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Příbalová informace - Rp.

Informace pro použití, čtěte pozorně!

BLEMAREN N
šumivé tablety

Držitel rozhodnutí o registraci
esparma GmbH, Seepark 7, 39116 Magdeburg, Německo

Výrobce
esparma GmbH, Seepark 7, 39116 Magdeburg, Německo

Složení
Léčivé látky: 1197 mg acidum citricum anhydricum, 835,5 mg natrii citras dihydricus,

          967,5 mg kalii hydrogencarbonas v 1 šumivé tabletě.
Pomocné látky: monohydrát laktosy, mannitol, citronové aroma v prášku, dihydrát sodné soli 

sacharinu, kyselina adipová, makrogol 6000.

Indikační skupina
Urologikum, uratolytikum.

Charakteristika
Blemaren N obsahuje zásadité citráty, které snižují kyselost moči; snížením kyselosti moči 
(alkalizací moči) umožňují rozpouštění kamenů v močových cestách (především kamenů 
složených z kyseliny močové, ale i kamenů smíšených, pokud je jejich hlavní složkou 
kyselina močová), brání jejich zvětšování a novému vytváření. 
Všechny složky přípravku se ze zažívacího ústrojí dobře vstřebávají; sodík a draslík se 
vylučují především močí.

Indikace
Blemaren N šumivé tablety užívají dospělí pacienti k rozpouštění a zabránění vzniku nových 
kamenů v ledvinách, močovodech a močovém měchýři a k snížení kyselosti (k alkalizaci) 
moči při léčbě některými látkami. 
Přípravek mohou užívat i pacienti s cukrovkou. Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat 
pouze na doporučení lékaře. 
Vzhledem k tomu, že přípravek je určen především k rozpouštění močových kamenů, není 
podáván dětem.

Kontraindikace
Blemaren N šumivé tablety se nesmějí užívat při nedostatečné funkci ledvin, vysoké hladině 
draslíku v krvi a při infekcích v močových cestách.

Nežádoucí účinky
Přípravek Blemaren N je většinou velmi dobře snášen; pouze výjimečně může dojít po vypití 
rozpuštěné tablety k říhání, nadýmání, bolesti v nadbříšku, nevolnosti a zvracení; při 
případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte se 
svým ošetřujícím lékařem.
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Interakce
Účinky Blemarenu N a jiných současně podávaných léčiv se mohou vzájemně ovlivňovat.  
Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo 
začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.  Než začnete spolu s přípravkem
Blemaren N užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Pokud 
vám jiný lékař bude předepisovat nějaký lék informujte ho, že užíváte přípravek Blemaren N. 
Blemaren N snižuje účinnost srdečních glykozidů (např. digoxinu), může snížit účinek 
nitrofurantoinu, lithia a salicylátů a zesiluje působení alopurinolu. 
Při současném podávání Blemarenu s chinidinem dochází k hromadění chinidinu v organismu 
a prodloužení jeho působení.  Při současném podání s léčivy obsahujícími soli hliníku (např. 
léčiva používaná při zvýšené kyselosti v žaludku) se vstřebávání hliníku zvyšuje; jestliže je 
podávání léčiv obsahujících hliník nezbytné, musí být mezi užitím Blemarenu N a těmito 
látkami dodržen minimálně 2hodinový časový odstup. 
Blemaren N snižuje účinnost některých antibiotik (tetracyklinových)
a zvyšuje účinnost některých látek používaných k léčení deprese
(tricyklických antidepresiv). 
Blemarenen N zvyšuje množství draslíku v organismu; při současném podání Blemarenu N s 
látkami, které snižují vylučování draslíku (např. draslík šetřící močopudné látky, látky bránící 
v organismu vzniku cévy zužujícího angiotensinu II, tzv. ACE inhibitory, nesteroidní 
protizánětlivé látky, látky působící proti bolesti) může dojít k zvýšení jeho hladiny v krvi.

Dávkování
Přesné dávkování přípravku a dobu léčení vždy určuje lékař. Při rozpouštění močových 
kamenů se začíná obvykle dávkou 3x (resp. 2x) denně 1 šumivá tableta; šumivou tabletu 
rozpuštěnou v tekutině je nutné pít v pravidelných intervalech, např. v 8.00, 14.00 a 20.00 
hodin. Vždy před vypitím rozpuštěné tablety je potřeba změřit zásaditost (pH) moči (viz 
Upozornění); konečná dávka léčiva závisí na tom, jaké zásaditosti moči je nutné při léčení 
dosáhnout. 
Ve většině případů je dávkování správné tehdy, jestliže se hodnoty pH moči během dne 
pohybují v rozmezí hodnot 6,2 - 6,8.  Pokud nejsou ani při pravidelném užívání léčiva denní 
hodnoty pH moči v tomto rozmezí, je nutné dávkování přípravku upravit.  Při naměření 
hodnot pod 6,2 se dávka přípravku zvyšuje o ½-1 tabletu a při pH nad 6,8 se dávka o ½-1 
tabletu snižuje; přesný postup vám určí lékař. 
Dávkování se může u jednotlivých pacientů výrazně lišit a to od dávky 2x denně 1 až k dávce 
3x denně 2 rozpustné tablety. 
Podle velikosti kamenů se potřebná doba léčení přípravkem pohybuje od 4 týdnů do 6 měsíců.  
Pokud vynecháte 1 dávku, je možné tabletu užít až 2 hodiny po stanoveném termínu.  Při delší 
době od vynechání si vezměte až dávku následující; tuto dávku nezvyšujte.

Způsob použití
Blemaren N šumivé tablety musíte rozpustit v tekutině (voda, čaj aj.) a ve stanovenou dobu 
vypít.  Přípravek se užívá po jídle.

Upozornění
Před začátkem léčby přípravkem Blemaren N vám bude vyšetřena krev (k zjištění hladiny 
sodíku a draslíku) a funkce ledvin. 
Při léčbě musíte užívat přípravek zcela pravidelně, stále ve stejných hodinách dne, a vždy 
před užitím dávky je nutné (podle návodu uvedeného v přiloženém osobním kalendáři) změřit 
zásaditost (pH) moči pomocí speciálních proužků papíru (BlemStrip indikátorové papírky); 
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tyto speciální proužky jsou součástí přiloženého osobního kontrolního kalendáře.  Do tohoto 
kalendáře budete pravidelně zapisovat naměřené hodnoty pH moči.  Při léčbě přípravkem 
Blemaren N budete muset docházet na pravidelné kontroly k lékaři; k těmto kontrolám si 
berte s sebou osobní kalendář se zapsanými hodnotami zásaditosti moči. 
Během léčení je nutné omezit příjem potravin bohatých na puriny (maso, uzeniny) a denně je 
potřeba vypít 2-3 litry tekutiny (čaj, džusy, alkalické minerální vody)! 
Případné předávkování přípravku (zjištěné podle zásaditosti moči) je možné velmi rychle 
upravit snížením dávky.  Při náhodném použití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
1 balení obsahuje 4 tuby po 20 šumivých tabletách.  
K balení je přiložen osobní kalendář pro záznamy hodnot zásaditosti moči a papírky k jejich 
měření.

Datum poslední revize
27.4.2010




