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Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls169750-53/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

                                                         Fluconazol Actavis 50 mg
Fluconazol Actavis 100 mg
Fluconazol Actavis 150 mg
Fluconazol Actavis 200 mg

tvrdé tobolky
fluconazolum

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLUCONAZOL ACTAVIS  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Fluconazol Actavis patří do skupiny antimykotických (protiplísňových) léků a používá se 
k léčbě různých typů plísňových a kvasinkových infekcí. Brání plísním ve stavbě normální buněčné 
stěny, takže se zastaví růst plísně a infekce mizí. Přípravek Fluconazol Actavis působí pouze na plísně 
vyvolávající chorobu a nikoliv na normální bakteriální floru.

Přípravek Fluconazol Actavis se používá u těchto chorob:
- akutní a recidivující plísňové infekce pochvy
- plísňové infekce kůže (např. rozkroku, nohou nebo jiných tělesných částí), sliznic, úst, zažívacího 

systému a plic
- plísňové infekce močových cest u osob se sníženou imunitou (obranyschopností)
- systémové plísňové infekce (šířené krví)
- prevence plísňových infekcí u pacientů s neutropenií (nízký počet určitého typu bílých krvinek), 

např. u pacientů s AIDS nebo po transplantaci kostní dřeně
- léčba a udržovací léčba u pacientů s určitým druhem zánětu mozkových blan – meningitidy 

(způsobené bakterií cryptococcus), kteří mají sníženou imunitní odpověď.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
FLUCONAZOL ACTAVIS UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Fluconazol Actavis
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flukonazol (léčivá látka), jiné látky ze stejné skupiny 

léků (azolové deriváty), nebo na kteroukoli další složku přípravku Fluconazol Actavis
- jestliže současně užíváte léky obsahující

- cisaprid (lék povzbuzující střevo)
- astemizol (proti alergii)
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- pimozid (na duševní poruchy)
- chinidin (k léčbě poruch srdečního rytmu)
- terfenadin (proti alergii)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fluconazol Actavis  je zapotřebí 
- jestliže máte sníženou funkci jater. Flukonazol může ve vzácných případech způsobit poškození    

jaterní tkáně, které obvykle po ukončení léčby odezní.
- jestliže se u Vás rozvinou závažné kožní reakce s vyrážkou, závažným odlupováním kůže nebo s

puchýři. Váš lékař musí zvážit možné přerušení léčby.
- jestliže máte srdeční potíže, jako je nepravidelný srdeční rytmus, snížená srdeční funkce, pomalý 

tep, zvětšení srdečního svalu a srdeční selhání.
- jestliže máte nízkou hladinu minerálů v krvi (draslík, vápník a hořčík).
- jestliže máte sníženou funkci ledvin.
- jestliže jste žena v plodném věku. Při dlouhodobé léčbě přípravkem Fluconazol Actavis byste 

měla používat vhodnou antikoncepci.
- jestliže jste léčen/a flukonazolem v dávkách do 400 mg denně a současně užíváte terfenadin (lék 

proti alergii). Váš lékař Vás bude v tomto případě pečlivě sledovat. 
- jestliže jste současně léčen/a warfarinem (lék proti srážení krve) nebo fenytoinem (k léčbě

epilepsie), viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky. 

Přestaňte užívat přípravek Fluconazol Actavis a ihned kontaktujte lékaře, pokud máte některý 
z následujících příznaků:
- otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla
- polykací potíže
- kopřivka a dýchací potíže
Mohou to být příznaky těžké alergické reakce (anafylaxe).

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.

Neužívejte flukonazol současně s těmito léky:
- cisaprid (lék na povzbuzení činnosti střeva)
- terfenadin (proti alergii), pokud užíváte flukonazol v denních dávkách 400 mg nebo vyšších
- astemizol (proti alergii)
- chinidin (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)
- pimozid (na duševní poruchy)

Jiné léky, které mohou ovlivnit účinek flukonazolu:
- didanosin (lék na HIV)
- hydrochlorothiazid (diuretikum – močopudný lék, používaný např. ke snížení krevního tlaku)
- rifampicin (antibiotikum)
- erythromycin (antibiotikum)

Jiné léky, jejichž účinek může být ovlivněn flukonazolem:
- alfentanil, fentanyl, metadon (podobné morfinu, silné léky proti bolesti)
- amfotericin B (lék na léčbu plísňových infekcí)
- amitriptylin, nortriptylin (léky na léčbu deprese)
- některé benzodiazepiny, jako je midazolam a triazolam (uklidňující léky - sedativa)
- atorvastatin, simvastatin a fluvastatin (léky na snížení hladiny cholesterolu v krvi)
- blokátor vápníkového kanálu (lék na léčbu např. anginy pectoris, vysokého krevního tlaku a 

některých typů nepravidelného srdečního rytmu), jako je nifedipin, isradipin, nikardipin a 
felodipin

- karbamazepin, fenytoin (léky na epilepsii)
- celekoxib (lék proti bolesti)
- cyklosporin (lék na snížení imunitní odpovědi)



3/6

- ergotové alkaloidy (na léčbu např. migrény)
- halofantrin (lék k léčbě malárie)
- nesteroidní protizánětlivé léky, jako je ibuprofen, flurbiprofen, naproxen, lornoxikam, 

meloxikam a diklofenak (k léčbě bolesti, horečky a zánětu)
- cyklofosfamid (lék na léčbu některých druhů rakoviny)
- losartan (lék na vysoký krevní tlak)
- antikoncepční pilulky kombinovaného typu (obsahující více než 1 hormon)
- prednison (kortikosteroid)
- rifabutin (používá se proti určitému typu bakterie, způsobující např. tuberkulózu)
- sachinavir, zidovidin (léky na léčbu HIV)
- deriváty sulfonylmočoviny (léky na léčbu cukrovky 2. typu), jako je glibenklamid, gliklazid, 

glimepirid, glipizid, chlorpropamid a tolbutamid
- takrolimus, sirolimus (brání odmítnutí orgánu po orgánové transplantaci)
- theofylin (lék na astmatický zánět průdušek)
- trimetrexát (ovlivňuje imunitní systém)
- vitamín A
- vinkristin a vinblastin (protinádorové léky)
- warfarin (lék proti srážení krve)

Užívání přípravku Fluconazol Actavis s  jídlem a pitím
Přípravek Fluconazol Actavis můžete užívat s jídlem a pitím nebo bez nich.

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

Těhotenství:
Flukonazol se nemá používat v těhotenství s výjimkou pečlivého uvážení lékaře nebo v případě 
akutního rizika života.

Ženy v plodném věku mají při dlouhodobé léčbě flukonazolem používat spolehlivou antikoncepci.

Kojení:
Flukonazol přechází do mateřského mléka. V kojení se může pokračovat po jednorázovém podání 
dávky flukonazolu 200 mg nebo nižší. Při vyšších nebo opakovaných dávkách flukonazolu se má 
kojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nepředpokládá se, že by přípravek Fluconazol Actavis zhoršoval Vaši schopnost řídit dopravní 
prostředky nebo obsluhovat stroje. Nicméně, používání flukonazolu může způsobovat nežádoucí 
účinky (závratě a křeče), které by mohly ovlivnit schopnost bezpečně se pohybovat v dopravě nebo 
ovlivnit bezpečnost při práci. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Fluconazol Actavis
Přípravek Fluconazol Actavis obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLUCONAZOL ACTAVIS UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Fluconazol Actavis přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Denní dávka závisí na typu a závažnosti plísňové infekce. Obvyklá dávka se pohybuje mezi 50 a 400 
mg denně. U některých infekcí je obvyklá dávka první den 800 mg.
Tobolky se mají polykat celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutin a nemusí se užívat s jídlem.
Dospělí:
Plísňové infekce pochvy: 150 mg flukonazolu jednorázově.
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Plísňové infekce kůže: dávka 150 mg flukonazolu jednou týdně po dobu 4 – 6 týdnů.

Plísňové infekce sliznic (např. úst, zažívacího traktu či plic):  50 – 100 mg flukonazolu denně po dobu 
2 – 4 týdnů.

Plísňové infekce močových cest u pacientů se sníženou imunitní odpovědí: 50 mg flukonazolu denně
po dobu 2 – 4 týdnů. V těžkých případech lze dávku zvýšit na 100 mg denně.

Systémové plísňové infekce (šířené krví): obvyklá úvodní dávka je 400 – 800 mg flukonazolu první 
den a poté 200 – 400 mg. Délka léčby závisí na jejím účinku.

Prevence plísňových infekcí u pacientů s neutropenií (nízký počet určitého typu bílých krvinek): 400 
mg flukonazolu jednou denně. Délka léčby závisí na krevním obraze a počtu krvinek. Podle toho se 
lékař rozhodne o délce léčby.

Léčba a udržovací léčba kryptokokové meningitidy u pacientů , kteří mají sníženou imunitní odpověď:
Zahajovací dávka je 400 mg flukonazolu první den, poté 200 – 400 mg flukonazolu denně po dobu 
nejméně 6 – 8 týdnů. K prevenci recidivy kryptokokové infekce se obvykle podává denní dávka 100 –
200 mg flukonazolu.

Děti:
Flukonazol je na trhu k dispozici i v jiných lékových formách, např. v tekuté formě pro děti do 5 – 6 
let. Obvyklá dávka u dětí se pohybuje mezi 3 – 12 mg/kg tělesné váhy denně. Maximální denní dávka 
u dětí je 400 mg flukonazolu. Délka léčby závisí na typu a závažnosti infekce.

Starší pacienti:
Pacienti bez snížené funkce ledvin obvykle dostávají normální dávkování.

Snížená funkce ledvin u dětí a dospělých pacientů:
Při léčbě jednorázovou dávkou není nutná úprava dávky.
Při léčbě opakovanými dávkami flukonazolu lékař upraví dávkování podle funkce ledvin.

Jestliže jste užil/a více přípravku Fluconazol Actavis, než jste měl/a
Pokud jste užil/a více tobolek než je uvedeno v této příbalové informaci nebo než Vám předepsal 
lékař, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo oddělení pohotovosti nemocnice. Příznaky 
předávkování mohou být zmatenost,  neobvyklé myšlenky a změny chování.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Fluconazol Actavis
Vezměte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud je téměř čas k užití následující dávky, 
vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v pravidelném dávkovacím režimu. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Fluconazol Actavis
Je důležité, abyste pokračoval/a  v léčbě až do odeznění projevů choroby a až laboratorní testy ukáží, 
že aktivní plísňová infekce ustoupila. Příliš krátké trvání léčby může vést k recidivě choroby. 

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 Fluconazol Actavis nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého.
Četnosti výskytu nežádoucích účinků jsou uvedeny níže podle následující definice: 
velmi časté: postihují více než 1 z 10 léčených osob, 
časté: postihují 1 až 10 léčených osob ze 100,
méně časté: postihují 1 až 10 léčených osob z 1000,
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vzácné: postihují 1 – 10 z 10 000 léčených osob),
velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 léčených osob
není známo: z dostupných údajů nelze určit

Časté nežádoucí účinky:
 bolest hlavy
 bolest břicha, průjem, nevolnost, zvracení
 zvýšené hodnoty jaterních enzymů
 vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky:
 anémie (nízký počet červených krvinek)
 nechutenství
 nízká hladina draslíku v krvi
 závratě, křeče, porucha vnímání dotyku, třes, pocit točení těla vzhledem k okolí (motolice), 

spavost, porucha vnímání chuti
 nespavost
 sucho v ústech, zácpa, zažívací potíže, plynatost
 žloutenka, hromadění žluči v játrech, poškození jater, zvýšená hladina jaterního pigmentu 

v krvi
 svědění, kopřivka, zvýšené pocení
 bolest svalů
 únava, pocit celkové nepohody, slabost, horečka

Vzácné nežádoucí účinky:
 nedostatečný počet bílých krvinek (všech typů) a krevních destiček
 zvýšené množství tuku v krvi
 reakce z přecitlivělosti, které mohou být závažné s otokem obličeje, jazyka a/nebo hrdla a 

dýchací obtíže
 nepravidelný srdeční rytmus
 lékem navozené poškození jater (hepatotoxicita), selhání jater, zánět jater, degenerace 

jaterních buněk
 těžká alergická reakce (angioedém) s otokem obličeje (např. rtů a víček), jazyka, rukou a 

nohou a dýchacími obtížemi, padání vlasů, závažné kožní reakce s vyrážkou, závažným 
odlupováním kůže a/nebo s puchýři a horečkou

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 FLUCONAZOL ACTAVIS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

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

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
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.
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6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Fluconazol Actavis obsahuje
 Léčivou látkou je fluconazolum.  
Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluconazolum 50 mg. 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluconazolum 100 mg. 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluconazolum 150 mg. 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluconazolum 200 mg.
 Pomocnými látkami jsou: 

Obsah tobolky:
Monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 

magnesium-stearát.
Obal tobolky

Fluconazol Actavis 50 mg:
Želatina, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132). 

Fluconazol Actavis 100 mg:
Želatina, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132). 

Fluconazol Actavis 150 mg:
Želatina, oxid titaničitý (E171). 

Fluconazol Actavis 200 mg:
Želatina, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132), žlutý oxid železitý (E172), černý oxid 

železitý (E172). 

Jak přípravek Fluconazol Actavis vypadá a co obsahuje toto balení
Tvrdé tobolky. 

Fluconazol Actavis 50 mg: Tvrdé želatinové tobolky, velikost 3, víčko tobolky bledě modré, tělo 
tobolky bílé, uvnitř bílý prášek.
Fluconazol Actavis 100 mg: Tvrdé želatinové tobolky, velikost 2, víčko tobolky světle modré, tělo 
tobolky bílé, uvnitř bílý prášek.
Fluconazol Actavis 150 mg: Tvrdé želatinové tobolky, velikost 1, víčko i tělo tobolky bílé, uvnitř bílý 
prášek.
Fluconazol Actavis 200 mg: Tvrdé želatinové tobolky, velikost 0, víčko tobolky modré, tělo tobolky 
bílé, uvnitř bílý prášek.

Velikost balení:
1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 90, 100 tobolek v PVC/PVDC/Al blistrech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf
Hafnarfjördur
Island

Výrobce
Actavis hf
Hafnarfjördur
Island

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

6.4.2011




