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1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls230094/2009, sukls230095/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amlodipin Teva 5 mg
Amlodipin Teva 10 mg

Tablety
Amlodipinum

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 

tehdy, má
přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK AMLODIPIN TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Amlodipin Teva patří do skupiny léků nazývané blokátory vápníkových kanálů. 
Přípravek Amlodipin Teva se užívá k léčbě:
- vysokého krevního tlaku
- bolesti na hrudi kvůli zúžení věnčitých tepen srdečního svalu (angina pectoris) nebo mnohem 

vzácnějšího typu bolestí na hrudi způsobené křečovitým stažením věnčitých tepen srdečního svalu 
(vazospastická angina).

Pokud trpíte vysokým krevním tlakem, přípravek Amlodipin Teva snižuje napětí hladké svaloviny 
cévní stěny, takže krev může procházet cévou snáze. 

Pokud trpíte anginou pectoris, přípravek Amlodipin Teva zlepšuje krevní zásobení srdečního svalu, 
který tak dostává více kyslíku a výsledkem je předcházení bolesti na hrudi. Přípravek Amlodipin Teva 
nepřináší okamžitou úlevu od anginózních bolestí na hrudi. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK  
AMLODIPIN TEVA UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Amlodipin Teva:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin nebo podobné blokátory vápníkových kanálů 

(takzvané deriváty dihydropiridinu) nebo na kteroukoli další složku přípravku (úplný seznam 
složek přípravku najdete v bodě 6)

- jestliže trpíte nedostatečným krevním zásobením tkání s příznaky jako nízký krevní tlak, pomalý 
puls, rychlý puls (šok, včetně kardiogenního šoku). Kardiogenní šok znamená šok následkem 
závažných srdečních potíží.

- jestliže trpíte srdečním selháním po předchozím srdečním záchvatu 
- jestliže trpíte zúžením aorty (stenóza aorty)
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amlodipin Teva je zapotřebí
Než začnete užívat tento přípravek, informujte lékaře, pokud:
- trpíte srdečním selháním 
- máte sníženou funkci jater
- máte sníženou funkci ledvin

Starší osoby
Dávku je nutno zvyšovat s obezřetností.

Děti a dospívající (do 17 let věku)
Bezpečnost a účinnost byla sledována u chlapců a dívek ve věku 6-17 let. Přípravek Amlodipin
Teva nebyl sledován u dětí ve věku nižším než 6 let. Více informací Vám poskytne ošetřující 
lékař. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé přípravky (včetně léků dostupných bez lékařského předpisu, rostlinných nebo přírodních 
produktů) mohou interagovat s přípravkem Amlodipin Teva. To znamená, že účinek obou léků se 
může změnit. Je proto důležité informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:
- Léky snižující krevní tlak, např. betablokátory, ACE-inhibitory, alfa-1blokátory a diuretika. 
Amlodipin může zesilovat účinek těchto léků na snížení krevního tlaku.
- Diltiazem (lék na srdce) může zesilovat účinek přípravku Amlodipin Teva.
- Ketokonazol a itrakonazol (léky proti plísním) mohou zesilovat účinek přípravku Amlodipin
Teva.
- Inhibitory HIV-proteinázy (protivirové léky určené k léčbě HIV infekcí, např. ritonavir) 
mohou zesilovat účinek přípravku Amlodipin Teva.
- Klarithromycin, erythromycin a telithromycin (antibiotika) mohou zesilovat účinek přípravku 
Amlodipin Teva.
- Nefazodon (lék k léčbě depresí) může zesilovat účinek přípravku Amlodipin Teva.
- Rifampicin a rifabutin (antibiotika) mohou zeslabovat účinek přípravku Amlodipin Teva. 
- Třezalka (Hypericum perforatum, rostlinný lék k léčbě depresí) může zeslabovat účinek 
přípravku Amlodipin Teva.
- Dexametazon (kortizon) může zeslabovat účinek přípravku Amlodipin Teva.
- Fenobarbital, fenytoin a karbamazepin (léky proti epilepsii) mohou zeslabovat účinek přípravku 
Amlodipin Teva. 
- Nevirapin (protivirový lék) může zeslabovat účinek přípravku Amlodipin Teva.

Informujte prosím 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.

Užívání přípravku Amlodipin Teva s jídlem a pitím
Tablety přípravku Amlodipin Teva se zapíjí sklenicí tekutiny (např. sklenice vody) a užívají se 
nezávisle na příjmu potravy.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo otěhotníte během léčby, neužívejte přípravek Amlodipin Teva, pokud Vám to 
lékař výslovně nenařídí.
Pro vyhodnocení rizika pro dítě při užívání amlodipinu během těhotenství nejsou k dispozici 
dostatečné údaje.
Pokud kojíte, neužívejte přípravek Amlodipin Teva. Poraďte se s lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud řídíte nebo obsluhujete stroje, buďte během užívání přípravku opatrní. Amlodipin nemusí 
přímo ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. U některých nemocných se však objevily 
nežádoucí účinky jako bolest hlavy, nevolnost, únava, závratě nebo ospalost související s poklesem 



krevního tlaku (viz 
zahájení léčby přípravkem 
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bod 4 této příbalové informace).  Tyto nežádoucí účinky se nejčastěji objevují po 
Amlodipin Teva nebo po zvýšení dávky. Pokud se u Vás tyto nežádoucí 

účinky vyskytnou, neměl/a byste řídit a měl/a byste se vyvarovat činností vyžadujících pozornost.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMLODIPIN TEVA UŽÍVÁ

Přípravek Amlodipin Teva užívejte vždy přesně podle doporučení lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Informace o obvyklých dávkách jsou uvedeny níže.

Dospělí
Úvodní dávka u dospělých je 5 mg jednou denně. Tato dávka může být zvýšena nejvýše na 10 mg
(dvě tablety 5 mg nebo jedna tableta 10 mg) jednou denně.

Děti a dospívající (do 17 let věku)
U dětí (6-17 let věku) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální doporučená dávka je 
5 mg denně. Přípravek Amlodipin Teva není k dispozici v dávce 2,5 mg. Přípravek Amlodipin
Teva 5 mg není vyráběn tak, aby jej bylo možno rozdělit na dvě poloviny.

Starší osoby
Pro starší osoby není předepsáno zvláštní dávkování, opatrnost se doporučuje při zvyšování dávky.

Pokud máte potíže s ledvinami
Je doporučeno normální dávkování. Amlodipin se nedá z krve odstranit dialýzou (umělá ledvina). 
Dialýzovaným pacientům je nutné podávat přípravek Amlodipin Teva s obzvláštní opatrností. 

Pokud máte potíže s játry
Přesná dávka pro nemocné s jaterními potížemi nebyla stanovena. Pokud máte potíže s játry, je při 
užívání přípravku Amlodipin Teva nutná obzvláštní opatrnost (viz též bod Zvláštní opatrnosti při 
použití přípravku Amlodipin Teva je zapotřebí).

Jak užívat přípravek 
Tablety zapijte sklenicí vody. Můžete je užívat nezávisle na příjmu potravy.

Jestliže jste užil/a více přípravku Amlodipin Teva, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a Vy nebo kdokoli jiný příliš mnoho tablet, informujte o tom ihned svého lékaře nebo 
se obraťte na nejbližší středisko první pomoci. Postiženou osobu je nutné položit se zdviženýma 
rukama a nohama (spočívajícími např. na několika polštářích). Příznaky předávkování jsou: velmi 
silné závratě nebo pocit silného omámení, potíže s dechem a velmi časté močení.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amlodipin Teva
Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu v obvyklou dobu, můžete tak učinit po dobu následujících 12 
hodin. Pokud od obvyklé doby uplyne více než 12 hodin, neužívejte zapomenutou dávku a užijte další 
tabletu v obvyklou dobu. Nikdy neužívejte dvojitou dávku přípravku Amlodipin Teva, abyste 
nahradil/a  vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Amlodipin Teva 
Váš lékař Vám sdělil, jak dlouho byste měl/a přípravek Amlodipin Teva užívat. Pokud náhle přerušíte 
léčbu, Vaše příznaky se mohou vrátit. Bez předchozí porady s lékařem léčbu předčasně neukončujte. 
Přípravek Amlodipin Teva je zpravidla nutné užívat dlouhodobě.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 



4.
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MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako jiné léky může přípravek Amlodipin Teva vyvolávat nežádoucí účinky, které se však 
nemusí objevit u každého.
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.

Pro posouzení nežádoucích účinků byl použit následující popis četnosti: 
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených nemocných
Časté: méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených nemocných
Méně časté: méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených nemocných
Vzácné: méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10 000 léčených nemocných
Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených nemocných, není známo (nelze stanovit z dostupných 

údajů)

Při léčbě přípravkem Amlodipin Teva byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné: 

- snížení počtu bílých krvinek, které může působit horečku bez zjevných příčin, bolest v krku a 
příznaky podobné chřipce (leukopenie)

- snížení počtu krevních destiček, které může působit snadnou tvorbu podlitin nebo krvácení z nosu 
(trombocytopenie)

Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: 
- alergické (hypersenzitivní) reakce

Poruchy metabolismu a výživy:
Velmi vzácné: zvýšení hladiny krevního cukru

Psychiatrické poruchy:
Méně časté: poruchy spánku, deprese a změny nálady (včetně úzkosti)
Vzácné: zmatenost

Poruchy nervového systému
Časté: bolest hlavy (zvláště na začátku léčby), ospalost, závratě
Méně časté: nekontrolovaný třes (tremor), mravenčení (parestézie) nebo snížení citlivosti na dotyk 
(hypoestézie), mdloby, poruchy chuti
Velmi vzácné: bolest nebo znecitlivění rukou a nohou (periferní neuropatie), zvýšená ztuhlost svalů 
(hypertonie)

Poruchy oka
Méně časté: problémy se zrakem (poruchy vidění)

Poruchy ucha a labyrintu
Méně časté: zvonění nebo hučení v uších (tinnitus)

Srdeční poruchy
Méně časté: rychlý nebo nepravidelný srdeční tep (palpitace)

Velmi vzácné: srdeční příhoda (infarkt myokardu), nepravidelný srdeční tep (arytmie)



Cévní poruchy
Časté: zčervenání
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Méně častě: nízký krevní tlak
Velmi vzácné: zánět cév

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Méně časté: dušnost, zánět nosní sliznice (rhinitis)
Velmi vzácné: kašel

Gastrointestinální poruchy 
Časté: nevolnost, bolest žaludku
Méně časté: zvracení, průjem, zácpa, poruchy trávení (dyspepsie), suchost v ústech 
Velmi vzácné: zánět žaludeční sliznice (gastritis), zánět slinivky břišní (pankreatitis), zbytnění dásní 
(hyperplazie dásní)

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: zvýšení hladiny některých jaterních enzymů, zežloutnutí kůže nebo očního bělma, což 
může být důsledek abnormální funkce jater nebo zánětu jater

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Méně časté: Pocit svědění a pálení pokožky (exantém) nebo vyrážka, vypadávání vlasů, odbarvení 
nebo zčervenání pokožky, abnormálně zvýšené pocení, svědění, kopřivka 
Velmi vzácné: kopřivka, zvýšená citlivost na sluneční záření (fotosenzitivita), alergická reakce 
s otokem pokožky tváří nebo končetin, otok rtů nebo jazyka, otok sliznice úst a hrdla působící dušnost 
a obtížné polykání (angioedém), alergická kožní vyrážka s nepravidelnými rudými skvrnami 
(erythema exsudativum multiforme), těžké alergické reakce s výsevem puchýřů na pokožce a 
sliznicích (exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom).
Pokud se objeví tento stav, navštivte neprodleně lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Časté: otoky kotníků
Méně časté: svalové křeče, bolest zad, bolestivé svaly a klouby

Poruchy ledvin a močových cest 
Méně časté: zvýšené nucení na moč (častější močení) během noci, zvýšená frekvence močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Méně časté: impotence, zvětšení prsou u mužů (gynekomastie)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Časté: otok, únava 
Méně časté: bolest na hrudi, slabost, bolest, malátnost 

Vyšetření 
Méně časté: změna tělesné hmotnosti

5. JAK PŘÍPRAVEK AMLODIPIN TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte přípravek  při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte blistry v krabičce. 



Přípravek Amlodipin Teva n
obalu.
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epoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na vnějším 
 Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Neužívejte tablety, pokud jeví jakékoli známky odbarvení nebo poškození.
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 Amlodipin Teva obsahuje:
 Léčivou látkou je amlodipinum (ve formě amlodipini besilas). 

Jedna tableta obsahuje amlodipin-besylát v množství odpovídajícím 5 mg amlodipinu.
Jedna tableta obsahuje amlodipin-besylát v množství odpovídajícím 10 mg amlodipinu.

 Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl 
karboxymethylškrobu (TYP A) a magnesium-stearát.

Jak přípravek Amlodipin Teva vypadá a co obsahuje balení:
 Přípravek Amlodipin Teva 5 mg jsou bílé, kulaté, mírně vypouklé tablety s vyraženým „AB 5“ na 

jedné straně, druhá strana je hladká. Přípravek je dostupný ve velikosti balení 15, 20, 28, 30, 50, 
56, 84, 90, 98, 100, 112 a 300 tablet.

 Přípravek Amlodipin Teva 10 mg jsou bílé, kulaté, mírně vypouklé tablety s vyraženým „AB 10“ 
a půlicí rýhou na jedné straně, druhá strana je hladká. Přípravek je dostupný ve velikosti balení 
14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100 a 112 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobci
TEVA UK Ltd., Eastbourne, East Sussex, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
TEVA Santé SA, Sens, Francie
TEVA Pharmaceutical Works plc, Debrecen, Maďarsko
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllő, Maďarsko
Teva Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.3.2011




