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Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls52852/2011 a příloha ke sp. zn. sukls52853/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ARTEOPTIC 2%
(carteololi hydrochloridum)

oční kapky, roztok

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, 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.
 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 Arteoptic 2% a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Arteoptic 2%  užívat
3. Jak se Arteoptic 2%  používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Arteoptic 2% uchovávat
6. Další informace

Indikační skupina
Oftalmologikum, antiglaukomatikum. 

1. Co je Arteoptic 2% a k čemu se používá
Léčivá látka karteolol obsažená v přípravku Arteoptic 2% je neselektivní beta-blokátor, který po 
vkápnutí do spojivkového vaku snižuje nitrooční tlak, snižuje tvorbu komorové vody a částečně 
zlepšuje její odtok. Maximální koncentrace bylo dosaženo za 30 až 60 minut po podání. Přípravek 
výrazně neovlivnil citlivost rohovky, tvorbu slz ani velikost pupily. Místní snášenlivost je u 
většiny pacientů dobrá. 

Přípravek se používá u dospělých osob a u osob v pokročilém věku při zvýšeném nitroočním 
tlaku a u chronického glaukomu (zeleného zákalu) s otevřeným úhlem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Arteoptic 2% užívat

Neužívejte Arteoptic 2%:
 při přecitlivělosti na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku
 při průduškovém astmatu (prodělaném i v minulosti) a bronchospasmech (křeč průdušek)
 při chronické obstrukci (překážce) při plicních onemocněních
 při městnavé srdeční nedostatečnosti
 při některých onemocněních srdce, především při poruchách srdečního rytmu jako je nízká 

tepová frekvence se síňo-komorovým blokem II. nebo III. stupně (porucha přenosu vzruchů 
mezi síněmi a komorami)   

.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Arteoptic 2% je zapotřebí:
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Pokud se léčíte pro onemocnění cukrovkou, je při podávání léku nutná zvýšená opatrnost a 
pravidelné kontroly hladiny krevního cukru. 

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
V těhotenství lze přípravek používat jen v nezbytných případech, kojení má být před zahájením 
léčby přerušeno.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
Přípravek může ve výjimečných případech vyvolat přechodně neostré vidění a může tak 
nepříznivě ovlivnit řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách (pokles krevního 
tlaku, závratě apod.). Tyto činnosti byste měli vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu 
lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Arteoptic 2%  a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte 
nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním 
přípravku Arteoptic 2% užívat nějaký lék dostupný bez lékařského předpisu, poraďte se s 
ošetřujícím lékařem.  
Pokud užíváte léky na snížení krevního tlaku nebo se léčíte pro onemocnění srdce, je nutné, 
abyste o tom lékaře informovali a sdělili mu, jaké léky současně užíváte. Účinky léků užívaných 
ke snížení krevního tlaku nebo při onemocnění srdce spolu s přípravkem Arteoptic 2% se mohou  
vzájemně zesilovat. 
Při současném léčení cukrovky může vzniknout i po místním podávání přípravku hypoglykemie 
(snížení koncentrace cukru v krvi). 

3. Jak se Arteoptic 2% používá
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí
2krát denně 1 kapku přípravku Arteoptic 2% do spojivkového vaku.  

Starší pacienti
U pacientů vyššího věku není nutná úprava dávkování.

Děti
S podáváním přípravku u dětí nejsou žádné zkušenosti.

Arteoptic 2% používejte takto: 
Hlavu zakloníte mírně dozadu, otevřenou kapací lahvičku vezměte do ruky a ukazovákem druhé 
ruky odtáhnete dolní víčko oka lehce dolů. Kapací lahvičku přibližte shora k oku ústím dolů, ale 
oka se nedotkněte! Lehkým tlakem stiskněte lahvičku a vkápněte 1 kapku přípravku do 
spojivkového vaku za dolní víčko. 
Dávkovač zůstává sterilní do prvního otevření originálního uzávěru. Při aplikaci musíte dbát na 
to, abyste se kapátkem nedotkl(a) povrchu očních víček nebo okolí oka, protože by mohlo dojít 
k bakteriální kontaminaci roztoku. 

V případě, že musíte aplikovat do oka více než jeden lék, je nezbytné, abyste mezi jednotlivými 
aplikacemi dodržoval(a) interval nejméně 5 minut. 
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Arteoptic 2% obsahuje benzalkonium-chlorid jako konzervační látku, která obarvuje měkké 
kontaktní čočky. Nesmí být nikdy použit, pokud má pacient nasazeny kontaktní čočky. Kontaktní 
čočky musí být vyjmuty před aplikací kapek a mohou být znovu nasazeny až za 15 minut po 
aplikaci přípravku.
Benzalkonium-chlorid může také způsobit dráždění očí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Arteoptic 2%:
Při vynechání jedné nebo více dávek začněte znovu kapat ne více než 2krát denně 1 kapku.  
Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 12 hodin. Léčba je dlouhodobá, dávkování 
nepřekračujte. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Arteoptic 2%, než jste měl(a)
Při dodržování doporučeného dávkování je předávkování prakticky nemožné. Předávkování je 
možné po požití většího množství přípravku. Příznakem předávkování je pokles frekvence 
srdečního tepu, pokles krevního tlaku, poruchy dýchání, dušnost až poruchy vědomí. 
Při náhodném požití přípravku vyhledejte okamžitě lékaře.
Při náhodném požití přípravku dítětem vyvolejte zvracení a ihned navštivte lékaře. 

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Arteoptic 2% nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

U citlivých osob se může objevit po vkápnutí do oka lokální (místní) mírná reakce: bolest očí, 
pocit cizího tělesa, svědění očí, pálení a bodání, suché oči, světloplachost, zánět očních víček, 
překrvení spojivek nebo zánět, rozmazané vidění. 

Tak jako po jiných látkách ze stejné skupiny léků se může i po karteololu objevit snížení nebo 
nepravidelnost srdečního rytmu, srdeční slabost, až mdloba. 

Z nežádoucích příznaků souvisejících s dýcháním je to bronchospasmus (křeč průdušek), pocit 
dušnosti až astmatický záchvat. 

Mezi kožní nežádoucí účinky patří vyrážka, kopřivka, ložiska podobná lupénce nebo zhoršení 
projevů lupénky. 

Z ostatních nežádoucích účinků se mohou vyskytnout svalová slabost, bolesti hlavy, neklid,
malátnost, závratě, žaludeční nevolnost, hořká chuť v ústech, svalová bolest, slabost, nespavost, 
zánět nosní sliznice a pocit špatné nálady (deprese).

Při současné léčbě cukrovky je možný výskyt příznaků snížené hladiny cukru v krvi. 

Při případném výskytu uvedených nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte 
užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.  

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 Arteoptic 2% uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
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Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte déle než 4 týdny po prvním otevření.   
Po každém použití lahvičku pečlivě uzavřete.

6. Další informace
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Co přípravek obsahuje:
Léčivou látkou je: carteololi hydrochloridum 20 mg v 1 ml roztoku (= 27 kapek). 
Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu 
sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci. 

Jak přípravek Arteoptic 2% vypadá a co obsahuje toto balení
Arteoptic 2%, oční kapky, roztok  jsou čirý bezbarvý roztok.
1x nebo 3x kapací lahvička o obsahu 5 ml. 

Držitel rozhodnutí o registraci:
Laboratoires THEA, Clermont-Ferrand Cedex 2, Francie

Výrobci:
Laboratoires THEA
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand, Cedex 2
Francie

Excelvision
27 rue de la Lombardiére
07100 Annonay
Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.4.2011




