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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls123048-50/2010 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Alprazolam Orion 0,25 mg 
Alprazolam Orion 0,5 mg 
Alprazolam Orion 1 mg 

tablety 
alprazolamum 

 
 
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 přípravek Alprazolam Orion a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alprazolam Orion užívat  
3. Jak se přípravek Alprazolam Orion užívá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek Alprazolam Orion uchovávat  
6. Další informace 
 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK ALPRAZOLAM ORION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Léčivou látkou je alprazolam. Patří do skupiny léků nazvaných benzodiazepiny. Alprazolam zasahuje 
v centrálním nervovém systému, snižuje úzkost. Působí také sedativně (tlumivě), podporuje spánek a 
uvolňuje svaly. 
 
Přípravek Alprazolam Orion se používá: 
- k léčbě panické poruchy 
- k léčbě příznaků úzkosti. 
 
Alprazolam je používán pouze při závažném onemocnění, které je až zneschopňující, anebo pokud 
postiženému působí silné utrpení. 
 
Váš lékař Vám tento léčivý přípravek může předepsat i pro léčbu jiných onemocnění, které nejsou v této 
příbalové informaci uvedeny. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALPRAZOLAM 
ORION UŽÍVAT  
 
Neužívejte přípravek Alprazolam Orion jestliže 
 jste alergický/á (přecitlivělý/á) na alprazolam, jiné benzodiazepiny nebo na kteroukoli další složku 
přípravku Alprazolam Orion  
 trpíte myastenií gravis (onemocnění způsobující svalovou slabost) 
 trpíte závažným selháním dýchání 
 máte “spánkovou apnoi” (v průběhu spánku se dýchání přechodně zastaví) 
 trpíte těžkou jaterní nedostatečností. 
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alprazolam Orion je zapotřebí 
Poraďte se s lékařem před užitím přípravku Alprazolam Orion jestliže 
- zjistíte, že se účinek tablet snižuje po několika týdnech užívání (tolerance) 
- se obáváte fyzické a psychické závislosti způsobené alprazolamem. 
Pokud nechcete léčbu ukončit, je možné, že u Vás vznikla psychická závislost na tomto léku. Pokud vznikla 
fyzická závislost, ukončení léčby je provázeno příznaky z vysazení (viz bod 3 “Jestliže jste přestal(a) užívat 
přípravek Alprazolam Orion”). Riziko vzniku závislosti se zvyšuje při vyšším dávkování a delším trvání 
léčby, je vyšší u pacientů, kteří dříve zneužívali alkohol nebo drogy. Proto má léčení trvat co nejkratší dobu. 
- jste dříve zneužíval/a alkohol, drogy nebo narkotika. 
- máte poruchy paměti. Ty se obvykle objevují několik málo hodin po podání přípravku. 
- pociťujete neočekávané reakce, jako je např. neklid, rozrušení, podrážděnost, záchvaty hněvu, noční 
můry, zhoršení nespavosti, halucinace, psychózy, nepřiměřené chování, delirium a jiné poruchy chování. 
Tyto neočekávané reakce se objevují častěji u dětí a u starších pacientů.  
- trpíte chronickým onemocněním plic. 
- současně požíváte alkohol a sedativa (uklidňující léky). 
- trpíte těžkou depresí (riziko sebevraždy). 
- máte poruchu funkce ledvin nebo jater. 
- Vám bylo zjištěno nějaké psychiatrické onemocnění. 
- trpíte určitým typem glaukomu. 
 
Pokud se chystáte podstoupit operaci 
Informujte svého lékaře, že užíváte přípravek Alprazolam Orion. 
 
Děti a dospívající 
Pokud je Vám méně než 18 let, poraďte se se svým lékařem. Bezpečnost tohoto léčivého přípravku u 
pacientů do 18 let nebyla stanovena. 
 
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, rostlinných přípravcích a přírodních 
produktech. 
 
Některé léky mohou způsobit nežádoucí účinky, pokud se užívají současně s alprazolamem. Pokud současně 
užíváte některé jiné léky, může to ovlivnit účinnost léčby. V tomto případě Vám lékař změní Vaše léky nebo 
upraví jejich dávkování. 
Tyto léky zahrnují: 
 
Léky, které zvyšují zklidňující (sedativní) účinek přípravku Alprazolam Orion:  
 léky na spaní a pro zklidnění (sedativa) 
 antipsychotika a antidepresiva 
 antiepileptika 
 anestetika 
 některé silné léky proti bolesti, které ovlivňují centrální nervový systém 
 sedativní antihistaminika 
 
Léky, které zvyšují účinek alprazolamu, protože potlačují jeho metabolismus v játrech: 
 nefazodon, fluvoxamin, fluoxetin, sertralin (léky používané k léčbě těžké deprese) 
 cimetidin (lék používaný k léčbě žaludečních potíží) 
 léky používané k léčbě HIV 
 dextropropoxyfen  
 perorální kontraceptiva 
 diltiazem (lék používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění) 
 některá antibiotika (např. erythromycin a troleandomycin) a  
 některé léky používané k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol a itrakonazol). 
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Léky, které snižují účinek alprazolamu, protože zvyšují jeho metabolismus v játrech: 
 karbamazepin nebo fenytoin (léky používané k léčbě epilepsie a jiných onemocnění) 
 třezalka tečkovaná (hypericum perforatum, rostlinný přípravek) 
 rifampicin (lék používaný k léčbě tuberkulózy). 
 
Alprazolam může zvyšovat účinky následujících léků: 
 digoxin (lék na srdce) 
 svalová relaxancia 
 imipramin a desipramin (léky používané k léčbě těžké deprese) 
 klozapin (lék na psychózy). Riziko zástavy dýchání a/nebo srdeční činnosti může být zvýšeno. 
 
Alkohol zesiluje sedativní (tlumivý) účinek alprazolamu. 
 
Při příští návštěvě u lékaře mu, prosím, připomeňte, že užíváte přípravek Alprazolam Orion. 
 
Užívání přípravku Alprazolam Orion s jídlem a pitím 
Tablety zapíjejte sklenicí vody nebo jiné tekutiny. 
 
Alkohol 
V průběhu léčby přípravkem Alprazolam Orion nepijte alkohol. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Přípravek Alprazolam Orion se nemá v těhotenství užívat, pokud lékař nerozhodne, že je to nezbytně nutné 
pro léčbu matky. 
Dostatečné zkušenosti s podáváním alprazolamu těhotným ženám nejsou k dispozici. Neužívejte přípravek 
Alprazolam Orion jestliže jste těhotná nebo jestliže plánujete otěhotnět, pokud to Váš lékař nepovažuje za  
striktně indikováno. Pozorování u lidí naznačila, že alprazolam může mít škodlivé účinky na nenarozené 
dítě. Jestliže jste těhotná nebo jestliže těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem o možnosti léčbu 
ukončit. Jestliže užíváte přípravek Alprazolam Orion až do doby porodu, oznamte to svému lékaři, protože 
se u novorozence mohou po narození projevit některé příznaky z vysazení.  
 
Při užívání přípravku Alprazolam Orion nekojte. Existuje riziko ovlivnění dítěte.  
 
Jestliže jste těhotná, těhotenství plánujete nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete  
přípravek Alprazolam Orion užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Alprazolam Orion může vyvolat sedaci (útlum), uvolnění svalů a spavost, a tak porušit schopnost řídit a 
vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, a to zvláště na začátku léčby a při nedostatku spánku. 
Z tohoto důvodu v průběhu léčby přípravkem Alprazolam Orion neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte 
stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Alprazolam Orion 
Přípravek Alprazolam Orion obsahuje laktosu: 85,7 mg  (0,25 mg tablety), 85,5 mg (0,5 mg tablety) nebo 
171,0 mg  (1 mg tablety). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 
lékařem, než začnete  přípravek Alprazolam Orion užívat. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALPRAZOLAM ORION UŽÍVÁ 
 
Váš lékař Vám předepsal individuální dávkování a délku léčby vhodné pro Váš zdravotní stav. Vždy 
užívejte přípravek Alprazolam Orion přesně podle pokynů svého lékaře. Léčba se často zahajuje nízkými 
dávkami, které se v případě potřeby postupně zvyšují. Neměňte dávkování ani neukončujte léčbu 
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přípravkem Alprazolam Orion bez konzultace s Vaším lékařem. Je doporučeno, aby Vám přípravek 
předepsal, při léčbě Vás kontroloval a léčbu ukončil stejný lékař. Užívání přípravku Alprazolam Orion může 
vést k rozvoji psychické a fyzické závislosti. Riziko se zvyšuje se zvyšující se dávkou a délkou léčby a je 
vyšší u pacientů, kteří dříve zneužívali alkohol nebo drogy. Přípravek Alprazolam Orion nedávejte nikomu 
jinému. 
 
Panická porucha 
Zahajovací dávka je obvykle 0,5-1 mg před spaním. Léčebná dávka (nejnižší dávka, která vyvolává 
požadovaný účinek) je většinou do 6 mg/den, rozdělená do 3 – 4 dávek. Nižší zahajovací a léčebná dávka je 
doporučena pro starší pacienty a pacienty citlivé na účinky přípravku, maximální dávka je 0,75 mg denně 
rozdělená do 3 dávek. 
 
 
Během 4 týdnů po zahájení užívání přípravku bude Váš lékař přehodnocovat potřebu Vaší léčby a vhodnost 
přípravku. 
 
Úzkost 
Zahajovací dávka je obvykle 0,25-0,5 mg 3x denně. Léčebná dávka je většinou 0,5 - 3 mg/den, rozdělená do 
3 dávek. Nižší zahajovací a léčebná dávka je doporučena pro starší nebo oslabené pacienty, maximální 
dávka je 0,75 mg denně. 
 
Maximální délka léčby je obvykle 8 – 12 týdnů, včetně období postupného vysazování přípravku. 
 
Bezpečnost a účinnost alprazolamu u pacientů do 18 let nebyla stanovena. Přípravek Alprazolam Orion 
nemá být pacienty v této věkové skupině užíván. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Alprazolam Orion, než jste měl(a) 
Pokud Vy, nebo někdo jiný (např. dítě) užije příliš velkou dávku přípravku, okamžitě kontaktujte svého 
lékaře, lékařskou pohotovost nebo nemocnici. Jako první pomoc může být podáno pacientovi při vědomí 
aktivní uhlí. 
 
Při vyhledání lékařské pomoci s sebou vezměte tuto krabičku přípravku. 
 
Předávkování alprazolamem způsobuje velikou únavu, poruchu koordinace (ataxii) a sníženou úroveň 
vědomí. Může se vyskytnout také snížení krevního tlaku, bezvědomí a útlum dýchání. Alkohol a jiné léky 
tlumící centrální nervový systém zvyšují nežádoucí účinky alprazolamu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Alprazolam Orion 
Užijte zapomenutou dávku co nejdříve. Pokud se ale již blíží čas užití další dávky, zapomenutou dávku 
vynechejte. Nikdy dávku nezdvojujte a neužívejte 2 dávky rychle po sobě. Před odjezdem na výlet nebo 
dovolenou se ujistěte, že máte dostatek přípravku Alprazolam Orion s sebou. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Alprazolam Orion  
Přípravek Alprazolam Orion může vést k psychické a fyzické závislosti. Riziko se zvyšuje se zvyšující se 
dávkou a délkou léčby a je vyšší u pacientů, kteří dříve zneužívali alkohol nebo drogy.  
Náhlé ukončení léčby může vyvolat příznaky z vysazení (např. bolest hlavy, svalů, závažná úzkost a napětí, 
poruchy spánku, neklid, zmatenost, podrážděnost a v závažných případech stav ztráty identity, reality, 
zvýšená citlivost sluchu, ztráta citlivosti, pocity brnění v končetinách, přecitlivělost na světlo, zvuk a dotek, 
halucinace a epileptické záchvaty). Příznaky z vysazení léčby se mohou objevit několik dnů po ukončení 
léčby. 
Z tohoto důvodu nesmí být léčba přípravkem Alprazolam Orion ukončena náhle. Dávka má být 
snižována postupně podle pokynů Vašeho lékaře. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
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Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Alprazolam Orion nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nejčastějším nežádoucím účinkem je únava, která může být spojena s porušením koordinace pohybů, 
porušením svalové koordinace a zmateností. Únava se může objevit především u starších pacientů. Únava a 
příznaky s únavou související jsou silnější při zahájení léčby. Při snížení dávek nebo pokračování léčby tyto 
příznaky zeslábnou nebo zcela vymizí. 
 
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100): 
- nervozita, deprese, nespavost, zmatenost, pohybový neklid 
- bolest hlavy, točení hlavy, třes 
- zrychlený tep (srdeční rytmus), bušení srdce 
- ucpaný nos 
- zácpa, průjem, nevolnost, zvracení 
- sucho v ústech, zvýšené slinění, potíže s polykáním 
- alergická vyrážka 
- únava 
- změny hmotnosti 
 
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000): 
- ztráta chuti k jídlu, změny sexuální touhy, problémy s močením, menstruační poruchy 
- poruchy svalového napětí, svalová slabost, poruchy koordinace 
- podrážděnost, poruchy koncentrace, poruchy řeči 
- závratě 
- poruchy zraku, dvojité nebo rozmazané vidění 
- žloutenka 
- svědění 
 
Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000): 
- zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinémie) 
- zvýšení chuť k jídlu 
- neklid, rozrušení, podrážděnost, agresivita, bludy, záchvaty vzteku, noční můry, halucinace, psychózy, 

nepřiměřené chování 
- ztráta paměti (amnézie), ztráta citlivosti, snížení pozornosti, ospalost 
- zvýšení nitroočního tlaku 
- nízký tlak 
- poruchy jaterních funkcí 
- kožní reakce 
- porucha koordinace (ataxie) 
 
Alprazolam může vést k psychické a fyzické závislosti. Viz bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku 
Alprazolam Orion je zapotřebí“. 
 
Náhlé ukončení léčby přípravkem Alprazolam Orion může vyvolat příznaky z vysazení léčby jako je úzkost, 
nespavost a křeče (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Alprazolam Orion“). 
 
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 ALPRAZOLAM ORION UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
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Přípravek Alprazolam Orion nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30° C. 
 
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 Alprazolam Orion obsahuje 
 
 Léčivou látkou je alprazolamum. Jedna tableta obsahuje alprazolamum 0,25 mg, 0,5 mg nebo 1 mg. 
 Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, želatina, monohydrát laktosy a magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Alprazolam Orion vypadá a co obsahuje toto balení 
Alprazolam Orion 0,25 mg: bílé až téměř bílé, nepotahované, kulaté bikonvexní tablety, s půlící rýhou, o 
průměru 7 mm. 
Alprazolam Orion 0,5 mg: bílé až téměř bílé, nepotahované, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, 
s půlící rýhou, o průměru 7 mm. 
Alprazolam Orion 1 mg: bílé až téměř bílé, nepotahované, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, 
s půlící rýhou, o průměru 9 mm. 
 
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny. 
 
Velikost balení: 
20, 30, 50 a 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo  
Finsko 
 
Výrobce: 
Orion Corporation, Orion Pharma 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 16.3.2011. 


