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Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls200469/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Portora 35 mg tablety s prodlouženým uvolňováním  
Trimetazidini dihydrochloridum

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 
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Portora tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Portora tablety užívat
3. Jak se přípravek Portora tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Portora tablety uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PORTORA TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Trimetazidin optimalizuje energetické procesy buněk a chrání srdeční buňky před účinky snížené 
dodávky kyslíku.

Přípravek Portora tablety se používá:

 pro dlouhodobou léčbu ischemické (snížená dodávky kyslíku) choroby srdeční -  prevence 
atak anginy pectoris, používá se v kombinované léčbě s jinými léky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNÉTE PŘÍPRAVEK 
PORTORA TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Portora tablety:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na trimetazidin nebo kteroukoli další složku přípravku 

Portora tablety (viz bod 6, „Další informace“)
 jestliže trpíte závažným postižením ledvin  
 jestliže trpíte závažným postižením jater  

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Portora tablety je zapotřebí
 pokud trpíte potížemi s ledvinami, může váš lékař upravit vaši dávku.

Děti a adolescenti (do 18-ti let věku)
Přípravek Portora tablety by se neměl dávat pacientům mladším 18 let.

Poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistý(á).

Užívání dalších léků:
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.

Nebyl zjištěn výskyt interakcí s dalšími léčivými přípravky.
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Užívání přípravku Portora tablety s jídlem a pitím:
Přípravek Portora tablety může být užíván bez ohledu na jídlo a pití. 

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Neexistují žádné zkušenosti týkající se použití přípravku Portora tablety během těhotenství a kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte přípravek Portora tablety, pokud to váš lékař nepovažuje za 
nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Portora tablety neovlivňuje schopnost řídit a používat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PORTORA TABLETY UŽÍVÁ

Přípravek Portora tablety užívejte vždy tak, jak Vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je:
1 tableta dvakrát denně ráno a večer.

Způsob užití:
Tablety jsou určeny k vnitřnímu užití.
Spolkněte tabletu celou s dostatečným množstvím tekutiny, jako je sklenice vody.

Děti a adolescenti do 18-ti let věku:
Přípravek Portora tablety se nedoporučuje pro použití u dětí a adolescentů mladších 18 let v důsledku 
nedostatečných údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Starší lidé:
Není nutná žádná úprava dávkování.

Onemocnění ledvin anebo jater:
Pacienti s onemocněním ledvin anebo jater by se měli poradit se svým lékařem předtím, než budou 
užívat tento lék, protože může být nutné upravit dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Portora tablety, než jste měl(a)
Nebyly hlášeny žádné případy otravy přípravkem Portora tablety v důsledku předávkování.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Portora tablety
Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, jednoduše užijte další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Portora tablety
Nepřestávejte s užíváním vašeho léku bez konzultace s vaším lékařem nebo lékárníkem.

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

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Portora tablety nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Portora tablety je obvykle dobře tolerován.

Časté (u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů)
Bolest hlavy
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Vzácné (u méně než 1 z 1000, ale více než 1 ze 10 000 pacientů)
Poruchy trávicího ústrojí mírné intenzity (nevolnost, zvracení, bolesti žaludku).

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 pacientů)
Třes, ztuhlost a šourání (parkinsonismus)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK PORTORA TABLETY 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Portora tablety po uplynutí data použití, které je uvedeno na kartonu a na 
blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25oC.

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 Portora tablety obsahuje:
Léčivá látka je trimetazidini dihydrochloridum. Jedna tableta obsahuje 35 mg trimetazidini
dihydrochloridum, což odpovídá 27,5 mg trimetazidinum. 
Pomocnými látkami jsou:
Tabletové jádro: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa, povidon K30, 
xanthanová klovatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát. 
Potah tablety: hypromelosa 2910/6, oxid titaničitý (E171), makrogol 400 a červený oxid železitý 
(E172).

Jak přípravek Portora tablety vypadá a co obsahuje toto balení:
Portora tablety jsou růžové, kulaté bikonvexní tablety s vyraženým '35' na jedné straně, na druhé

straně hladké.

Portora tablety jsou k dispozici v blistrech obsahujících 10, 20, 30, 40, 60 a 90 tablet* balených v 
krabičce.
* Ne všechny velikosti balení musí být dostupné na trhu

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o, Hvezdova 1716/2b, Praha 4, 140 78,  Česká republika.

Výrobce
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o, Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika – pro 
Českou republiku, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovenskou republiku

Lupin (Europe) Ltd, Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, Cheshire WA16 0PF, Velká Británie 
– pro Německo, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je registrován v Členských státech EU pod následujícími názvy:
Lupamadazine – Německo a Portugalsko 
Apstar – Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovenská republika     
Portora – Polsko, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
30.3.2011.




