
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls34685/2008 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 
 
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 případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 
 
V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Olmetec Plus H 20/12,5 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Olmetec Plus H 20/12,5 mg užívat 
3. Jak se Olmetec Plus H 20/12,5 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Uchovávání přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 mg 

 
Olmetec Plus H 20/12,5 mg  
Potahované tablety 
(olmesartanum medoxomilum, hydrochlorothiazidum) 
 
Složení 
Léčivé látky: 1 potahovaná tableta obsahuje 20 mg olmesartanum medoxomilum a 12,5 mg 
hydrochlorothiazidum 
Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (1 potahovaná tableta obsahuje 110,7 
mg monohydrátu laktosy),částečně substituovaná hyprolosa, hyprolosa, magnesium-stearát, oxid 
titaničitý, mastek, hypromelosa, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý  
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Menarini International Operations Luxembourg S.A. 
Avenue de la Gare 1 
1611 Luxembourg, Lucembursko 
 
Výrobce 
Daiichi Sankyo  Europe GmbH, Pfaffenhofen/Ilm, Německo 
Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo 
Qualiphar N.V., Bornem, Belgie 
 
Velikost balení 
Balení po 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 nebo 10x28 potahovaných tabletách 
Balení s perforovanými jednodávkovými blistry po 10, 50 a 500 potahovaných tabletách 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
  
1. CO JE OLMETEC PLUS H A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Olmetec Plus H 20/12,5 mg je kombinace dvou léčivých látek, olmesartan-medoxomilu a 
hydrochlorothiazidu. 
Olmesartan-medoxomil patří do skupiny léků nazývaných antagonisté receptorů pro angiotenzin II.  
Olmesartan-medoxomil způsobuje rozšíření krevních cév a snižuje tak krevní tlak. 
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků označovaných jako thiazidová diuretika. Hydrochlorothiazid 
zvyšuje vylučování moče a tím také snižuje krevní tlak. 
Kombinace dvou léčivých látek v přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 mg snižuje krevní tlak více, než 
podávání každé látky samostatně. 
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Léčebné indikace 
Olmetec Plus H 20/12,5 mg se používá k léčbě vysokého krevního tlaku označovaného jako esenciální 
hypertenze, pokud Váš lékař považuje kombinaci dvou léčivých látek pro Vaši léčbu za nezbytnou. To 
bývá obvykle v případě, kdy léčba olmesartan-medoxomilem samotným nevede k dostatečnému 
snížení Vašeho krevního tlaku.  
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OLMETEC PLUS H UŽÍVAT 
Neužívejte Olmetec Plus H 20/12,5 mg:  

- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický) na léčivé látky nebo jiné složky přípravku nebo na látky 
odvozené od sulfonamidů, 

- jestliže máte závažně oslabenou funkci ledvin (s clearancí kreatininu pod 30 ml/min.), 
- jestliže máte hypokalemii (abnormálně nízkou hladinu draslíku v krvi) nebo hyponatremii 

(abnormálně nízkou hladinu sodíku v krvi), která nereaguje na léčbu, 
- jestliže máte hyperkalcemii (abnormálně vysokou hladinu vápníku v krvi) nebo hyperurikemii 

(abnormálně vysokou hladinu kyseliny močové v krvi), která nereaguje na léčbu, 
- při závažném poškození jater, omezené průchodnosti žlučových cest nebo tzv. cholestáze 

(porucha odtoku žluči ze žlučníku) 
- jestliže jste ve 4. – 9. měsíci těhotenství  

 
Zvláštní upozornění: 
Protože bezpečnost a účinnost podání přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 mg dětem nebyla zkoumána, 
léčba dětí a mladistvých do 18 let se nedoporučuje. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 mg je zapotřebí při následujících 
zdravotních obtížích: 
 Onemocnění ledvin nebo stav po transplantaci ledvin  

Pokud se Olmetec Plus H 20/12,5 mg podává pacientům s mírným nebo středně závažným 
onemocněním ledvin, doporučují se pravidelné kontroly hladin draslíku, kreatininu a kyseliny 
močové. V případě závažného poškození funkce ledvin s clearance kreatininu pod 30 ml/min. se 
Olmetec Plus H 20/12,5 mg nesmí užívat (viz část “Neužívejte Olmetec Plus H 20/12,5 mg, 
jestliže …“). S podáváním přípravku krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. Používání 
tohoto léku se proto v těchto případech nedoporučuje. 

 Onemocnění jater 
 Olmetec Plus H 20/12,5 mg může ovlivnit metabolismus tekutin a solí ve Vašem těle. U pacientů 

s onemocněním jater to může vést až k jaternímu kómatu. Přípravek Olmetec Plus H je třeba 
používat se zvýšenou opatrností u pacientů s mírným až středně závažným poškozením 
jater. U pacientů s poškozením jater užívajících diuretika a/nebo léky proti hypertenzi se 
doporučuje důkladné sledování krevního tlaku a funkce ledvin. S užíváním olmesartan-
medoxomilu u pacientů se závažným poškozením jater nejsou žádné zkušenosti. 
Přípravek Olmetec Plus H se nesmí používat u pacientů se závažným poškozením jater, 
cholestázou (městnáním žluči) a obstrukcí žlučových cest.  

 Zúžení srdečních chlopní (aortální a mitrální stenóza) nebo jiné překážky, které omezují odtok 
krve z levé srdeční komory (obstrukční hypertrofická kardiomyopatie) 

 Stavy, při kterých dochází ke snížení objemu tekutin nebo hladin sodíku v těle (např. silné 
zvracení, průjem nebo léčba vysokými dávkami léků, které zvyšují odtok moči). 
Tyto stavy by měly být před zahájením léčby upraveny. V opačném případě existuje riziko příliš 
velkého poklesu krevního tlaku. 

 Zvýšená hladina aldosteronu (primární hyperaldosteronismus) 
Pacienti s tímto onemocněním obecně neodpovídají na léčbu. Použití přípravku Olmetec Plus H 
20/12,5 mg se proto nedoporučuje. 

 Zúžení ledvinných tepen (oboustranné nebo v případě pouze jedné ledviny v těle jednostranné) 
Stejně jako u ostatních léků snižujících krevní tlak existuje zvýšené riziko závažného poklesu 
krevního tlaku a selhání ledvin. 

 Cukrovka (diabetes mellitus) 
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Užívání thiazidových diuretik (močopudných léků), jako je hydrochlorothiazid, může vést ke 
zvýšení hladiny cukru v krvi. Dosud skrytá cukrovka se může při léčbě thiazidovými diuretiky 
projevit. Jestliže máte cukrovku, může být nezbytná úprava dávky inzulinu nebo léků proti 
cukrovce (perorálních antidiabetik). 

 Lupus erythematodes 
Při léčbě thiazidovými diuretiky (močopudnými léky) bylo hlášeno zhoršení nebo opětovné 
vzplanutí systémového lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění). 

 Alergie nebo průduškové astma 
Reakce z přecitlivělosti na hydrochlorothiazid jsou u těchto pacientů o něco častější. 

 Závažná slabost srdečního svalu nebo onemocnění ledvin, včetně zúžení ledvinných tepen, 
protože mimo jiné může dojít k poklesu krevního tlaku nebo vzácně k akutnímu selhání ledvin. 

 U povšechné aterosklerózy, u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo aterosklerotickými 
onemocněními cév mozku existuje vždy riziko, že nadměrný pokles krevního tlaku by mohl 
vyvolat mozkovou mrtvici nebo srdeční infarkt. 

 Pečlivé sledování hladin draslíku v séru je nezbytné zejména u pacientů s jaterní cirhózou, u 
pacientů užívajících silné močopudné léky (diuretika) a u pacientů s nedostatkem solí, srdeční 
slabostí (nedostatečností) nebo cukrovkou. 

 
Další důležité informace: 
 Užívání přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 mg může vést ke zvýšení hladiny tuků a kyseliny 

močové v krvi a u náchylných pacientů může způsobit dnu. 
 Olmetec Plus H 20/12,5 mg může různým způsobem ovlivnit rovnováhu elektrolytů ve Vašem 

těle. Pokud je třeba, Váš lékař provede příslušná vyšetření krve. 
Následující projevy mohou představovat příznaky nerovnováhy tekutin nebo elektrolytů (např. 
draslíku, vápníku, hořčíku, sodíku nebo chloridů): žízeň, sucho v ústech, slabost, letargie, 
ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, svalová únava, nízký krevní tlak (hypotenze), snížené 
vylučování moči (oligurie), zrychlená srdeční frekvence (tachykardie) a zažívací obtíže, jako je 
nevolnost a zvracení (viz rovněž část “Možné nežádoucí účinky“). 
Jestliže se u Vás některé z  těchto příznaků objeví, informujte o tom prosím svého lékaře. 

 Užívání draslík šetřících močopudných léků (diuretik), přípravků s obsahem draslíku nebo náhrad 
solí obsahujících draslík a jiných přípravků, které by mohly zvyšovat hladinu draslíku v krvi 
(např. heparin), spolu s přípravkem Olmetec Plus H 20/12,5 mg je možné jen s mimořádnou 
opatrností. 

 Jestliže dodržujete dietu s nízkým obsahem soli, řekněte to svému lékaři. 
 Před provedením funkčního vyšetření příštítných tělísek je třeba Olmetec Plus H 20/12,5 mg 

vysadit. 
 U pacientů se sklonem k tvorbě otoků by se v horkém počasí mohla vyskytnout diluční 

hyponatremie (abnormálně nízká hladina sodíku v krvi) 
 Hydrochlorothiazid, který je obsažený v tomto přípravku, může zapříčinit pozitivní výsledek 

antidopingového testu.   
 

Těhotenství 
Antagonisté angiotenzinu II, kam patří i Olmetec Plus H 20/12,5 mg, se nesmí podávat v 
těhotenství.  Vzhledem k účinkům jednotlivých složek tohoto přípravku na těhotenství se proto 
nedoporučuje užívání přípravku Olmetec Plus H  ženám v prvních třech měsících těhotenství. 
Informujte prosím ihned svého lékaře, pokud plánujete těhotenství nebo jste těhotná, aby Vám mohl 
předepsat jinou vhodnou léčbu. Pokud zjistíte těhotenství během léčby, musíte co nejdříve přestat 
Olmetec Plus H 20/12,5 mg užívat. V takovém případě ihned informujte svého ošetřujícího lékaře. 
Protože používání olmesartan-medoxomilu, jedné z léčivých látek přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 
mg, ve druhém a třetím trimestru těhotenství může způsobit poškození nebo úmrtí nenarozeného nebo 
novorozeného dítěte, nesmíte v posledních šesti měsících těhotenství Olmetec Plus H 20/12,5 mg 
užívat (viz část “Možné nežádoucí účinky“). 
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Kojení 
Vzhledem k nedostatku informací ohledně užívání přípravku Olmetec Plus H během kojení se 
použití přípravku Olmetec Plus H nedoporučuje a upřednostňuje se jiná léčba, zejména při 
kojení novorozenců nebo nedonošených dětí  (viz část “Možné nežádoucí účinky“). 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ovlivnění způsobilosti řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje přípravkem Olmetec Plus H 
20/12,5 mg je nepravděpodobné. Avšak při léčbě vysokého krevního tlaku se může příležitostně 
vyskytnout únava a malátnost. Pokud zaznamenáte tyto účinky, poraďte se před vykonáváním 
uvedených činností s Vaším lékařem. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 mg 
Tento lék obsahuje laktózu. Pokud víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, smíte užívat 
Olmetec Plus H 20/12,5 mg pouze po poradě s Vaším lékařem. 
 
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. 
Může být nezbytné změnit dávkování léků nebo provést některá vyšetření. 
 
Možné vzájemné působení související s olmesartan-medoxomilem i hydrochlorothiazidem 
Současné užívání se nedoporučuje: 
 Lithium: současné užívání lithia a přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 mg se nedoporučuje. Pokud 

musíte užívat lithium, Vás lékař zváží, zda je zapotřebí stanovovat během léčby přípravkem 
Olmetec Plus H 20/12,5 mg hladinu lithia v krvi, protože by mohlo dojít ke zvýšení nežádoucích 
účinků lithia. 

 
Současné užívání vyžaduje opatrnost: 
 Baklofen, protože by mohl zvýšit účinek přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 mg na snížení 

krevního tlaku. 
 Léky proti bolesti a zánětu (kyselina acetylsalicylová > 3 g/den, COX-2 inhibitory, neselektivní 

nesteroidní antirevmatika): Stejně jako u ostatních léků snižujících krevní tlak, účinek přípravku 
Olmetec Plus H 20/12,5 mg na snížení krevního tlaku může být těmito léky snížen. U starších 
pacientů s oslabenou funkcí ledvin a u pacientů, kteří jsou nedostatečně zavodnění 
(dehydratovaní), existuje riziko zhoršení funkce ledvin až akutního selhání ledvin, a proto 
ošetřující lékař musí na začátku i v průběhu léčby kontrolovat funkci ledvin. 
Pokud se některé léky proti bolesti (salicyláty) používají ve vysokých dávkách, může Olmetec 
Plus H 20/12,5 mg zvýšit jejich nežádoucí účinky na centrální nervový systém. 

 
Současné užívání je třeba uvážit: 
 Amifostin, protože může zvýšit účinek přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 mg na snížení krevního 

tlaku. 
 Jiné léky na snížení krevního tlaku, protože mohou zvyšovat účinek přípravku Olmetec Plus H 

20/12,5 mg. 
 Alkohol, barbituráty, některé léky na spaní a anestetika a dále léky proti depresi (antidepresiva), 

protože mohou znásobit náhlý pokles krevního tlaku při vstávání (ortostatická hypotenze). 
 
Možné vzájemné působení související s obsahem olmesartan-medoxomilu v přípravku  
Současné užívání se nedoporučuje: 
 Léky ovlivňující hladinu draslíku v krvi, protože v těchto případech je nezbytné pravidelné 

kontrolování hladin draslíku v krvi: přípravky obsahující draslík, náhrady solí obsahující draslík, 
léky zadržující draslík v těle (některé močopudné léky), jiné léky, které mohou zvyšovat hladinu 
draslíku v krvi (např. heparin, ACE inhibitory) 
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Možné vzájemné působení související s obsahem hydrochlorothiazidu v přípravku 
Současné užívání se nedoporučuje: 
 Souběžné podávání dalších léčivých přípravků působících ztráty draslíku (např. další močopudné 

léky podporující vylučování draslíku močí, projímadla, kortikoidy, adrenokortikotropní hormon, 
amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G nebo deriváty salicylové kyseliny) 
s hydrohlorothiazidem zvyšuje riziko rozvoje hypokalemie (abnormálně nízké hladiny draslíku 
v krvi). Současné užívání se proto nedoporučuje. 

 
Současné užívání vyžaduje opatrnost: 
 Přípravky s obsahem vápníku, protože léky jako hydrochlorothiazid mohou zvyšovat hladinu 

vápníku v krvi. 
 Cholestyramin a kolestipol (léky na snížení hladiny tuků v krvi), protože mohou zhoršit 

vstřebávání hydrochlorothiazidu v organismu. 
 Léky, jejichž účinek může být zhoršen narušeným metabolismem draslíku v séru, protože bude 

zapotřebí pravidelně kontrolovat hladiny draslíku a EKG: některé léky proti srdečním arytmiím 
(např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), léky na srdce 
(kardiogenní glykosidy), některé léky ovlivňující psychiku (např. thioridazin, chlorpromazin, 
levopromazin, trifluoperazin, cymamezin, sulpirid, sultopirid, amisulprid, tiaprid, pimozid, 
haloperidol nebo droperidol) nebo jiné léky, které mohou vést ke změnám na EKG („Torsades de 
Pointes“ [komorová tachykardie])  (např. bepridil, cisaprid, difemanil, halofantrin, mizolastin, 
pentamidin, sparfloxacin, terfenadin nebo infúze či injekce erytromycinu nebo vinkaminu). 

 Některá myorelaxancia (léky snižující napětí svalů, např. tubokurarin), protože jejich účinek může 
být hydrochlorothiazidem zvýšen. 

 Anticholinergní léky (např. atropin a biperiden), protože mohou zvýšit biologickou dostupnost 
léčivých látek, jako je hydrochlorothiazid. 

 Léky snižující hladinu krevního cukru (perorální antidiabetika a inzulin); může být zapotřebí, aby 
Váš lékař upravil jejich dávky. 

 Metformin, a to vzhledem k riziku překyselení krve vyvolaného možným selháním funkce ledvin 
vlivem hydrochlorothiazidu. 

 Beta-blokátory a diazoxid, protože jejich účinek na zvýšení hladin krevního cukru může být 
látkami, jako je hydrochlorothiazid, zvýšen. 

 Sympatomimetika (např. noradrenalin), protože jejich účinek může být snížen. 
 Léky proti dně (probenecid, sulfinpyrazon a alopurinol), protože hydrochlorothiazid může 

zvyšovat hladinu kyseliny močové v krvi, a tak vést k častějším reakcím z přecitlivělosti na 
alopurinol.  

 Amantadin, protože léky jako hydrochlorothiazid mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků 
způsobených amantadinem. 

 Léky, které potlačují dělení buněk (tj. cyklosofamid, methotrexat), protože látky jako 
hydrochlorothiazid mohou snižovat vylučování těchto léků ledvinami a zvyšovat jejich 
poškozující účinek na kostní dřeň.  

 Salicyláty: Při podávání vysokých dávek salicylátů může hydrochlorothiazid zvyšovat toxický 
účinek salicylátů na centrální nervový systém. 

 Methyldopa: Při současném užívání hydrochlorozhiazidu a methyldopy byla v ojedinělých 
případech zaznamenána chudokrevnost způsobená rozpadem erytrocytů (hemolytická 
anemie). 

 Cyklosporin: Současné užívání cyklosporinu může zvyšovat riziko hyperurikemie (abnormálně 
vysokou hladinu kyseliny močové v krvi) a komplikací dny. 

 Tetracykliny: Současné podávání tetracyklinů a thiazidových diuretik zvyšuje riziko vzestupu 
močoviny. Tato interakce se pravděpodobně nevztahuje na doxycyklin 

 
3. JAK SE OLMETEC PLUS H 20/12,5 MG UŽÍVÁ 
Vždy užívejte Olmetec Plus H 20/12,5 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
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Olmetec Plus H 20/12,5 mg může být užíván s jídlem nebo nezávisle na jídle. Potahované tablety se 
polykají celé a zapíjejí se trochou vody. Pokud je to možné, užívejte tablety každý den vždy ve stejnou 
denní dobu, např. při snídani. Důležité je pokračovat v léčbě přípravkem Olmetec Plus H 20/12,5 mg, 
dokud lékař nerozhodne jinak. 
Pokud není předepsáno jinak, doporučená dávka je 1 potahovaná tableta přípravku Olmetec Plus H 
20/12,5 mg denně. Pokud nedojde k dostatečné úpravě krevního tlaku při užívání přípravku Olmetec 
Plus H 20/12,5 mg, lékař může předepsat zvýšení dávky na 1 potahovanou tabletu přípravku Olmetec 
Plus H 20/25 mg jednou denně. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 mg je příliš silný nebo příliš slabý, 
řekněte to svému lékaři. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů se doporučuje stejné dávkování fixní kombinace jako pro ostatní pacienty. 

 
Omyly při užívání a předávkování 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Olmetec Plus H 20/12,5 mg, než jste měl(a), nebo pokud byl 
přípravek požit dítětem, kontaktujte neprodleně lékaře nebo službu první pomoci v nejbližší 
nemocnici.        

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Olmetec Plus H 20/12,5 mg, další den pokračujte v užívání podle 
obvyklého dávkovacího schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou 
dávku. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i Olmetec Plus H 20/12,5 mg nežádoucí účinky.  
Při hodnocení nežádoucích účinků se používají následující vyjádření četnosti: 
 
  
Časté Méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených pacientů 
Méně časté Méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených pacientů 
Vzácné Méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených pacientů 
Velmi vzácné Méně než 1 z 10000 léčených pacientů, včetně ojedinělých případů 
Není známo z dostupných údajů nelze určit 
 
Olmetec Plus H 
Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky, které byly pozorovány se stejnou četností výskytu ve všech 
klinických studiích provedených s přípravkem Olmetec Plus H a placebem.  
Časté:  závratě, únava 
Méně časté: bušení srdce, nízký krevní tlak, náhlý pokles krevního tlaku po vzpřímení (ortostatická 
hypotenze), slabost, mdloby, kožní vyrážka, ekzémy, vzestup hladiny kyseliny močové v krvi 
(hyperurikémie), zvýšení hladiny triglyceridů v krvi (hypertriglyceridémie), snížení nebo zvýšení 
hladiny draslíku v krvi, zvýšení hladiny vápníku v krvi. 
Není známo: bolest hlavy, poruchy vědomí (např. ztráta vědomí), kašel, bolest břicha, nevolnost, 
zvracení, průjem, alergické stavy (otok obličeje a kopřivka), svalové bolesti, svalové křeče, akutní 
selhání ledvin, astenické stavy (např. astenie, malátnost). 
 
Laboratorní nálezy a vyšetření: 
Méně časté: zvýšení hladiny tuků v krvi, zvýšení hodnot močoviny v krvi, zvýšení nebo pokles hodnot 
draslíku v krvi, zvýšení hodnot vápníku v krvi 
Vzácné: mírný vzestup hodnot kyseliny močové v krvi, mírný vzestup dusíku močoviny a kreatininu 
v krvi, mírný pokles hodnot hemoglobinu a hematokritu. 
Není známo: abnormality ve funkčních testech ledvin 
 
Ze všech projevů hlášených v klinických studiích se pouze malátnost vyskytovala častěji u pacientů 
léčených přípravkem Olmetec Plus H než u pacientů léčených placebem. 
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Vždy, když se používají dvě léčivé látky v kombinaci nelze vyloučit, že se vyskytnou nežádoucí 
účinky způsobené každou jednotlivou složkou přípravku. 
 
Olmesartan-medoxomil 
 
Nežádoucí reakce hlášené v klinických studiích sledujících léčbu pacientů s vysokým krevním 
tlakem olmesartan medoxomilem jsou uvedeny dle jednotlivých orgánových systémů a 
seřazeny dle četnosti výskytu. 
Uvedeny jsou rovněž nežádoucí reakce dodatečně hlášené po uvedení přípravku na trh. U 
nežádoucích reakcí, které byly hlášeny pouze po uvedení přípravku na trh, nelze stanovit 
četnost výskytu a tyto nežádoucí reakce jsou proto uvedeny v kategorii "není známo" (z 
dostupných údajů nelze určit). 
 
Časté: zvýšení kreatinfosfokinázy, zánět průdušek, kašel, zánět hrdla, zánět nosní sliznice, zánět 
žaludku anebo střev, zánět kloubů, bolest zad, bolesti kostí, krev v moči, infekce močových cest, 
bolest na hrudi, chřipkové projevy, periferní otoky (hromadění vody ve tkáních), bolest 
 
Méně časté: závratě, angina pectoris 
 
Není známo: trombocytopenie (pokles počtu krevních destiček), svědění, exantém, alergické stavy, 
jako alergický zánět kůže a otok obličeje, ledvinová nedostatečnost, letargie 
 
Laboratorní nálezy a vyšetření: zvýšení jaterních enzymů 
 
 
Hydrochlorothiazid 
U pacientů léčených hydrochlorothiazidem, druhou léčivou látkou obsaženou v přípravku Olmetec 
Plus H, byly hlášeny níže uvedené  nežádoucí účinky: 
Užívání hydrochlorothiazidu může vést ke ztrátě tekutin nebo ji může zvyšovat. To může způsobit 
nerovnováhu elektrolytů (viz část „Zvláštní upozornění a zvláštní opatření při použití“). 
Časté: zvýšení hladiny krevního cukru, glykosurie (zvýšené vylučování cukru močí), poruchy 
elektrolytové rovnováhy (včetně snížení hladiny sodíku, hořčíku a chloridů v krvi), závratě, stavy 
zmatenosti, ,  podráždění žaludku, zácpa a plynatost. 
Méně časté: nechutenství, ztráta chuti k jídlu, fotosenzitivní reakce (zvýšená citlivost na světlo)  
Vzácné: zánět slinných žláz, leukopenie (pokles počtu bílých krvinek), neutropenie či agranulocytóza 
(pokles počtu granulocytů, jedné ze skupin bílých krvinek), trombocytopenie (pokles počtu krevních 
destiček), aplastická a hemolytická anémie (chudokrevnost), poškození kostní dřeně, neklid, deprese, 
poruchy spánku, apatie, parestézie (brnění/mravenčení), křeče, xantopsie (předměty vypadají žlutě), 
přechodně rozmazané vidění, snížená tvorba slz, srdeční arytmie, nekrotizující zánět cév (vaskulitida, 
kožní vaskulitida), trombóza, embolie, obtížné dýchání (včetně intersticiálního zápalu plic a otoku 
plic), zánět slinivky břišní, žloutenka, akutní zánět žlučníku (cholecystitida), reakce podobné kožnímu 
lupus erythematodes, znovuobjevení se kožního lupus erythematodes, anafylaktické reakce (reakce 
z přecitlivělosti), toxická epidermální nekrolýza (olupování kůže s tvorbou puchýřů), , svalová slabost, 
parézy (mírné, neúplné ochrnutí), zhoršená funkce ledvin, zánět ledvin, horečka, poruchy potence. 
Velmi vzácné: paralytický ileus (ochrnutí střevních svalů způsobující neprůchodnost střev). 
 
Laboratorní nálezy: 
Časté: zvýšení hladiny krevního cukru, glykosurie (zvýšené vylučování cukru močí), zvýšení kyseliny 
močové v krvi, nerovnováha elektrolytů (včetně snížení hladiny sodíku, hořčíku, chloridů a draslíku 
v krvi a zvýšení hladiny vápníku v krvi), zvýšení hladiny tuků v krvi (cholesterol a triglyceridy) 
 
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, 
oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 
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5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU OLMETEC PLUS H 20/12,5 MG 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
Datum poslední revize textu: 2.3.2011 


	Složení
	Držitel rozhodnutí o registraci
	Výrobce
	Velikost balení

	1. CO JE OLMETEC PLUS H A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
	2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OLMETEC PLUS H UŽÍVAT
	Kojení
	Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
	Možné vzájemné působení související s olmesartan-medoxomilem i hydrochlorothiazidem

	Současné užívání je třeba uvážit:
	Možné vzájemné působení související s obsahem olmesartan-medoxomilu v přípravku 
	Možné vzájemné působení související s obsahem hydrochlorothiazidu v přípravku


	 Souběžné podávání dalších léčivých přípravků působících ztráty draslíku (např. další močopudné léky podporující vylučování draslíku močí, projímadla, kortikoidy, adrenokortikotropní hormon, amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G nebo deriváty salicylové kyseliny) s hydrohlorothiazidem zvyšuje riziko rozvoje hypokalemie (abnormálně nízké hladiny draslíku v krvi). Současné užívání se proto nedoporučuje.
	Omyly při užívání a předávkování
	Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.


	5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU OLMETEC PLUS H 20/12,5 MG
	Datum poslední revize textu: 2.3.2011


