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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls45526/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 300 mg/12,5 mg
potahované tablety

(irbesartanum/hydrochlorothiazidum)

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 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz  je kombinací dvou léčivých látek, irbesartanu a hydrochlorothiazidu.

Irbesartan patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru angiotensinu II. Tyto léky působí tak,
že se krevní cévy rozšíří, čímž dojde ke snížení krevního tlaku.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků nazývaných diuretika (močopudné léky).
Tyto dvě léčivé látky v přípravku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz  působí společně na snížení 
krevního tlaku ve větší míře, než kterákoli z nich samostatně.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz  se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) v případě, 
že léčba samotným irbesartanem nebo hydrochlorothiazidem není schopna udržet krevní tlak v potřebné
výši.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ UŽÍVAT

Neužívejte Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na irbesartan, hydrochlorothiazid, nebo na kteroukoliv další 

složku přípravku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz (viz bod 6 a konec bodu 2)
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfonamidové látky (např. jiné thiazidy, některé 

antibakteriální léky jako co-trimoxazol. Jestliže si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem)
  jestliže jste těhotná více než tři měsíce (vyvarujte se raději také užívání přípravku

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz v časném těhotenství – viz bod Těhotenství)
 jestliže máte závažnou poruchu funkce jater

1. Co je přípravek Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz užívat
3. Jak se přípravek Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz uchovávat
6. Další informace
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 jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo jestliže Vaše ledviny nevytváří žádnou moč
 jestliže máte trvale vysokou hladinu vápníku nebo trvale nízkou hladinu draslíku v krvi.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz by neměl být podáván dětem a mladistvým do 18 let.

Pokud se domníváte, že se Vás některé z uvedených upozornění týká, poraďte se s lékařem či lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz je zapotřebí
Tento přípravek pro Vás není obecně vhodný v následujících případech:

 jestliže máte primární aldosteronismus (Connův syndrom), nádor nadledvin spojený se svalovou 
slabostí, nadměrnou žízní a častým močením

 jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami
 jestliže zároveň užíváte lithium na duševní problémy (viz také „Vzájemné působení s dalšími 

léčivými přípravky).

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván po 3. 
měsíci těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a
kojení).

Promluvte si s lékařem nebo s lékárníkem, jestliže:
 užíváte diuretika (močopudné léky)
 máte dietu s nízkým obsahem soli
 silně zvracíte a/nebo máte silný průjem
 trpíte srdečním selháváním
 máte zúžené tepny v ledvinách (stenóza renálních artérií)
 jste nedávno podstoupil/a transplantaci ledvin
 máte stenózu aortální či mitrální chlopně (zúžení srdečních chlopní) nebo hypertrofickou 

kardiomyopatii (nemoc vyvolávající zbytnění srdečního svalu)
 máte cukrovku
 trpíte onemocněním vyvolávajícím bolest kloubů, kožní vyrážky a horečky (systémový lupus 

erythematosus také nazývaný lupus nebo SLE)
 zaznamenáte fotosenzitivní reakci (citlivost kůže na sluneční záření) během léčby
 máte vysoké hladiny vápníku či draslíku nebo jste na dietě s omezeným přísunem draslíku
 máte dostat anestetika (i u zubaře) nebo máte před operací
 máte příznaky jako nepřiměřená žízeň, sucho v ústech, celková slabost, ospalost, svalové bolesti 

nebo křeče, nevolnost, zvracení nebo nezvykle rychlá tepová frekvence, které mohou ukazovat na 
nadměrný účinek hydrochlorothiazidu (obsažený v přípravku Irbesartan/Hydrochlorothiazid 
Sandoz).

Poraďte se s lékařem, jestliže jste sportovec a máte podstoupit antidopingový test, neboť přípravek 
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz obsahuje léčivou látku, která může vyvolat pozitivní výsledek 
antidopingového testu.

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.

Je velmi důležité, abyste informoval/a lékaře, jestliže užíváte následující léky: 
 lithium (lék na léčbu mánie či deprese)
 přípravky doplňující draslík
 náhrady soli obsahující draslík
 draslík šetřící léky
 jiná diuretika (močopudné léky)
 některá projímadla
 léky používané k léčbě dny
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 přípravky doplňující vitamin D
 léky používané ke kontrole srdečního rytmu
 léky používané při cukrovce (ústy užívané přípravky nebo inzuliny)
 léky na snížení krevního tlaku
 steroidy
 léky k léčbě rakoviny
 léky proti bolesti nebo revmatismu
 cholestyraminové a kolestipolové pryskyřice používané na snížení hladiny cholesterolu.

Jestliže si nejste jistý/á, o které léky se jedná, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Užívání přípravku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz s jídlem a pitím
Během léčby tímto léčivým přípravkem nepijte alkohol, neboť alkohol a Irbesartan/Hydrochlorothiazid 
Sandoz mohou vzájemně zvýšit svůj účinek. Pokud během léčby tímto lékem pijete alkohol, můžete mít 
zvýšené pocity závratě při vzpřímení, zejména z polohy vsedě.

Sůl nadměrně přijímaná potravou může narušit účinek tohoto přípravku.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

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

Těhotenství
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám obvykle 
poradí, abyste přestala užívat přípravek Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz dříve, než otěhotníte, nebo 
jakmile si budete jistá, že jste těhotná, a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku 
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz. Podávání přípravku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz se v 
časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, protože pokud je užíván po 
třetím měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte.

Kojení
Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Přípravek 
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz se nedoporučuje pro kojící matky. Váš lékař pro Vás může zvolit jiný 
způsob léčby, pokud si přejete kojit, a to zejména, pokud je Vaše dítě novorozenec nebo se narodilo 
předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Není
pravděpodobné, že by Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz ovlivnil pozornost, ale můžete pociťovat 
závratě nebo slabost z důvodu snížení krevního tlaku, zejména na začátku léčby nebo při zvýšení dávky. 
V takovém případě může být Vaše schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje narušena.

Důležité infomace o některých složkách přípravku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 
Tento přípravek obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte 
se před užíváním tohoto přípravku se svým lékařem.

3. JAK SE IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ  UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si 
nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz Vám předepíše lékař, pokud se při předchozí léčbě 
vysokého krevního tlaku nepodařilo dostatečně snížit Váš krevní tlak.
Lékař Vás poučí, jak máte přejít z původní léčby na tyto tablety.
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Dospělí a starší pacienti
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. 

Použití u dětí a mladistvých (do 18 let)
Přípravek Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz se nedoporučuje pro použití u dětí a mladistvých do 18 let.

Svou tabletu zapijte sklenicí vody, nejlépe ve stejnou dobu každý den, při jídle nebo mezi jídly.

Jestliže jste užil/a více přípravku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz, než jste měl/a
Jestliže užijete příliš mnoho tablet, neprodleně vyhledejte nejbližší pohotovost nebo informujte svého lékaře.
V takovém případě můžete pocítit příznaky nízkého krevního tlaku jako závrať či pocit na omdlení. Pomoci 
Vám může ulehnout s podloženýma nohama.

Jestliže jste zapomněl/a užít Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 
Je důležité, abyste přípravek užíval/a každý den. Jestliže však omylem vynecháte jednu denní dávku či více 
dávek, užijte další dávku, až si vzpomenete, a dále pokračujte v normálním rozvrhu. Nezdvojujte
následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.

Jestliže přestanete užívat Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 
Jestliže chcete přestat užívat tento lék, vždy se poraďte s lékařem. I když se cítíte dobře, může být nutné 
v léčbě tímto přípravkem pokračovat.

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 Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz nežádoucí účinky, 
které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte následující nežádoucí účinky, ihned kontaktujte lékaře:
 otok obličeje, rtů, ústní dutiny, jazyka, očí či krku (angioedém)
 dýchací obtíže, závratě (těžká přecitlivělost).
Jedná se o příznaky závažné alergické reakce, kterou je nutno ihned léčit, obvykle v nemocnici.

Ihned kontaktujte lékaře, jestliže se u Vás objeví:
 žloutenka (zežloutnutí kůže a/nebo očního bělma).

Další nežádoucí účinky

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
 závratě
 nevolnost/zvracení
 abnormální močení
 únava
 zvýšené hladiny dusíku močoviny, kreatininu a kreatin kinázy

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)
 závratě při vstání
 nízký krevní tlak vedoucí k mdlobě
 zrychlený srdeční tep
 otok (edém)
 zčervenání
 sexuální problémy, změny libida
 nízké hladiny draslíku a sodíku.
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Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
 kožní vyrážky, kopřivka, svědění
 vysoká hladina draslíku v krvi
 bolest hlavy
 zvonění, hučení, rachot či cvakání v uších
 kašel
 zažívací obtíže (dyspepsie)
 ztráta chuti k jídlu
 změny funkce jater či hepatitida (zánět jater)
 bolest kloubů a svalů
 selhání ledvin.

Stejně jako u všech kombinací dvou léčivých látek nelze vyloučit nežádoucí účinky spojené s jednotlivými
složkami přípravku. U pacientů léčených samotným irbesartanem byla navíc k uvedeným nežádoucím 
účinkům zaznamenána bolest na hrudi, a to méně často (u 1 až 10 pacientů z 1 000).

Hydrochlorothiazid byl spojován s dalšími závažnějšími nežádoucími účinky, zejména ovlivňujícími krev, 
kůži či ledviny. Ačkoli nebyly pozorovány u kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid, výskyt těchto účinků 
nelze vyloučit. Četnost těchto nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit. Je známo, že vyšší dávky 
hydrochlorothiazidu mohou zvyšovat nežádoucí účinky spojené s jeho užíváním.

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 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz po uplynutí doby použitelnosti uvedené na 
krabičce, blistru nebo štítku lahvičky za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu 
dni uvedeného měsíce. 

PVC/PVDC/Al blistr:
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Al/Al blistr:
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

HDPE lahvičky:
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

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 Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz obsahuje

Léčivé látky jsou irbesartanum a hydrochlorothiazidum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg irbesartanum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.
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Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety
Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (pro více informací viz konec bodu 2), sodná sůl 
kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa 2910/3, silifikovaná mikrokrystalická 
celulosa, magnesium-stearát.

Potah tablety
Hypromelosa 2910/6, hyprolosa, makrogol 6000, monohydrát laktosy (pro více informací viz konec bodu 2), 
oxid titaničitý (E171), žlutý a červený oxid železitý (E172), mastek.

Jak přípravek Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 300 mg/12,5 mg jsou oválné, bikonvexní potahované tablety
meruňkové barvy s vyraženým 300H na jedné straně.

Velikosti balení:
PVC/PVDC/Al blistr: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet.
Al/Al blistr: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet.
HDPE lahvička s PP šroubovacím uzávěrem a silikagelovým vysoušedlem: 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana Slovinsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava Slovinsko
LEK S.A., Warszawa, Polsko

Tento přípravek byl v členských zemích EHP schválen pod následujícími názvy:

Belgie Irbesartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 300/12,5 mg filmomhulde tabletten
Česká republika Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 300 mg/12,5 mg, potahované tablety
Dánsko Irbesartan/Hydrochlorthiazid Sandoz Sandoz A/S
Francie IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE Sandoz 300 mg/12,5 mg, comprimé 

pelliculé
Německo Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 300 mg/12,5 mg Filmtabletten
Maďarsko Irbesartan/ Hydrochlorothiazide Sandoz 300mg/12,5mg filmtabletta
Itálie Irbesartan Idroclorotiazide Sandoz 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film
Nizozemsko Irbesartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 300/12,5 mg, filmomhulde tabletten
Norsko Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 
Portugalsko Irbesartan/ Hidroclorotiazida Sandoz 300 mg + 12.5 mg Comprimidos
Slovenská republika Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety
Slovinsko Irbesartan/hidroklorotiazid Sandoz 300/12,5 mg filmsko obložene tablete
Španělsko Irbesartán/ Hidroclorotiazida Sandoz 300 mg /12,5 mg comprimidos recubiertos

con película EFG
Švédsko Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 27.4.2011.




