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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls183601/2009 a příloha k sp. zn. 
sukls221198/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Immunoprin 50 mg

potahované tablety

azathioprinum

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 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 to přípravek Immunoprin 50 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Immunoprin 50 mg užívat
3. Jak se přípravek Immunoprin 50 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Immunoprin 50 mg uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IMMUNOPRIN 50 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Azathioprin patří ke skupině léků známých jako léky, které snižují schopnosti organismu reagovat na 
cizí látky. To znamená, že tlumí působení Vašeho imunitního systému. 

Léky s imunosupresivním účinkem jsou někdy nezbytné pro to, aby pomohly Vašemu tělu přijmout 
transplantovaný orgán, jako jsou ledviny, játra, srdce, plíce nebo pankreas. 
Immunoprin 50 mg se obvykle užívá společně s dalšími léky za účelem zvýšení jejich účinku.

Immunoprin 50 mg se může také užívat samostatně nebo v kombinaci s dalšími léky (obzvláště pokud 
ostatní léky nejsou dostatečně účinné) při léčení těžké revmatické artritidy, těžkého zánětu střev 
(Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida), nebo při léčení některých onemocnění, kdy Váš imunitní 
systém reaguje proti Vašemu vlastnímu tělu (autoimunitní onemocnění) jako je systémový lupus 
erythematodes (SLE) včetně těžkých zánětlivých onemocnění kůže, jater, tepen a některých krevních 
onemocnění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
IMMUNOPRIN 50 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Immunoprin 50 mg jestliže:

 jste přecitlivělý(á) (alergický (á)) na léčivou látku azathioprin, merkaptopurin nebo na 
kteroukoliv další složku přípravku obsaženou v tabletách,

 máte těžké infekční onemocnění,
 máte nebo jste někdy měl(a) těžké jaterní onemocnění nebo těžké onemocnění kostní dřeně,
 máte zánětlivé onemocnění slinivky břišní,
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 jste byl(a) očkován(a) nebo se chystáte nechat očkovat jakoukoliv živou vakcínou, jako je 
vakcína proti tuberkulóze, pravým neštovicím nebo žluté zimnici,

 jste těhotná (leda by prospěch z léčby převážil rizika, poraďte se se svým lékařem),
 kojíte.

Zvláštní opatrnost při použití přípravku Immunoprin 50 mg je zapotřebí, jestliže:

 máte nebo jste někdy měl(a) jakékoliv problémy s játry nebo ledvinami,
 máte onemocnění, kdy Vaše tělo vytváří příliš málo přirozené chemické látky nazývané 

thiopurinová metyltransferáza (TPMT),
 máte infekční onemocnění, které ještě nebylo léčené,
 se snažíte otěhotnět,
 se domníváte, že byste mohla být těhotná,
 máte plánovanou operaci. Léčivé látky včetně tubokurarinu, pankuronia nebo sukcinylcholinu, 

které se používají jako svalové relaxans během operací, mohou s přípravkem Immunoprin 50 
mg vzájemně reagovat.

Při užívání azathioprinu byste se neměl(a) opalovat nebo používat UV lampy na opalování, protože by 
to mohlo vést ke vzniku kožních nádorů.

Neprodleně oznamte svému lékaři, jestliže pocítíte bolesti v krku, horečku, zvýšenou tvorbu podlitin 
nebo zvýšené krvácení. Mohlo by to znamenat, že máte nízkou hladinu krevních buněk.
Váš lékař bude kontrolovat hodnoty Vaší krve v pravidelných intervalech (častěji jestliže jste starší 
osoba, máte problémy s játry, ledvinami nebo se slezinou, jestliže Vaše kostní dřeň nepracuje správně 
nebo pokud dostáváte vysoké dávky). Je velmi důležité, abyste nezmeškal(a) žádnou z těchto kontrol.

Muži i ženy užívající přípravek Immunoprin 50 mg musí zajistit používání antikoncepce v době, kdy 
užívají tablety a ještě po dobu dalších třech měsíců poté, co přestali tablety užívat.
Vhodné metody antikoncepce by se měly prodiskutovat s Vaším lékařem.

Kromě toho by ženy, které používají nitroděložní tělíska jako antikoncepci, měly používat další 
antikoncepční metody během užívání azathioprinu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

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.

Následující léčivé přípravky mohou ovlinit Vaši léčbu:

 Allopurinol, oxipurinol nebo thiopurinol (používané hlavně při léčení dny), Vaše dávka by se 
měla snížit na čtvrtinu původní dávky.

 Léčivé látky včetně tubokurarinu, pankuronia nebo sukcinylcholinu používaných jako svalové 
relaxans během operací.

 Cyklosporin nebo takrolimus (používané jako látky snižující imunitu).
 Infliximab (používaný pro léčení zánětu střev (Crohnova nemoc)).
 Olsalazin, mesalazin nebo sulfasalazin (používané hlavně při léčení vředů nebo chronického 

zánětu tlustého střeva a anální pasáže).
 Warfarin nebo fenprokumon (používané pro prevenci krevních sraženin).
 Inhibitory enzymu přeměňujícího angiotenzin (ACE) (používané při léčení vysokého krevního 

tlaku a srdečního selhání).
  Furosemid (používaný hlavně pro léčení vysokého krevního tlaku).
 Trimethoprim/sulfamethoxazol (používaný pro léčení bakteriálních infekcí).
 Cimetidin (používaný pro léčení žaludečních vředů a trávicích potížích).
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 Indometacin (používaný na tlumení bolestí a léčení zánětů).
 Cytotoxické léky také nazývané chemoterapeutika (používané pro léčení rakoviny).
 Vakcíny (jako je vakcína proti hepatitidě typu B).

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Immunoprin 50 mg, jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná, 
dokud Vám Váš lékař neřekne, abyste tento lék užívala. Váš lékař posoudí prospěch a rizika užívání 
tohoto léku během těhotenství.
Během užívání azathioprinu nesmíte kojit.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Neočekává se, že by azathioprin ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat 
stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IMMUNOPRIN 50 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Immunoprin 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Váš lékař bude sledovat, jak reagujete na daný lék a v případě potřeby může změnit dávkování.

Tablety polykejte celé a zapíjejte je plnou sklenicí vody (s obsahem kolem 200 ml).
Tablety užívejte během jídla.

Obvyklá dávka přípravku Immunoprin 50 mg je:

Pro zabránění odmítnutí orgánů: obvyklá dávka je mezi 1 a 5 mg na kilogram tělesné váhy první 
den (dávka bude upravena podle Vaší váhy). Udržovací dávka je obvykle mezi 1 a 4 mg na kilogram 
tělesné váhy na den, ačkoliv Váš lékař může tuto dávku upravit podle odpovědi Vašeho organismu na 
Váš lék. Neznepokojujte se, jestliže se nebudete cítit okamžitě lépe. Může to trvat týdny nebo měsíce, 
než se dočkáte odpovědi Vašeho organismu na danou dávku. 

U chronické aktivní hepatitidy: obvyklá dávka je mezi 1 a 1,5 mg na kilogram tělesné váhy a den.

U ostatních onemocnění: obvyklá zahajovací dávka je mezi 1 a 3 mg na kilogram tělesné váhy na 
den. Váš lékař dávku upraví, dokud pro Vás nebude správná. 

U starších pacientů nebo pacientů s onemocněním ledvin nebo jater mohou být požadovány menší 
dávky, než pro dospělé.

Tam, kde je doporučená léčba, jsou dávky pro děti a dospívající stejné jako dávky pro dospělé.

Jestliže Váš lékař nevidí žádné zlepšení Vaší nemoci po uplynutí určité doby, může postupně snižovat
Vaši dávku a nakonec tento lék vysadit. Je důležité, aby byl přípravek vysazován postupně. Měl(a)
byste s užívaním přípravku přestat pozvolna, po určitou dobu.
Nepřestávejte Váš léky užívat, dokud Vám Váš lékař neřekne, abyste tak učinil(a), protože vysazení 
přípravku může Váš stav zhoršit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Immunoprin 50 mg, než jste měl(a)
Oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi co možná nejdříve. Nezapomeňte si s sebou vzít celé balení 
a všechny zbývající tablety. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Immunoprin 50 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku, následující dávku užijte jako 
obvykle. Jestliže jste vynechal(a) více než jednu dávku, požádejte o radu Vašeho lékaře.
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Během užívání azathioprinu bude Váš lékař čas od času vyžadovat provedení krevních testů.
Neznepokujte se tím, je to běžné a Vašemu lékaři to umožní zjistit, zda vaší dávku není zapotřebí
upravit.

Máte-li ještě jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se Vašeho lékaře nebo 
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Immunoprin 50 mg nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Druh, četnost a závažnost nežádoucích účinků mohou být závislé na Vaší dávce azathioprinu nebo na 
tom, jak dlouho jste lék užíval(a). Mohou být také závislé na stavu Vašeho onemocnění a na tom, zda 
užíváte nějaké další léky.

Azathioprin ovlivňuje především kostní dřeň snižováním její funkce, což může vyvolat určité druhy 
krevních poruch (leukopenii, anémii a trombocytopenii).

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté: více než 1 z 10 pacientů
Časté: více než 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: více než 1 až 100 pacientů z 1000
Vzácné: více než 1 až 1000 pacientů z 10000
Velmi vzácné: méně než 1 pacient z 10000
Neznámé četnosti: četnost nelze určit z dostupných údajů

Velmi časté: 
Infekce (u pacientů po transplantaci ledvin), krevní poruchy, ztráta chuti k jídlu, pocity nevolnosti a 
nevolnost (nucení ke zvracení a zvracení).

Časté:
Infekce (u pacientů se zánětem střev), určité druhy rakoviny (lymfomy, rakovina děložního hrdla, 
pochvy a kůže (zvláště v oblastech kůže vystavených slunci)), poruchy krve (včetně sklonu ke 
snadnému krvácení (trombocytopenie), snížení počtu červených krvinek v krvi (anémie) a 
leukopenie), pankreatitida (zánět slinivky břišní), onemocnění jater.

Méně časté:
Zvýšený výskyt infekcí u pacientů postižených revmatoidní artritidou, krevní poruchy po transplantaci 
(potransplantační lymfoproliferativní onemocnění), alergické reakce včetně závratí a pocitů 
nevolnosti, nízký krevní tlak, horečka, pocity chladu, pocity těžké nevolnosti a zvracení, průjem, 
vyrážka, ztuhlost, poruchy činnosti ledvin, bolesti svalů (myalgie), bolesti kloubů (arthralgie), záněty 
cév (vaskulitida), zvýšené množství jaterních enzymů, hnilobně zapáchající, objemná, kyprá, tuková 
stolice, průjem, jaterní toxicita a ztráta vlasů. 

Vzácné:
Krevní onemocnění, bledost, únava nebo pocit nedostatečného dýchání, které je způsobené 
nedosatatečnou tvorbou krvinek kostní dření (aplastická anémie), kašel a horečka způsobené 
pneumonií nebo zánětem plic (intersticiální pneumonitida), střevní vředy, onemocnění střev a 
onemocnění jater.

Velmi vzácné:
Poruchy krve (včetně akutní myeloidní leukémie a myelo-dysplastických syndromů), velmi vážné 
alergické reakce.
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Kontaktuje ihned svého lékaře, jestliže si myslíte, že máte zánět, horečku, všimnete si podlitin nebo 
krvácení. Oznamte svému lékaři také, pokud se u Vás objeví náhlá dušnost, potíže s dechem, otoky 
očních víček, tváří nebo rtů, vyrážka nebo svědění (obzvláště postihující celé tělo).

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 IMMUNOPRIN 50 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (krabičce, blistru).
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 Immunoprin 50 mg obsahuje:
 Léčivou látkou je azathioprinum.
 Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, mannitol, kukuřičný škrob, povidon 25, 

sodná sůl krokarmelosy, natrium-stearyl-fumarát, hypromelosa a makrogol 400.

Jak přípravek Immunoprin 50 mg vypadá a co obsahuje balení

Immunoprin 50 mg jsou světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety, s vyrytým označením 
“AZA”, s půlicí rýhou a označením “50” na jedné straně a s hladkým povrchem na druhé straně. 

Tablety jsou k dispozici v balení ve formě PVC/PVDC/AL blistrů po 50 a100 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI:

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Unterach, Rakousko

Výrobce:
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Unterach, Rakousko
.
Datum poslední revize textu: 2.3.2011

Tento léčivý přípravek je registrován ve členských státech Evropského hospodářského prostoru 
pod následujícími názvy:

Rakousko Immunoprin 50 mg – Filmtabletten
Česká republika Immunoprin 50 mg
Dánsko Azathioprin "Ebewe", filmovertrukne tabletten 
Maďarsko Azathioprin "Ebewe" 50 mg filmtabletta
Itálie Immunoprin 50 mg compresse rivestite con film
Polsko Immunoprin, tabletki powlekane 50 mg
Slovenská republika Immunoprin 50 mg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití a zacházení s přípravkem
Neexistují žádná rizika spojená se zacházením s tabletami s neporušenou potahovou vrstvou.
Během zacházení s imunosupresivními látkami by nicméně měl zdravotnický personál zacházet za 
přísného dodržování instrukcí, pokud je třeba tablety rozpůlit (viz body 4.2 a 4.4 v SPC).
Přebytečné léčivé přípravky stejně jako kontaminovaný odpad musí být přechodně skladovány ve 
zřetelně označených kontejnerech. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v 
souladu s místními požadavky.

Inkompatibility
Neuplatňují se.

Podání
Perorální podání.
Tablety se užívají alespoň s jednou sklenicí vody (200 ml).
Tablety se užívají během jídla.

Doba použitelnosti
3 roky

Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.




