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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls168580/2008, sukls168581/2008, 
sukls168582/2008, sukls168583/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cilazapril  Teva 0,5 mg
Cilazapril  Teva  1 mg
Cilazapril  Teva 2,5 mg
Cilazapril  Teva  5 mg 

potahované tablety 
cilazaprilum monohydricum

Přečtete 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 této příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Cilazapril  Teva a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilazapril  Teva užívat

3. Jak se přípravek Cilazapril  Teva užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Cilazapril  Teva uchovávat

6. Další informace

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

- Přípravek Cilazapril  Teva patří do skupiny léků, které se nazývají inhibitory angiotenzin-
konvertujícího enzymu (ACE-inhibitory) a které snižují krevní tlak. Současně usnadňují 
srdci pumpování, kterým se rozvádí krev do celého organizmu.

- Přípravek Cilazapril  Teva se používá při léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a 
srdeční nedostatečnosti (stav, kdy srdce nedokáže pumpovat tolik krve, aby  jí  byly 
dostatečně  zásobeny všechny části  těla).

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

Neužívejte přípravek Cilazapril  Teva, pokud:
- jste alergický/á (hypersensitivní) na léčivou látku nebo na kteroukoliv z ostatních složek tohoto 

léku;
- jste alergický/á (hypersensitivní) na  jiné inhibitory ACE (např. ramipril);
- jste měl/a již při předchozím užívání jiných přípravků ze skupiny inhibitorů ACE (např. ramiprilu) 

nebo z důvodu dědičnosti či z neznámého důvodu otok obličeje, rtů, krku nebo jazyka;
- jste těhotná, v období po třetím měsíci těhotenství ( v časném stadiu těhotenství je vhodnější 

vyhnout se použití přípravku Cilazapril Teva – viz Těhotenství a kojení).
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- kojíte

Zvláštní opatrnosti při použití přípravek Cilazapril  Teva je zapotřebí
Přípravek Cilazapril  Teva se obecně nedoporučuje v dále uváděných případech. Proto je třeba poradit 
se před zahájením užívání tohoto léku nebo při pokračování v jeho užívání se svým ošetřujícím 
lékařem:
- jestliže také užíváte lithium (určené k léčbě duševních poruch), diuretika šetřící draslík 

(“močopudné tabletky”), draslíkové doplňky nebo náhražky solí obsahující draslík.
- jestliže máte zúžené tepny ledvin (stenózu ledvinové tepny), nebo jestliže máte pouze jednu 

funkční ledvinu.
- jestliže se během léčby objeví žloutenka. V takovém případě přestaňte tento lék užívat a obraťte se 

na svého lékaře. 
- jestliže máte vysokou hladinu draslíku v krvi.

Na počátku užívání tohoto léčivého přípravku nebo při změně dávkování může docházet k výraznému
poklesu krevního tlaku, zvláště pokud trpíte srdečním selháváním, ischemickou  chorobou srdeční 
(srdeční angína) nebo poruchami cév mozku (mozkově-cévní postižení - stav po mozkové mrtvici).

Informujte svého lékaře ještě dříve, než začnete tento lék užívat:
- jestliže jste na dietě s omezeným množstvím soli, nebo pokud užíváte diuretika (“močopudné 

tablety”);
- pokud se domníváte, že jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět. Přípravek Cilazapril Teva se 

nedoporučuje užívat v časném stádiu těhotenství a nesmí být užíván po 3. měsíci těhotenství, 
protože může, pokud je v tomto období užíván, způsobit vážné poškození dítěte (viz Těhotenství a 
kojení).

- jestliže jste starší 70ti let věku
- jestliže máte abnormální hladiny vody a minerálních látek v organizmu (nerovnováha tekutin a 

elektrolytů). Možné příznaky zahrnují sucho v ústech, žíznivost, slabost, letargii, ospalost, neklid, 
svalovou bolestivost nebo křeče, svalovou únavu, nízký krevní tlak, snížené vylučování moči, 
zrychlený srdeční tep (tachykardii), nevolnost a zvracení;

- jestliže jste nedávno trpěl/a zvracením a/nebo průjmem;
- jestliže máte onemocnění srdečního svalu (hypertrofickou kardiomyopatii), zúžení aortální tepny 

(aortální stenózu) nebo srdeční selhání;
- jestliže trpíte onemocněním jater či ledvin, nebo jestliže jste jimi trpěl/a, popřípadě jestliže jste 

léčeni hemodialýzou; 
- jestliže trpíte diabetem;
- jestliže trpíte postižením pojivové tkáně (např. lupus erythematosus, zánětem napodobujícím

onemocnění kůže, střev, kloubů, ledvin a srdce), jestliže užíváte léky na potlačení imunitního 
systému (imunosupresiva), nebo se léčíte pomocí alopurinolu (lék proti dně), nebo  prokainamidu
(lék proti srdečním arytmiím);

- jestliže potřebujete užít anestetikum nebo jste před rozsáhlým chirurgickým zákrokem;
- jestliže musíte absolvovat aferézu LDL (odstranění cholesterolu z krve pomocí přístroje);
- jestliže musíte podstoupit léčbu na snížení citlivosti vůči jedům některých druhů hmyzu.

Dále může tento lék vyvolávat suchý kašel, který však po vysazení léčby ustupuje. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících látek, nebo pokud jste je užívali 
nedávno:
- Soli lithia, které se užívají k léčbě duševních chorob (viz kapitola “Zvláštní opatrnosti při použití 

přípravku Cilazaprilu je zapotřebí”);
- Diuretika šetřící draslík (“močopudné tabletky”) - jako je spironolakton, triamteren, kanrenoát 

draselný nebo amilorid;
- Draselné soli;
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- Jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku, jako jsou beta-blokátory (např. bisoprolol), blokátory 
kalciových kanálů (např. verapamil), metyldopa, nitráty (např. glycerol- trinitrát), přípravky 
rozšiřující cévy (např. minoxidil);

- Jiná diuretika (“močopudné tablety”);
- Léky známé jako sympatomimetika, např. salbutamol, efedrin a některé léky proti příznakům 

nachlazení, kašle či chřipky;
-  Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), které se používají k potlačení bolesti a zánětu, např. 

kyselina acetylsalicylová (aspirin) nebo ibuprofen;
- Hepariny, látky, které zabraňují vzniku krevních sraženin a k jejich rozpouštění;
- Imunosupresivní přípravky, jako je cyklosporin nebo takrolimus, které se používají po transplantaci 

orgánů;
- Kortikosteroidy, jako je beklometazon nebo prednizolon, které se někdy používají k potlačování 

zánětů vyvolaných alergickými reakcemi;
- Alopurinol, který se používá k léčbě dny;
- Prokainamid, který se používá k léčení abnormalního srdečního rytmu;
- Léky užívané k léčbě diabetu, jako je insulin, hypoglykemické sulfonamidy nebo metformin;
- Antacida, léky, které zlepšují trávení. Dávky přípravku Cilazaprilu a antacida se mají užít 

v dvouhodinovém odstupu;
- Antidepresiva jako imipramin;
-   Léky používané k léčení psychotických onemocnění – jako je chlorpromazin, kyamemazin, 

levomepromazin, tioridazin, trifluperazin, amisulprid, sulpirid, tiaprid, droperidol, haloperidol nebo
pimozid.

Váš lékař či lékárník by proto měl být informován o všech lécích, které v současnosti užíváte nebo jste 
nedávno užíval, a to včetně léků volně prodejných. 

Užívání přípravku Cilazapril Teva s jídlem a pitím
Během užívání tohoto léku nekonzumujte alkohol, neboť by mohlo dojít k zesílení vlivu přípravku na 
snížení krevního tlaku. 

Těhotenství a kojení 
Těhotenství
Pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), sdělte to svému lékaři. Za 
normálních okolností Vám lékař doporučí ukončit léčbu přípravkem Cilazapril Teva ještě před tím než 
otěhotníte nebo ihned, jakmile se dovíte, že jste těhotná, a doporučí léčbu jiným přípravkem. Přípravek 
Cilazapril Teva se nedoporučuje užívat v časném stádiu těhotenství a nesmí být užíván po 3. 
měsíci těhotenství, pokud je v tomto období užíván, může způsobit vážné poškození dítěte.
Kojení
Jestliže kojíte anebo zamýšlíte své dítě kojit, sdělte to svému lékaři. Přípravek Cilazapril Teva se 
nedoporučuje podávat kojícím matkám. Jestliže si budete přát kojit, zvláště je – li Vaše dítě 
novorozenec anebo bylo narozeno předčasně, lékař Vám může změnit léčbu.

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

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék může občas vyvolávat pocit nejistoty, nízký krevní tlak nebo závratě. Pokud se uvedené 
příznaky u Vás objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku CilazaprilTeva
Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy: jestliže Vás ošetřující lékař informoval, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním ještě dříve, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CILAZAPRIL TEVA UŽÍVÁ
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Přípravek Cilazapril Teva se užívá přesně podle pokynů ošetřujícího lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Ošetřující lékař rozhodne o správné počáteční dávce i o jejím navyšování podle Vašeho zdravotního 
stavu a podle toho, zda užíváte ještě nějaké další léky. Dávkování si sami neměňte, pokud Vám to 
lékař nedoporučil. Přípravek Cilazapril Teva se může užívat samostatně nebo společně s jinými léky 
na snižování krevního tlaku. 

Obvyklé dávkování je následující:

Vysoký krevní tlak:
- Obvyklá počáteční dávka je 1 mg jednou denně. V některých případech může lékař rozhodnout o 

nižší počáteční dávce. 
- Jste-li starší věkové kategorie, začne u Vás lékař pravděpodobně s dávkou 0,5 nebo 1 mg denně.
- Jestliže máte potíže s ledvinami nebo játry, zahájí u Vás lékař léčbu nižší dávkou než obvykle.
- Jestliže už užíváte diuretika (močopudné tablety), vysadí je lékař úplně asi 2 nebo 3 dny před 

podáváním přípravku Cilazapril Teva. Lékař Vám může předepsat počáteční dávku 0,5 mg  
přípravku Cilazapril Teva.

- Podle odezvy Vám lékař pravděpodobně dávku navýší na 2,5 až 5 mg denně. 

Srdeční selhání:
- Obvyklá počáteční dávka je 0,5 mg jednou denně.
- Jste-li ve starší věkové kategorie, zahájí Vám lékař pravděpodobně užívání dávkou 0,5 mg denně. 
- Jestliže trpíte ledvinovými nebo jaterními potížemi, lékař může podávání zahájit dávkou nižší než 

obvykle. 
- Podle odezvy Vám lékař dávku zvýší pravděpodobně minimálně na 1 mg denně. 
- Obvyklá maximální dávka je 5 mg jednou denně.

Potahované tablety přípravku CilazaprilTeva zapíjejte vodou a užívejte vždy přibližně ve stejnou 
denní dobu.

Děti a dospívající:
- Vzhledem k nedostatku informací o bezpečnosti a účinnosti by neměl být podáván přípravek 

Cilazapril Teva dětem a dospívajícím ve věku do 18 let.

Jestliže jste užil/a více přípravku CilazaprilTeva, než jste měl/a
Jestliže jste Vy (popřípadě někdo jiný) užil velké množství tablet najednou, nebo pokud si myslíte, že 
tabletu spolklo dítě, obraťte se okamžitě na nejbližší lékařskou pohotovost nebo na svého lékaře. 
Předávkování pravděpodobně vyvolá nízký krevní tlak, závratě, zrychlené dýchání (hyperventilaci), 
nízkou nebo vysokou tepovou frekvenci, bušení srdce (palpitace), úzkost a pocit ospalosti a 
zmatenosti. Do nemocnice nebo k lékaři si s sebou, prosím, vezměte tento leták, jakékoliv zbývající 
tablety a jejich obal, aby by bylo jasné, co jste požil. 

Jestliže jste zapomněl/a přípravek CilazaprilTeva užít
Nezdvojujte další dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Vezměte si další dávku v obvyklém 
čase. 

Jestliže jste přestal/a přípravek CilazaprilTeva užívat
Léčba hypertenze a srdečního selhávání je dlouhodobá a její přerušení se musí projednat s lékařem. 
Přerušení nebo vysazení léčby by mohlo vyvolat zvýšení krevního tlaku, pokud se na něj léčíte, či 
opětovný výskyt příznaků, pokud se léčíte na srdeční selhávání. 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů o použití tohoto přípravku se obraťte na svého lékaře či 
lékárníka.



5

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

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

Vyskytovaly se následující nežádoucí účinky, a to přibližně v uváděné frekvenci.

Jestliže se vyskytnou následující nežádoucí účinky, přestaňte přípravek CilazaprilTeva užívat a 
informujte okamžitě svého ošetřujícího lékaře, nebo se obraťte na lékařskou pohotovost nejbližšího 
nemocničního zařízení:
- Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo krku, které mohou vyvolávat 

potíže při polykáni nebo dýchání).
Jde o závažný, avšak vzácný nežádoucí účinek (postihující méně než jednu osobu z 1,000, ale více 
než jednu z 10,000), který se vyskytuje častěji u pacientů tmavé pleti než u ostatních pacientů. 
Může být nutné okamžité lékařské ošetření nebo hospitalizace. 

- Žloutenka (zežloutnutí kůže, zežloutnutí pokožky a bělma očí vyvolané jaterními nebo krevními 
potížemi) (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilazapril Teva užívat
-  'Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CilazaprilTeva je zapotřebí').
Jde o závažný, ale velmi vzácný nežádoucí účinek, který se objevuje u méně než jedné osoby z 
10,000.

Na svého lékaře se obraťte okamžitě, jestliže se objeví následující stavy:
-   Infekce se symptomy jako horečka a závažné zhoršení celkového zdravotního stavu, nebo horečka 

se příznaky místní infekce jako bolest v krku / faringitida /, obtíže v oblasti úst nebo močového 
ústrojí: přípravek Cilazapril Teva může vyvolávat snížení počtu bílých krvinek a odolnost 
vůči infekci může být oslabena.
Jde o velmi vzácný nežádoucí účinek vyskytující se u méně než jedné osoby z 10,000. Provede se 
odběr krve kvůli kontrole možného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je důležité 
informovat ošetřujícího lékaře o tom, že lék užíváte.

Dále se mohou vyskytovat také následující nežádoucí účinky:

Časté (postihující méně než jednu osobu z 10, ale více než jednu osobu ze 100):
- Bolest hlavy, točení hlavy;
- Nízký krevní tlak, který může být spojen s pocitem nejistoty, slabosti, mdlob nebo točením hlavy 

při vstávání;
- Kašel (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilazapril- Teva užívat -

'Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cilazapril-Teva je zapotřebí');
- Nevolnost, průjem, zvracení;
- Vyrážka;
- Únava.

Méně časté (postihující méně než jednu osobu ze 100, ale více než jednu osobu z 1,000):
- Změny nálad, omdlévání, poruchy spánku;
- Srdeční záchvat, mrtvice, bušení srdce (palpitace), silně zrychlený puls, přechodně snížené

prokrvení končetin (který může vyvolávat stydnutí, bledost či znecitlivění postižené končetiny);
- Výtok z nosu, bolest na hrudi;
- Bolest břicha, špatné trávení, zažívací poruchy;
- Vyrážka s horečkou, svěděním;
- Impotence;
- Slabost;
- Zvýšené hladiny moči nebo kreatininu v krvi;
- Vysoké hladiny draslíku v krvi.

Vzácné (postihující méně než jednu osobu z 1,000 ale více než jednu osobu z 10,000):
- Deprese, mravenčení, zmatenost, poruchy chuti;
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- Dušnost, obtíže s dýcháním, které mohou souviset s chrapotem, zánětem vedlejších nosních dutin, 
alergickými plicními reakcemi, zápalem plic;

- Sucho v ústech, zánět jazyka;
- Alergické (hypersenzitivní) reakce, včetně angioneurotického otoku (který je charakterizován 

příznaky jako chrapot, otok obličeje, jazyka nebo krku, silným svěděním, vyrážkou na kůži, 
omdléváním nebo závratěmi), kopřivka;

- Psoriáza (postižení kůže, kdy se na ní objevují stříbřité šupinky), vypadávání vlasů;
- Bolestivost svalů popřípadě kloubů;
- Nenormální funkce ledvin;
- Změny hodnot jaterních testů;
- Nízké hladiny sodíku v krvi.

Velmi vzácné (postihující méně než jednu osobu z 10,000):
- Nenormální hodnoty krevních testů, otok nebo zvětšení lymfatických uzlin;
- Autoimunitní onemocnění (např. revmatoidní artritida);
- Nízké hladiny cukru v krvi;
- Nervové onemocnění, které může být spojeno s bolestivostí;
- Zánět cév;
- Zánět slinivky břišní projevující se silnými bolestmi v oblasti břicha a zad (pankreatitida);
- Angioneurotický edém (otok) střev;
- Zánět jater (hepatitida), žloutenka, selhání jater;
- Pocení, silné kožní vyrážky nebo kožní změny;
- Může se objevovat soubor příznaků s horečkou, zánětem cév, bolestivostí svalů, kloubů popřípadě 

jejich zánětem, změnami hodnot krevních testů, vyrážkou, citlivostí kůže na světlo a jinými 
kožními potížemi.

- Akutní selhání ledvin, nenormálně nízká nebo zcela chybějící tvorba moči;
- Zvětšení prsů, a to i u mužů.

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.

5. JAK PŘÍPRAVEK CILAZAPRIL TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Cilazapril Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu.

Léčivé přípravky se nesmějí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření  pomáhají chránit 
životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cilazapril Teva obsahuje
- Léčivá látka je cilazaprilum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,5/1/2,5/5 mg cilazaprilum ve 

formě cilazaprilum monohydricum.

- Pomocné látky:
Jádro tablety: monohydrát laktózy, mastek, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), kopovidon, 
natrium-stearyl-fumarát 



7

Potahová vrstva: polyvinylalkohol, 0,5, 1, 2,5 mg tablety: oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, 
mastek, 1, 2,5 mg tablety: oxid železitý žlutý (E172), 2,5, 5 mg tablety: oxid železitý červený
(E172)

Jak přípravek Cilazapril Teva vypadá a co obsahuje toto balení
- Cilazapril 0,5 mg, potahované tablety jsou bílé až téměř bílé podlouhlé potahované tablety s půlicí

rýhou na jedné straně a vyraženým “C 0,5” na straně druhé.
- Cilazapril 1 mg, potahované tablety jsou žluté podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné 

straně a vyraženým“C 1” na straně druhé.
- Cilazapril 2,5 mg, potahované tablety jsou růžové podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou na 

jedné straně a vyraženým “C 2,5” na straně druhé.
- Cilazapril 5 mg, potahované tablety jsou hnědočervené podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou 

na jedné straně a vyraženým “C 5” na straně druhé.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

- Cilazapril 0,5 mg potahované tablety jsou k dispozici v balení po 14, 20, 28, 30, 56, 60, 100.
- Cilazapril 1 mg potahované tablety jsou k dispozici v balení po 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100.
- Cilazapril 2,5 mg potahované tablety jsou k dispozici v balení po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 

100.
- Cilazapril 5 mg potahované tablety jsou k dispozici v balení po 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100.

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení. 

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

Výrobce
TEVA UK Ltd, Eastbourne, East Sussex ,Velká Británie
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
TEVA Santé SA, Sens, Francie
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllo, Maďarsko
IVAX Pharmaceuticals, s.r.o, Opava, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.4.2011




