svůj lék užívat
Polykejte tablety s vodou. Můžete je užívat nezávisle na jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Orcal Neo, než jste měl(a)
Jestliže užijete Vy nebo někdo jiný příliš mnoho přípravku Orcal Neo, obraťte se ihned na svého lékaře, 
pohotovostní oddělení nebo toxikologické středisko. Daná osoba by se měla položit s vyvýšenými pažemi a 
dolními končetinami (například podepřením několika polštáři). Příznaky předávkování jsou: závrať a/nebo 
motání hlavy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Orcal Neo
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat tablety Orcal Neo
Váš lékař Vám řekl, jak dlouho byste měl(a) přípravek Orcal Neo užívat. Jestliže náhle ukončíte léčbu, mohou 
se Vaše příznaky vrátit. Neukončujte léčbu dříve, než jak bylo dohodnuto, aniž byste to prodiskutovali se 
svým lékařem.

Přípravek Orcal Neo se obvykle používá pro dlouhodobou léčbu.

Máte-li jakékoliv 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 Orcal Neo nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.
Pro vyhodnocení nežádoucích účinků se používají následující popisy frekvence výskytu:

Velmi časté u více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté u 1 až 10 léčených pacientů ze 100 
Méně časté u 1 až 10 léčených pacientů z 1000 
Vzácné u 1 až 10 léčených pacientů z 10000 
Velmi vzácné u méně než 1 z 10000 léčených pacientů
Není známo z dostupných údajů nelze určit

Při výskytu alergické reakce s otokem kůže na obličeji či končetinách, otokem rtů či jazyka, otokem ústní 
sliznice a sliznice v krku, která vyvolává dušnost a problémy při polykání (angioedém), ihned kontaktujte 
pohotovost nebo lékaře.

V průběhu léčby amlodipinem byly pozorovány následující nežádoucí účinky: 

Časté
 bolest hlavy (zejména na počátku léčby), ospalost, závrať
 zrudnutí
 nevolnost, bolest žaludku
 otékání kotníků
 celkový otok (edém)
 únava

Méně časté
 nespavost, změny nálady (včetně úzkosti), deprese
 nekontrolovaný třes (tremor), porucha vnímání chuti, mdloba (synkopa), snížená citlivost kůže 

(hypoestézie), mravenčení či ztuhlost kůže (parestézie)
 zrakové problémy
 zvonění či pískání v uších (tinnitus)
 abnormální tlukot srdce (palpitace)
 nízký krevní tlak (hypotenze) s projevy jako závrať a točení hlavy
 dýchací obtíže, tečení z nosu nebo ucpaný nos a kýchání (rýma)
 zvracení, nepříjemné pocity v žaludku po jídle (dyspepsie), změna pohybů střeva (včetně průjmu a 

zácpy), sucho v ústech
 svědění a mravenčení na kůži (exantém), svědění, vyrážka, vypadávání vlasů, změna zbarvení kůže, 

fialové plochy na kůži (purpura), zvýšené pocení
 svalové křeče, bolest v zádech, svalech a kloubech
 zvýšené nucení na močení (zvýšená četnost močení), nadměrná tvorba moči během noci, zvýšení 

četnosti močení
 impotence, zvětšení prsní žlázy u mužů
 bolest na hrudi, slabost, bolest, celkový pocit nedobrého zdraví
 zvýšení či snížení hmotnosti

Vzácné
 zmatenost

Velmi vzácné
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 snížený počet bílých krvinek, což může vyvolat nevysvětlitelnou horečku, bolest v krku a chřipkové 
příznaky (leukopenie)

 snížený počet krevních destiček, což může vést ke snadné tvorbě modřin či krvácení z nosu 
(trombocytopenie)

 alergické reakce
 zvýšení hladiny cukru v krvi
 zvýšená ztuhlost svalů se špatnou kontrolou pohybů (hypertonie)
 bolest či ztuhlost ve spodní části rukou a nohou (periferní neuropatie)
 srdeční záchvat (infarkt myokardu), nepravidelný srdeční tep (včetně pomalého tepu, zrychleného tepu a 

nepravidelného tepu)
 zánět cév s projevy jako vyrážka, fialovo-červené skvrny, horečka a svědění (vaskulitida)
 kašel
 zánět žaludeční výstelky vyvolávající bolest a nevolnost (gastritida), zánět slinivky vyvolávající silnou 

bolest břicha a v zádech (pankreatitida), otok dásní (gingivální hyperplázie)
 zvýšení hladiny některých jaterních enzymů*, zežloutnutí kůže či očního bělma, což může být 

důsledkem poruchy funkce jater nebo zánětu jater
 alergická reakce (angioedém) – viz začátek této kapitoly, alergická kožní vyrážka s nepravidelnými 

červenými skvrnami vyvolaná léky (erythema exsudativum multiforme), kopřivka, těžké alergické 
reakce s puchýři na kůži a sliznicích (exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom)

 zvýšená citlivost kůže vůči světlu

* obvykle odpovídající cholestáze (neprůchodnost žluči)

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ORCAL NEO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Orcal Neo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistr: Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
HDPE lahvička: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

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 Orcal Neo obsahuje

Orcal Neo 5 mg, tablety
- Léčivou látkou je amlodipinum. Jedna tableta obsahuje 5 mg amlodipinum (ve formě besylátu).
- Ostatními složkami jsou mikrokrystalická celulosa, bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl 

karboxymethylškrobu (typ A) a magnesium-stearát.

Orcal Neo 10 mg, tablety
- Léčivou látkou je amlodipinum. Jedna tableta obsahuje 10 mg amlodipinum (ve formě besylátu).
- Ostatními složkami jsou mikrokrystalická celulosa, bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl 

karboxymethylškrobu (typ A) a magnesium-stearát.
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Jak přípravek Orcal Neo vypadá a co obsahuje toto balení

Orcal Neo 5 mg, tablety
Bílá nebo téměř bílá, podlouhlá tableta se zkosenými hranami s půlící rýhou na jedné straně a označená „5“ na 
druhé straně. 
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny

Orcal Neo 10 mg, tablety
Bílá nebo téměř bílá, podlouhlá tableta se zkosenými hranami, s půlící rýhou na jedné straně a označená „10“ 
na druhé straně.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Vaše tablety se dodávají jako:
- Balení v blistru po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 120 tabletách a 50 x 1 tabletě v perforovaných 

jednodávkových blistrech
- HDPE lahvičky po 20, 30, 50, 60, 100, 120, 200 a 250 tabletách

Na trhu nemusí být všechny velikosti a typy balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
SANDOZ s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
LEK S.A., Warszawa, Polsko
ROWA Pharmaceuticals Ltd., Bantry, Irsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
LEK Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
S.C. Sandoz S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
23.2.2011




