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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls124403-5/2009, sukls124407/2009 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Dolnix 4 mg tablety

Dolnix 8 mg tablety

Dolnix 16 mg tablety

Dolnix 32 mg tablety

candesartanum cilexetilum

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 Dolnix a k čemu se užívá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolnix užívat 

3. Jak se přípravek Dolnix užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Dolnix uchovávat 

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DOLNIX A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Přípravek Dolnix patří do skupiny léků, které jsou známé jako antagonisté receptoru angiotensinu II.

Přípravek Dolnix se používá:

 k léčení pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenze)

 k léčení pacientů s chronickým srdečním selháním a poruchou systolické funkce levé komory 
(ejekční frakce levé komory ≤ 40%) jako doplňková léčba k ACE inhibitorům nebo pokud ACE 
inhibitory nejsou dobře tolerovány.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DOLNIX
UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Dolnix:
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- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kandesartan-cilexetil nebo na kteroukoli další složku 
přípravku Dolnix

- jestliže máte těžkou poruchu funkce jater a/nebo trpíte městnáním žluči (cholestázou)

- jestliže jste déle než tři měsíce těhotná (Je také lépe neužívat přípravek Dolnix  v časném 
těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dolnix je zapotřebí

- pokud máte poruchu funkce ledvin (viz bod 3 „Dávkování u zvláštních skupin pacientů“). 
Doporučuje se, aby Váš lékař kontroloval v pravidelných intervalech množství draslíku a 
kreatininu ve Vaší krvi.

- pokud užíváte také ACE inhibitor. 

Riziko nežádoucích účinků, zvláště nástup dysfunkce ledvin nebo zvýšené hladiny draslíku v krvi,
může být zvýšené, pokud se kandesartan užívá současně s ACE inhibitorem. Váš lékař Vás proto 
bude pravidelně sledovat, aby zaznamenal tyto příznaky.

- pokud jste na hemodialýze.

Během hemodialýzy může krevní tlak reagovat obzvláště citlivě na užití přípravku Dolnix. 
Z tohoto důvodu má lékař těmto pacientům opatrně přizpůsobit dávku přípravku Dolnix za 
pečlivého monitorování krevního tlaku. 

- pokud máte zúžení ledvinné tepny (u obou ledvin nebo pokud máte jen jednu ledvinu).

Stejně jako u jiných přípravků na snížení krevního tlaku (např. ACE inhibitory), nelze vyloučit 
zvýšení hladiny močoviny a kreatininu v krvi.

- pokud Vám byla nedávno transplantována ledvina, protože v tomto případě nejsou dostupné 
zkušenosti.

- jelikož u Vás může dojít k výraznému snížení krevního tlaku během léčby přípravkem Dolnix.

- pokud potřebujete chirurgický zákrok, protože přípravek Dolnix může způsobit během 
chirurgického výkonu a anestézie pokles krevního tlaku. Před každým chirurgickým výkonem 
informujte, prosím, svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Dolnix.

- pokud máte významné zúžení chlopní v levé komoře srdeční (stenóza aortální nebo mitrální 
chlopně) nebo pokud je odtok krve z Vašeho srdce výrazně omezený (hypertrofická obstrukční 
kardiomyopatie)

- pokud máte vysoké hladiny aldosteronu v krvi (primární hyperaldosteronismus)

Léčba přípravkem Dolnix se u těchto pacientů nedoporučuje.

- pokud užíváte léky, které zvyšují hladinu draslíku ve Vaší krvi. Patří sem doplňky draslíku, 
náhrady soli s obsahem draslíku, draslík šetřící diuretika a heparin. Doporučuje se, aby lékař 
pravidelně kontroloval hladinu draslíku ve Vaší krvi.

- pokud trpíte těžkým srdečním selháním, protože může dojít k akutnímu poklesu krevního tlaku, 
sníženému vylučování moči, zvýšené hladině dusíku v krvi a ve vzácných případech k akutnímu 
selhání ledvin.

- pokud trpíte ischemickou kardiomyopatií (zhoršení krevního zásobení srdečního svalu) nebo máte 
problémy s krevním zásobením mozku. Stejně jako u všech léků na snížení krevního tlaku, může 
výrazný pokles krevního tlaku vést k infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě.
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Těhotenství

Svému lékaři musíte sdělit, pokud si myslíte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Přípravek Dolnix
se v časném těhotenství nedoporučuje, a nesmí se užívat, jestliže jste více než 3 měsíce těhotná, 
protože může Vaše dítě vážně poškodit, pokud se užívá v tomto období (viz bod „Těhotenství“).

Děti a dospívající

Účinnost a bezpečnost přípravku Dolnix nebyla u dětí a dospívajících (do 18 let) sledována.

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. 

S ohledem na vstřebávání, distribuci a vylučování z těla nebyly identifikovány žádné významné 
interakce s léčivými přípravky obsahujícími následující léčivé látky:

Warfarin (na ředění krve), digoxin (užívaný k léčbě srdečních onemocnění), antikoncepční pilulky 
(např. ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamid (užívaný k léčbě cukrovky), nifedipin (užívaný 
ke snížení krevního tlaku, blokátor vápníkových kanálů) a enalapril (užívaný ke snížení krevního 
tlaku, ACE inhibitor).

Je třeba, abyste informovali svého lékaře, zvláště, pokud užíváte některý z následujících léků:

- léky na snížení krevního tlaku, bez ohledu na to, zda Vám byly předepsány ke snížení krevního 
tlaku nebo z jiného důvodu, protože mohou zvýšit účinek přípravku Dolnix na snížení krevního 
tlaku.

- některé léky na odvodnění (draslík šetřící diuretika), doplňky draslíku, náhrady soli s obsahem 
draslíku nebo jiné léky, které mohou hladinu draslíku zvyšovat (např. heparin), protože při jejich 
současném podávání může dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

- některá analgetika (léky proti bolesti)/protizánětlivé léky (nesteroidní protizánětlivé léky) jako je 
ibuprofen, naproxen nebo diklofenak, protože při jejich současném podání může být přípravek 
Dolnix méně účinný ve snižování krevního tlaku. Dále může být toto kombinované podání
spojeno se zvýšeným rizikem poruchy funkce ledvin, včetně akutního selhání ledvin, zvláště u 
pacientů s již existující závažnou dysfunkcí ledvin, stejně jako u starších pacientů, a může dojít ke 
zvýšení hladiny draslíku v krvi. Proto je třeba při této kombinované léčbě zvážit monitorování 
funkce ledvin na začátku léčby a v pravidelných intervalech. Během léčby je třeba pít velké 
množství tekutin.

- inhibitory COX-2, jako je celekoxib nebo etorikoxib

- kyselinu acetylsalicylovou, pokud užíváte více než 3 g denně

- léčivé přípravky s obsahem lithia, protože může dojít ke zvýšení hladin lithia v krvi, což může 
zvýšit výskyt nežádoucích účinků spojených s užíváním lithia. Pokud dojde k současnému 
užívání, je třeba hladiny lithia monitorovat.

Užívání přípravku Dolnix s jídlem a pitím
Vstřebávání kandesartanu není ovlivněno příjmem potravy.  
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Těhotenství a kojení
Těhotenství

Svého lékaře musíte informovat, pokud si myslíte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Váš lékař 
Vám obvykle doporučí, abyste přestala užívat přípravek Dolnix dříve, než otěhotníte nebo ihned,
jakmile zjistíte, že jste těhotná, a doporučí Vám užívat jiný lék místo přípravku Dolnix. Přípravek 
Dolnix se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle jak 3 měsíce, 
jelikož může Vaše dítě vážně poškodit, pokud je užíván po třetím měsíci těhotenství. 

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Dolnix se nedoporučuje
kojícím matkám, přičemž, pokud si přejete kojit, může Váš lékař zvolit jinou léčbu, zvláště pokud jde 
o novorozence nebo předčasně narozené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv přípravku Dolnix na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyl studován. 
Avšak vzhledem k vlastnostem přípravku Dolnix je nepravděpodobné, že by mohl tyto činnosti 
ovlivnit. Během řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů mějte na paměti, že se během léčby 
mohou vyskytnout závratě a únava. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Dolnix

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Dolnix užívat. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOLNIX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Dolnix přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování u pacientů s vysokým krevním tlakem:

Doporučená zahajovací a obvyklá udržovací dávka je 8 mg kandesartan-cilexetilu jednou denně. Pro 
začátek léčby je k dispozici přípravek Dolnix 8 mg tablety. Tuto dávku lze zvýšit na 16 mg 
kandesartan-cilexetilu jednou denně (odpovídá ½ tablety přípravku Dolnix 32 mg nebo 1 tabletě 
přípravku Dolnix 16 mg nebo 2 tabletám přípravku Dolnix 8 mg). Pokud se krevní tlak po 4 týdnech 
léčby dávkou 16 mg jednou denně dostatečně neupraví (nesníží), lze dávku dále zvýšit na maximálně 
32 mg kandesartan-cilexetilu jednou denně (odpovídá 1 tabletě přípravku Dolnix 32 mg nebo 2 
tabletám přípravku Dolnix 16 mg). Pokud se krevní tlak neupraví ani při této dávce, může Váš lékař 
uvážit změnu Vaší léčby.

Jakoukoli úpravu dávky je třeba provádět ve vztahu k dosaženému účinku na snížení krevního tlaku. 
Účinku na snížení krevního tlaku je většinou dosaženo do 4 týdnů od zahájení léčby.

Použití u starších pacientů
U starších pacientů není třeba upravovat zahajovací dávku.

Použití u pacientů s deplecí intravaskulárního objemu (snížení objemu tekutin v cévách)
U pacientů s rizikem výrazného poklesu krevního tlaku, jako jsou pacienti s možným snížením objemu 
tekutin v cévách, může lékař zvážit zahajovací dávku kandesartan-cilexetilu 4 mg (viz bod „Zvláštní 
opatrnosti při použití přípravku Dolnix je zapotřebí“). 
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Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin
U pacientů s poruchou funkce ledvin, včetně pacientů na hemodialýze, je zahajovací dávka 4 mg
kandesartan-cilexetilu. Dávku je třeba upravit dle dosaženého účinku na snížení krevního tlaku .

U pacientů s velmi těžkou poruchou funkce ledvin nebo s poruchou funkce ledvin v konečném stadiu 
(clearance kreatininu  15 ml/min) jsou zkušenosti omezené. U těchto pacientů je třeba dávku 
kandesartan-cilexetilu pečlivě upravit za pečlivého monitorování krevního tlaku.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater
U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater se doporučuje zahajovací dávka 2 mg 
kandesartan-cilexetilu jednou denně. Jakoukoli úpravu dávky je třeba provádět ve vztahu k
dosaženému účinku na snížení krevního tlaku.

Podávání u černošských pacientů
Antihypertenzní účinek kandesartanu je u černošských pacientů v porovnání s ostatními pacienty nižší. 
Z tohoto důvodu může být k úpravě krevního tlaku u černošských pacientů zapotřebí častěji, než u 
ostatních pacientů, upravit dávku kandesartan-cilexetilu a souběžně podávat další léky.

Dávkování u pacientů se srdečním selháním
Obvyklá doporučená zahajovací dávka kandesartan-cilexetilu je 4 mg jednou denně. Tuto dávku lze 
zvýšit na cílovou dávku 32 mg jednou denně nebo na nejvyšší snášenou dávku, což se provádí
postupně, zdvojnásobením dávky v intervalech nejméně 2 týdny (viz bod “Zvláštní opatrnosti při 
použití přípravku Dolnix je zapotřebí“). 

Zvláštní skupiny pacientů
U starších pacientů ani u pacientů se snížením objemu tekutin v cévách, poruchou funkce ledvin nebo 
mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater není žádná úprava zahajovací dávky nutná.

Pokyny pro podávání a délku léčby
Přípravek Dolnix užívejte jednou denně, s jídlem nebo bez jídla. Řiďte se, prosím, vždy pokyny pro 
užití, jinak nemusí přípravek Dolnix správně působit. Užívejte přípravek Dolnix tak dlouho, jak Vám 
předepsal Váš lékař.

Promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte pocit, že je účinek přípravku Dolnix příliš 
silný nebo příliš slabý.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dolnix, než jste měl(a)
V závislosti na míře předávkování se může vyskytnout zhoršení nežádoucích účinků;
nejpravděpodobněji to bude nadměrný pokles krevního tlaku, který může vést k příznakům jako jsou 
závratě.

Prosím, poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dolnix  

Je třeba, abyste pokračoval(a) v léčbě tak, jak Vám bylo předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, 
abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Dolnix  

Může dojít k opětovnému zvýšení Vašeho krevního tlaku. 
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Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

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

Pro hodnocení nežádoucích účinků jsou použity následující četnosti údajů:

Velmi časté : u více než jednoho pacienta z 10

Časté :           méně než u 1 pacienta z 10, ale častěji než u jednoho pacienta ze 100

Méně časté : méně než u 1 pacienta ze 100, ale častěji než u jednoho pacienta z 1000

Vzácné:        méně než u 1 pacienta z 1000, ale častěji než u jednoho pacienta z 10000

Velmi vzácné: méně než u 1 pacienta z 10000, včetně ojedinělých případů.

Přestaňte užívat přípravek Dolnix a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás 
vyskytnou některé z následujících příznaků alergických reakcí: 

 potíže s dýcháním s otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, nebo bez něj

 otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může působit obtíže při polykání

 silné svědění kůže

Přípravek Dolnix může způsobit snížení počtu bílých krvinek. Může být snížená Vaše odolnost proti 
infekcím a můžete zaznamenat únavu, infekci nebo horečku. Pokud se tak stane, kontaktujte svého 
lékaře. Váš lékař Vám může příležitostně provést krevní testy, aby zkontroloval, zda přípravek Dolnix
neměl vliv na Vaši krev (agranulocytóza).

Další možné nežádoucí účinky

Časté:

 točení hlavy/ závratě
 bolest hlavy
 infekce dýchacích cest
 nízký krevní tlak
 zvýšená hladina draslíku v krvi
 porucha funkce ledvin

Vzácné:

 snížení počtu bílých krvinek
 snížení počtu neutrofilních granulocytů a agranulocytóza
 snížená hladina sodíku v krvi
 nauzea (nevolnost)
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 zvýšená hladina jaterních enzymů
 porucha funkce jater
 zánět jater
 otok tkání, např. obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka (angioedém)
 kožní vyrážka
 urtikárie (kopřivka)
 svědění
 bolest v zádech
 bolest kloubů
 bolest svalů
 porucha funkce ledvin včetně selhání ledvin u citlivých pacientů (viz bod “Zvláštní opatrnosti při 

použití přípravku Dolnix je zapotřebí“)

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 DOLNIX  UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Dolnix nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za {Použitelné 
do:}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

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 Dolnix obsahuje

Léčivou látkou je candesartanum cilexetilum.

Jedna tableta přípravku Dolnix 4 mg tablety obsahuje candesartanum cilexetilum 4 mg  .

Jedna tableta přípravku Dolnix 8 mg tablety obsahuje candesartanum cilexetilum 8 mg  .

Jedna tableta přípravku Dolnix 16 mg tablety obsahuje candesartanum cilexetilum 16 mg  .

Jedna tableta přípravku Dolnix 32 mg tablety obsahuje candesartanum cilexetilum 32 mg  .

Pomocnými látkami jsou: sodná sůl dokusátu, natrium-lauryl-sulfát, vápenatá sůl karmelosy, 
předbobtnalý kukuřičný škrob,  hyprolosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát (E572), červený 
oxid železitý (E172)  (pouze 16 mg a 32 mg tablety).

Jak přípravek Dolnix vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Dolnix 4 mg tablety se dodává v následujících velikostech balení: 

Blistry s 28 (84) bílými, kulatými, bikonvexními tabletami s vyraženým označením CC na straně 
jedné a 04 na straně druhé, půlicí rýha na obou stranách.
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Přípravek Dolnix 8 mg tablety se dodává v následujících velikostech balení: 

Blistry s 28 (84) bílými, kulatými, bikonvexními tabletami s vyraženým označením CC na straně 
jedné a 08 na straně druhé, půlicí rýha na obou stranách.

Přípravek Dolnix 16 mg tablety se dodává v následujících velikostech balení: 

Blistry s 28 (84) světle červenými, kulatými, bikonvexními tabletami s vyraženým označením CC na 
straně jedné a 16 na straně druhé, půlicí rýha na obou stranách.

Přípravek Dolnix 32 mg tablety se dodává v následujících velikostech balení: 

Blistry s 28 (84) světle červenými, oválnými, bikonvexními tabletami s vyraženým označením CC na 
straně jedné a 32 na straně druhé, půlicí rýha na obou stranách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť,
Maďarsko

Výrobce

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť,
Maďarsko

Bluepharma – Indústria Frarmaceutica, S.A.
S. Martinho do Bispo,
Coimbra, 3045-016
Portugalsko

Gedeon Richter Romania S.A.
99-105, Cuza Voda Street, 
540306 Târgu-Mures, 
Rumunsko

Cemelog-BRS Ltd.
Vasút u. 13, 
2040 Budaörs, 
Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Bulharsko: Candertan
Česká republika: Dolnix



9/9

Estonsko: Lientan
Maďarsko: Candesartan-Richter
Litva: Lientan
Lotyšsko: Lientan
Polsko: Candertan
Rumunsko: Dolnix
Slovensko: Dolnix
Nizozemsko: Gedricand

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:   
13  4. 2011




