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Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls227424-5/2009 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Amlodipin Vitabalans 5 mg  
Amlodipin Vitabalans 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 Amlodipin Vitabalans a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amlodipin Vitabalans užívat  
3. Jak se Amlodipin Vitabalans užívá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Amlodipin Vitabalans uchovávat  
6. Další informace 
 
 
1. CO JE AMLODIPIN VITABALANS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Amlodipin Vitabalans patří do skupiny léčivých přípravků známých jako blokátory vápníkových kanálů 
(antagonisté vápníku). Blokátory vápníkových kanálů snižují krevní tlak prostřednictvím uvolnění stěn cév, 
což umožňuje snazší průchod krve. Mají také vliv na srdce a tak mohou být užívány při léčbě anginy (angina 
pectoris). Zlepšují zásobování srdečního svalu krví, srdeční sval tak dostává více kyslíku, což brání vzniku 
bolesti na hrudi. 
 
Amlodipin Vitabalans se používá proti: 

 vysokému krevnímu tlaku, 
 různým typům anginy (bolest na hrudi), s výjimkou nestabilní anginy. 

 
Amlodipin Vitabalans lze používat samotný nebo v kombinaci s jinými léky. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMLODIPIN VITABALANS 

UŽÍVAT 
 
Neužívejte Amlodipin Vitabalans 

 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin nebo podobné blokátory vápníkového kanálu 
(takzvané deriváty dihydropyridinu) nebo na kteroukoli další složku přípravku Amlodipin 
Vitabalans, 

 jestliže máte velmi nízký krevní tlak, 
 jestliže jste stižen/a šokem (velmi těžký pokles krevního tlaku, který vede k bezvědomí), 
 jestliže po náhlém infarktu myokardu (srdeční příhodě) máte srdeční selhání (srdce není schopné 

přečerpat dostatečné množství krve potřebné v těle), 
 jestliže je ztížen výtok krve z levé strany srdce. 
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Jestliže si nejste jistý/á, zda se Vás netýká něco z výše uvedeného, zeptejte se svého lékárníka nebo lékaře. 
 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Amlodipin Vitabalans je zapotřebí 
 jestliže jste někdy měli onemocnění srdce, 
 jestliže máte problémy s ledvinami, 
 jestliže máte problémy s játry; amlodipin se musí užívat velmi opatrně, protože potřebná dávka není v 

této situaci přesně známa. 
 
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, bylinných přípravků nebo přírodních 
produktů. 
 
Váš lékař by měl vědět, zda užíváte zejména následující léčiva: 
 Diltiazem (lék k léčbě vysokého krevního tlaku a problému se srdečním rytmem): současné užívání 

může zesílit účinky amlodipinu. Současné užívání jiných léčiv, jako je ketokonazol, itrakonazol (léky 
proti houbovým infekcím), inhibitorů HIV-proteázy, jako je ritonavir (léky proti HIV/AIDS), 
klarithromycinu, erythromycinu, telithromycinu (antibiotika) a nefazodonu (lék k léčbě depresí) mohou 
účinky amlodipinu rovněž zesílit. Ketokonazol, itrakonazol nebo ritonavir mohou zesílit účinky 
amlodipinu ještě více, než diltiazem. 

 Účinek amlodipinu může být oslaben léky, které zesilují rozklad amlodipinu, jako je rifampicin a 
rifabutin (antibiotika používaná k léčbě jistých infekcí), třezalka tečkovaná (přípravek proti depresím, 
který lze zakoupit bez lékařského předpisu), dexamethazon (kortizon), fenobarbital, fenytoin, 
karbamazepin (léky proti epilepsii) a nevirapin (protivirový lék). 

 Amlodipin může zesilovat účinky jiných léků používaných ke snížení krevního tlaku (jako jsou 
betablokátory, ACE inhibitory, alfablokátory a léky na odvodnění). U ohrožených pacientů (například 
lidé s čerstvou srdeční příhodou) může kombinace blokátoru vápníkového kanálu s betablokátorem 
způsobit srdeční selhání, nízký krevní tlak a (novou) srdeční příhodu. 
 

Užívání přípravku Amlodipin Vitabalans s jídlem a pitím 
Přípravek Amlodipin Vitabalans lze užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
O tom, zda je užívání amlodipinu v těhotenství škodlivé, je k dispozici málo informací. Přípravek Amlodipin 
Vitabalans se v těhotenství smí užívat pouze pokud Váš lékař rozhodne, že je to absolutně nezbytné.  
 
O užívání amlodipinu během kojení nejsou žádné informace. Doporučuje se, abyste během užívání přípravku 
Amlodipin Vitabalans nekojila.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Amlodipin může způsobit závratě, bolesti hlavy, pocit nevolnosti nebo únavu. Pokud se Vás to týká, buďte 
opatrný/á, protože Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být narušena.  
 
 
3. JAK SE AMLODIPIN VITABALANS UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte přípravek Amlodipin Vitabalans přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny. 
 
Tablety užívejte ústy a zapíjejte je velkým množstvím tekutiny, například sklenicí vody. Tablety lze užívat 
před jídlem, během jídla nebo po jídle. 
 
Dospělí: 
Zahajovací dávka u vysokého krevního tlaku a anginy: 5 mg jednou denně. 
Pokud není účinek dostatečný, lze dávku zvýšit maximálně na 10 mg jednou denně. 
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Starší osoby: 
U starších osob není žádné zvláštní dávkování, je však třeba být opatrný při zvyšování dávky. 
 
Děti (6 až 17 let věku): 
U dětí (6 až 17 let věku) je doporučená obvyklá zahajovací dávka 2,5 mg za den. Maximální doporučená 
dávka je 5 mg za den. 
 
Pokud máte problémy s ledvinami: 
Pokud máte problémy s ledvinami, není třeba dávku měnit. Amlodipin nelze z krve odstranit dialýzou 
(umělou ledvinou). 
Jestliže jdete na dialýzu, je nutno přípravek Amlodipin Vitabalans užívat zvláště opatrně. 
 
Pokud máte problémy s játry: 
Přesná dávka pro pacienty s problémy s játry nebyla stanovena. Pokud máte problémy s játry, musí se 
přípravek Amlodipin Vitabalans užívat velmi opatrně (viz také část Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku 
Amlodipin Vitabalans je zapotřebí). 
 
Pokud máte za to, že přípravek Amlodipin Vitabalans nefunguje nebo že má příliš silný účinek, proberte to 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Amlodipin Vitabalans, než jste měl/a 
Jestliže jste vy nebo někdo jiný užil/a příliš velkou dávku amlodipinu, ihned se obraťte na svého lékaře nebo 
pohotovost. Postižená osoba musí ulehnout s rukama a nohama nahoře (uloženými na polštářích, například). 
Příznaky předávkování jsou: silné závratě a/nebo pocit silného točení hlavy, problémy s dechem, velmi časté 
nutkání na močení. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amlodipin Vitabalans 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Užijte další tabletu až k tomu nadejde 
čas. 
 
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Amlodipin Vitabalans 
Váš lékař Vám sdělil, jak dlouho musíte amlodipin užívat. Pokud léčbu náhle ukončíte, mohou se Vaše 
příznaky vrátit. Léčbu bez porady s Vaším lékařem nebo lékárníkem neukončujte dříve, než je dohodnuto.  
 
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 Amlodipin Vitabalans nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte Amlodipin Vitabalans užívat a ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví následující 
příznaky: 
- otok obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže s polykáním a/nebo kopřivka a potíže s dechem (angioedém, 

Quinckeho edém), 
- silné podráždění, zarudnutí nebo puchýřovatění kůže, úst, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův 

syndrom, erythema multiforme, exfoliativní dermatitida). 
 
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100): 
 ospalost, závratě, 
 bolesti hlavy (zvláště na začátku léčby), 
 zarudnutí, 
 bolesti břicha, pocit nevolnosti, 
 otok kotníků a dalších částí těla, 
 únava. 
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Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000): 
 nespavost, změny nálady (včetně úzkosti), deprese,  
 třes, změny vnímání chutí, mdloby, oslabené vnímání nebo citlivost zvláště v kůži (hypoestézie), pocit 

lechtání, píchání nebo necitlivosti v kůži (parestézie), 
 poruchy vidění (včetně dvojitého vidění), 
 zvonění v uších, 
 bušení srdce, nízký krevní tlak, 
 potíže s dechem, příznaky senné rýmy, 
 zvracení, poruchy trávení, změna chodu střev (včetně průjmu a zácpy), sucho v ústech, 
 vypadávání vlasů, změny barvy kůže, zesílené pocení, vyrážky a/nebo svědění na kůži, 
 svalové křeče, bolesti svalů nebo kloubů, bolesti v zádech, 
 potíže s močením nebo udržením moči, potřeba v noci vstávat na močení, zvýšená frekvence močení, 
 impotence, zvětšení prsů u mužů (gynekomastie), 
 bolesti na hrudi, pocit slabosti, bolesti, celkový pocit nemoci, 
 přibývání nebo ubývání na váze. 
 
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000): 
 zmatenost. 
 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000): 
 nízké počty bílých krvinek, což zvyšuje riziko infekcí (leukopenie), nízké počty krevních destiček s 

rizikem tvorby modřin (trombocytopenie), 
 alergické reakce, 
 vysoké hladiny krevního cukru (hyperglykémie), 
 vysoký krevní tlak, 
 neobvyklá svalová ztuhlost vedoucí ke špatné kontrole pohybů, pocit pálení nebo necitlivosti nebo 

slabosti v rukou a nohou  (periferní neuropatie), 
 infarkt myokardu, arytmie, 
 zánět cév, 
 kašel, 
 zánět slinivky břišní, zánět žaludeční výstelky, zvětšení dásní, 
 zánět jater, zežloutnutí kůže a bělma očí, zvýšení jaterních enzymů (většinou v souběhu se sníženým 

odtokem žluče), 
 angioedém, erythema multiforme, kopřivka, exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom, 

Quinckeho edém, zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo (fotosenzitivita). 
 

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 AMLODIPIN VITABALANS UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Amlodipin Vitabalans nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za EXP. 
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 Amlodipin Vitabalans obsahuje 
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Léčivou látkou je amlodipinum. Jedna tableta obsahuje 5 nebo 10 mg amlodipinum ve formě amlodipini 
besilas. 
Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát 
a sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A). 
 
Jak přípravek Amlodipin Vitabalans vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Jak přípravek Amlodipin Vitabalans vypadá: 
Amlodipin Vitabalans 5 mg tablety: bílé, kulaté, konvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně a symbolem 
„3” na druhé straně, s průměrem 9 mm. 
Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety: bílé, kulaté, konvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně,  
s průměrem 9 mm. 
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny. 
 
Velikosti balení: 
30, 60 a 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Vitabalans Oy 
Varastokatu 8 
13500 Hämeenlinna 
FINSKO 
Tel.: +358 3 615 600 
Fax: +358 3 618 3130 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
Vitabalans CZ, s.r.o. 
Na sádce 446/2 
149 00 Praha 4 
Česká republika 
 
 
Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy: 
Amlodipine Vitabalans (Německo, Dánsko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Polsko, Švédsko) 
Amlodipin Vitabalans (Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko) 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 4.5.2011.  
 

 


