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Příbalová informace: Informace pro uživatele 
 

Anastrozole Orion 1 mg 
potahované tablety 

anastrozolum 
 
 
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 Anastrozole Orion a k čemu se užívá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anastrozole Orion užívat 
3. Jak se Anastrozole Orion užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Anastrozole Orion uchovávat  
6. Další informace 
 
 
1. CO JE ANASTROZOLE ORION A K ČEMU SE UŽÍVÁ 
 
Přípravek Anastrozole Orion patří do skupiny léků nazývaných inhibitory aromatázy, což znamená, že 
potlačuje činnost určitých enzymů v lidském těle zvaných aromatázy. Tyto enzymy ovlivňují tvorbu 
některých ženských pohlavních hormonů, např. estrogenů.  
 
Anastrozole Orion se používá k léčbě rakoviny prsu u žen  po menopauze. 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ANASTROZOLE ORION 
UŽÍVAT 
 
Neužívejte Anastrozole Orion: 
- jestliže jste alergická (přecitlivělá) na anastrozol nebo kteroukoli jinou složku přípravku Anastrozole 
Orion  
- v době, kdy ještě u Vás neproběhla menopauza (přechod), jste-li těhotná nebo kojíte 
- užíváte-li tamoxifen nebo léky obsahující estrogen, např. náhradní hormonální léčbu (viz bod 2. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky). 
 
Přípravek Anastrozole Orion nesmí být podáván dětem. 
 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Anastrozole Orion je zapotřebí: 
Informujte lékaře před zahájením užívání přípravku Anastrozole Orion pokud: 
- trpíte závažnými problémy s ledvinami 
- trpíte středně závažným nebo závažným onemocněním jater 
- jste trpěla nebo trpíte osteoporózou (řídnutím kostí). Anastrozol snižuje hladiny ženských pohlavních 
hormonů a to může způsobit ztrátu minerální složky kostí a snížit jejich pevnost.  
- užíváte-li analogy LHRH (léky na rakovinu prsu, některé gynekologické problémy a neplodnost).  
- jestliže není zcela jednoznačné, zda jste již prodělala menopauzu. V takovém případě Vám lékař 
provede potřebné testy pro kontrolu hladin hormonů. 
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Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to 
i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. a rostlinných přípravcích. 
 
Při léčbě přípravkem Anastrozole Orion nesmíte užívat léky (viz také „Neužívejte Anastrozole Orion “ 
výše): 
- obsahující estrogeny (např. hormonální substituční léčba) 
- obsahující tamoxifen, jiný lék proti rakovině. 
Tyto léky mohou snížit účinek přípravku Anastrozole Orion. 
 
Těhotenství a kojení 
Neužívejte přípravek Anastrozole Orion v těhotenství ani při kojení. 
 
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není pravděpodobné, že by užívání přípravku Anastrozole Orion ovlivnilo Vaši schopnost řídit 
motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Přesto byl při podávání přípravku ojediněle zaznamenán 
výskyt slabosti a ospalosti. Pokud tyto příznaky na sobě zpozorujete, poraďte se se svým lékařem. 
 
Důležité informace o některých složkách Anastrozole Orion 
Přípravek Anastrozole Orion obsahuje laktózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí k některým cukrům. 
informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat. 
 
 
3. JAK SE ANASTROZOLE ORION UŽÍVÁ 
 
Užívejte Anastrozole Orion vždy přesně tak, jak Vám předepsal Váš lékař. Nejste-li si jistá, zeptejte se 
Vašeho lékaře nebo lékárníka. 
 
Obvyklá dávka pro dospělé je 1 tableta denně. 
Tabletu zapijte sklenicí vody.  
Užívejte přípravek vždy ve stejnou denní dobu. 
 
Jestliže jste užila více Anastrozole Orion, než jste měla 
Jestliže jste užil(a) více tablet než máte předepsáno, kontaktujte okamžitě pohotovost nebo Vašeho 
lékaře, lékárníka nebo nebližší pohotovost. 
 
Jestliže jste zapomněla užít Anastrozole Orion 
Pokud jste zapomněla tabletu užít, neužívejte ji později, pouze pokračujte v obvyklém užívání. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.  
 
Jestliže jste přestala užívat Anastrozole Orion: 
Bez porady s lékařem nepřestávejte přípravek Anastrozole Orion užívat, a to ani tehdy, pokud se již 
cítíte dobře. 
 
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 Anastrozole Orion nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
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Okamžitě informujte svého lékaře nebo nebližší lékařskou pohotovost a ukončete užívání 
přípravku Anastrozole Orion, pokud zaznamenáte následující nežádoucí účinky: 
- velmi závažné kožní reakce s vřídky nebo puchýřky nebo jinými změnami na kůži (Stevens-
Johnsonův syndrom, erythema multiforme) 
- alergické reakce s otokem tváře, rtů, jazyka a/nebo krku (angioedém a anafylaktická reakce), které 
mohou způsobit potíže s polykáním a/nebo dýcháním 
 
Jedná se o velmi závažné nežádoucí účinky. Můžete potřebovat rychlou lékařskou pomoc nebo 
hospitalizaci. 
 
Byly sledovány následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (u více než 1 z 10 léčených pacientek) 
- bolest hlavy 
- návaly horka 
- nevolnost 
- vyrážka 
- bolest nebo ztuhlost kloubů 
- pocit slabosti 
 
Časté (u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientek) 
- ospalost 
- syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, zblednutí a slabost v prstech ruky) 
- průjem 
- zvracení 
- vypadávání vlasů 
- alergické reakce 
- suchost v pochvě 
- poševní krvácení (obvykle během prvních týdnů léčby), 
 
Méně časté (u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 léčených pacientek) 
- anorexie (ztráta chuti k jídlu) 
- zvýšení hladin nebo vysoké hladiny tuků nazývaných lipidy v krvi 
- kopřivka 
- zánět jater (hepatitida) 
- skákavý prst (stav, kdy Váš prst poskakuje v ohnuté pozici). 
 
Vzácné (u méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000 léčených pacientek) 
- kožní léze projevující se jako vyrážka, pupínky, změna barvy kůže a puchýřky (erythema 
multiforme) 
- alergické reakce s otokem tváře, rtů, jazyka a/nebo krku které mohou způsobit potíže s polykáním 
a/nebo dýcháním (anafylaktická reakce) 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
- velmi závažné kožní reakce se změnami na kůži, vřídky nebo puchýřky (Stevens-Johnsonův 
syndrom) 
- alergické reakce s otokem tváře, rtů, jazyka a/nebo krku které mohou způsobit potíže s polykáním 
a/nebo dýcháním (angioedém) 
 
 
Mohou se u Vás objevit změny výsledků krevních testů, včetně výsledků ukazujících na abnormality 
jaterní funkce (příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a očí). 
 
Léčivá látka anastrozol způsobuje snížení hladiny estrogenů, a to může vést k poklesu hustoty kostní 
hmoty (řídnutí kostí), což může snížit pevnost kostí a u některých pacientek může být příčinou 
zlomenin. 
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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 ANASTROZOLE ORION UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Anastrozole Orion nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
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 Anastrozole Orion obsahuje: 
Léčivá látka je anastrazolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg  
 
Tableta dále obsahuje: 
Jádro tablety: monohydrát laktózy, sodná sůl karboxymethylškrobu ,povidon, magnesium-stearát 
Potahová vrstva tablety: Potahová soustava OPADRY  (Y-1-7000) BÍLÁ obsahuje (oxid titaničitý (E 
171), hypromelózu(E464) a makrogol 400) 
 
Jak Anastrozole Orion vypadá a co obsahuje toto balení: 
Potahované tablety. 
Anastrozole Orion 1 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, na jedné 
straně označené „DB02“, na druhé straně hladké. 
 
Tablety jsou zabaleny v PVC/AL blistrech. 
Velikost balení: 28 nebo 98 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Výrobce: 
Orion Corporation, Orion Pharma 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru 
pod těmito názvy: 

Česká republika Anastrozole Orion 1 mg  

Dánsko Anastrozol Orion 1 mg filmovertrukne tabletter 
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Finsko 
Anastrozol Orion 1 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Anastrozol Orion 1 mg filmdragerade tabletter 

Lotyšsko Anastrozole Orion 1 mg apvalkotās tabletes  

Litva Anastrozole Orion 1 mg plėvele dengtos tabletės 

Norsko Anastrozol Orion 1 mg filmdrasjerte tabletter 

Polsko Anastrozole Orion 1 mg tabletki powlekane 

Slovensko Anastrozole Orion 1 mg filmom obalené tablety 

Švédsko Anastrozol Orion filmdragerade tabletter  

Velká Británie Anastrozole 1 mg Film-coated Tablets 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválená: 2.3.2011 
 
 
 
 
 


