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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls243176/2010, sukls243096/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Normodipine 5 mg 

Normodipine 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 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 Normodipine a k čemu se používá

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

3. Jak se přípravek Normodipine užívá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Normodipine uchovávat 

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NORMODIPINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Normodipine je přípravek, který patří do skupiny blokátorů vápníkových kanálů. Snižuje propustnost 
vápníkových kanálů, snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny a tím dochází ke snížení krevního 
tlaku. Krev prochází cévou snáze. Pomalý nástup účinku přípravku zamezuje nebezpečí posturální 
hypotenze (vznik závratí při náhlé změně polohy). Jednou denně podaný přípravek Normodipine vede 
ke snížení krevního tlaku po dobu 24 hodin. U nemocných s anginou pectoris (projevující se typickou 
bolestí na hrudníku) zvyšuje Normodipine podaný jedenkrát denně zásobení srdce krví, a tím zlepšuje 
přísun kyslíku, což snižuje četnost záchvatů bolesti i spotřebu nitroglycerinu. K léčbě vysokého 
krevního tlaku nebo anginy pectoris mohou přípravek Normodipine užívat i nemocní se srdečním 
selháváním.

Normodipine se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) různého původu a profylakticky 
k léčbě anginy pectoris (ke snížení četnosti záchvatů bolesti). Normodipine se užívá samotný nebo 
v kombinaci s jinými léky na vysoký krevní tlak či anginu pectoris.

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

Neužívejte přípravek Normodipine
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- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin nebo podobné látky (dihydropyridiny) nebo 
na kteroukoli další složku přípravku Normodipine,

- jestliže máte kardiogenní šok (šok způsobený těžkou poruchou srdeční funkce),

-         jestliže máte pokročilý stav aortální stenózy (zúžení srdeční chlopně)

-         jestliže máte velmi nízký krevní tlak,

-         jestliže máte selhání srdce po akutním infarktu myokardu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Normodipine je zapotřebí

- jestliže máte poškozenou funkci jater,

- když trpíte srdečním selháváním,

- když máte výrazně zvýšený tlak krve (hypertenzní krize),

-         pokud jste starší osoba a je u Vás třeba vyšší dávka.

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.

Protiplísňové (ketokonazol, itrakonazol), protivirové (ritonavir) a antibakteiální (erythromycin) 
přípravky nebo přípravky užívané k léčbě anginy (bolest na prsou, např. diltiazem) mohou zvyšovat 
účinek amlodipinu. Přírodní přípravky obsahující třezalku (Hypericum perforatum) a antibiotikum 
(rifampicin) mohou snižovat účinek amlodipinu. Proto, pokud zaznamenáte jakoukoli změnu, 
kontaktujte svého lékaře.

S jinými léčivými přípravky může být Normodipine užívaný bezpečně.

Užívání přípravku Normodipine s jídlem a pitím

Svůj lék můžete užívat před nebo po jídle a pití.

Grapefruitová šťáva může zvýšit účinek amlodipinu, ale ne do té míry, aby změnila tlak krve nebo 
srdeční frekvenci.

Těhotenství a kojení

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

Pokud se domníváte, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete, sdělte to svému lékaři dříve, 
než začnete užívat přípravek Normodipine.

Ženy ve fertilním věku (schopné otěhotnět) musí užívat účinnou kontracepci (metodu k zabránění 
otěhotnění).

Neužívejte přípravek Normodipine, pokud kojíte.

Děti
Bezpečnost a účinnost byly studovány u 6-17 let starých chlapců a dívek. Normodipin nebyl studován 
u dětí mladších 6 let. Pro více informací, se poraďte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
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Je nepravděpodobné, že by  přípravek Normodipine ovlivnil schopnost řídit dopravní prostředky a 
obsluhovat stroje. Pokud pacienti užívající amlodipin trpí závratí, bolestí hlavy, únavou nebo 
nevolností, může být jejich schopnost reagovat ovlivněna.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NORMODIPINE UŽÍVÁ

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

Přípravek Normodipine se užívá obvykle dlouhodobě, vždy podle doporučení lékaře.

Při hypertenzi (vysokém krevním tlaku) je obvyklá úvodní dávka 5 mg jednou denně, maximální 
dávka je 10 mg jednou denně.

Při angině pectoris je doporučená dávka 5 až 10 mg amlodipinu jednou denně.

Dávkování přípravku musí vždy lékař upravit individuálně podle reakce nemocného na léčbu. Určení 
správné léčebné dávky obvykle trvá 7 až 14 dní tak, aby lékař mohl posoudit pacientovu reakci na 
podávané množství přípravku.

Přípravek Normodipine lze bezpečně kombinovat s ostatními léky na vysoký krevní tlak  (thiazidy,  
inhibitory ACE, beta-sympatolytiky), s léky používanými k léčbě anginy pectoris (dlouhodobě 
účinnými i sublingválně/pod jazyk podávanými nitráty).

Při poruše funkce ledvin není třeba dávkování upravovat.

Při závažnějších onemocněních jater s poruchou jaterních funkcí, při středně těžké až těžké srdeční 
nedostatečnosti a u starších pacientů se obvykle doporučují nižší dávky přípravku. 

Pro děti (6 -17 let) je obvyklá doporučená počáteční dávka 2,5 mg denně. Maximální doporučená 
dávka je 5 mg denně.

Přípravek Normodipine 2,5 mg není v současné době dostupný a dávku 2,5 mg nelze získat za pomoci 
přípravku Normodipine 5 mg, protože tyto tablety nejsou vyráběny tak, aby je bylo možné rozdělit na 
dvě stejné poloviny.

Způsob užití: Tablety se užívají jedenkrát denně nezávisle na jídle a zapijí se malým množstvím vody 
nebo čaje. 

Při léčení přípravkem Normodipine se budete muset podrobit pravidelným lékařským kontrolám a 
laboratorním vyšetřením.

Jestliže jste užil/a více přípravku Normodipine, než jste měl/a

Závažné předávkování se projevuje těžkou hypotenzí (nízkým tlakem krve), závratěmi a mdlobami.

V takovém případě položte pacienta se zvednutými dolními končetinami a zavolejte lékařskou pomoc.

V případě předávkování nebo náhodného požití tablet dítětem informujte okamžitě svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Normodipine

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu, tím se můžete předávkovat. 
Užijte další dávku v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Normodipine
Bez doporučení svého lékaře nepřestávejte užívat přípravek Normodipine.  Váš lékař určí délku léčby.

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

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

Přípravek Normodipine se obvykle v doporučeném dávkování do 10 mg denně dobře snáší. Pokud se 
objeví nežádoucí účinky, bývají mírné.

Nejčastější nežádoucí účinky jsou otoky (zejména kolem kotníků), bolesti hlavy, únava, závratě, 
bušení srdce, pocit na zvracení, návaly horka.

Jestliže se u Vás vyskytne po užití přípravku některý z následujících příznaků, okamžitě kontaktuje 
svého lékaře. Ačkoli se tyto příznaky vyskytují velmi vzácně, mohou být závažné.

 Náhle vzniklé sípání, potíže s dýcháním, otok očních víček, tváře nebo rtů, vyrážka nebo 
svědění (obzvláště pokud zasahuje celé tělo).

Nežádoucí účinky jsou rozděleny dle frekvence výskytu následovně:

 velmi časté : vyskytují se častěji něž u 1 uživatele z 10

 časté:  vyskytují se 1 až 10 uživatelů ze 100

 méně časté: vyskytují se 1 až 10 uživatelů z 1 000

 vzácné: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000

 velmi vzácné:  vyskytují se u méně než 1 uživatele z 10 000

 není známo: frekvenci nelze určit z  dostupných údajů 

Časté nežádoucí účinky:

spavost, závratě, bolest hlavy, pocit horka, bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea), edém, otok kolem 
kotníků, únava.

Méně časté nežádoucí účinky:

nespavost, změny nálad, deprese, třes, změny chuti, mdloba, porucha vnímání (např. brnění, 
necitlivost), poruchy vidění (dvojité vidění), zvonění v uších, bušení srdce (palpitace), nízký krevní 
tlak, zkrácený dech, rýma, zvracení (pocit nevolnosti), porucha trávení, změna střevní pasáže (průjem, 
zácpa), sucho v ústech, ztráta vlasů, svědění kůže, červené skvrny na kůži, zvýšené pocení, svědění, 
vyrážka, bolesti kloubů nebo svalů a křeče svalů, bolest v zádech, zvýšená potřeba močení obzvláště 
v noci, neschopnost dosáhnout erekce, zvětšení prsů u mužů, bolest na hrudi, slabost, bolest, necítí se 
dobře, zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky:

zmatenost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky:
snížený počet bílých krvinek, neobvyklá tvorba modřin a krvácení (poškození červených krvinek), 
alergické reakce, zvýšení hladiny krevního cukru (diabetes), zvýšení krevního tlaku, zvýšení citlivosti 
kůže, mravenčení, ztráta citu pro bolest, srdeční příhoda, poruchy srdečního rytmu, záněty cév, kašel, 
zánět slinivky břišní, nadmutí břicha (gastritida), růst dásní (gingivální hyperplazie), zánět jater, 
zežloutnutí kůže (žloutenka), vzestup hladin jaterních enzymů, otok kolem úst, závažné kožní reakce, 
kopřivka, fotosenzitivita.  
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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 NORMODIPINE UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 15 až 25 0C.

Přípravek Normodipine nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použit. 
do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

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 Normodipine obsahuje

-     Léčivou látkou je amlodipini besilas 6,944 mg nebo 13,889 mg (odpovídá amlodipinum 5 mg 
nebo 10 mg) v 1 tabletě. 

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

Jak přípravek Normodipine vypadá a co obsahuje toto balení

Normodipine 5 mg: Bílé až téměř bílé, podlouhlé tablety, na jedné straně vyraženo „5“.

Normodipine 10 mg: Bílé až téměř bílé, podlouhlé tablety, na jedné straně vyraženo „10“, na druhé 
straně půlící rýha.

PVC/Al blistr, krabička.

Velikost balení:

Normodipine 5 mg: 30 tablet

Normodipine 10 mg: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.,
H-1103 Budapešť 
Gyömrői út 19-21,
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
13.4.2011




