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Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls89709/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-SELEG 5 mg
tablety

Selegilini hydrochloridum

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

1. CO JE APO-SELEG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-Seleg obsahuje léčivou látku selegilin. Selegilin se užívá v počátečních stádiích 
Parkinsonovy choroby a při parkinsonismu, kde zpomaluje další postup choroby a zlepšuje 
práceschopnost. V pozdějších stádiích je výhodným doplňkem léčby levodopou, protože 
umožňuje snížení její dávky a tím i omezení jejích nežádoucích účinků.
Selegilin je vhodný i u tzv. senilní demence Alzheimerova typu, kde se díky zvýšení hladiny 
dopaminu zlepšují intelektuální schopnosti pacienta, jeho paměť, schopnost učení, pohyblivost 
a zručnost i možnost zařazení do společnosti.

Pravděpodobnou příčinou Parkinsonovy nemoci je snižování hladiny nervového mediátoru 
dopaminu v některých oblastech mozku. Selegilin působí nevratnou blokádu aktivity enzymu 
monoaminooxidázy typu B, která štěpí dopamin, dále tento přípravek usnadňuje tvorbu a 
uvolňování dopaminu a snižuje také jeho zpětné vychytávání. 
Apo-Seleg je určen pouze pro dospělé. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-SELEG
UŽÍVAT

Neužívejte Apo-Seleg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na selegilin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další 

složku přípravku Apo-Seleg (viz bod 6: Další informace)
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- jestliže současně užíváte léky proti depresím (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými 
přípravky). Léky proti depresím je nutno vysadit několik týdnů před zahájením léčby 
přípravkem Apo-Seleg, požádejte lékaře o radu.

- jestliže užíváte petidin nebo jiné léky proti bolesti, např. kodein nebo tramadol
- jestliže užíváte antibiotikum linezolid
- jestliže užíváte některé léky na migrénu, např. sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan a 

rizatriptan

Užívání přípravku Apo-Seleg současně s levodopou
Neužívejte Apo-Seleg současně s levodopou, jestliže trpíte některým z uvedených stavů:
- vážné problémy se srdcem
- bolest na hrudi (angina pectoris)
- vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze)
- nepravidelný či zrychlený srdeční tep (např. tachykardie nebo arytmie)
- zvýšenou činnost štítné žlázy (hypertyreóza)
- oční chorobu nazývanou glaukom s úzkým úhlem
- nádor nadledvin (feochromocytom) nebo prostaty (adenom prostaty)
- vážné duševní onemocnění (např. schizofrenie či pokročilá demence)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Seleg je zapotřebí
- jestliže trpíte neléčeným vysokým krevním tlakem, anginou pectoris, bušením srdce 

(palpitace) nebo arytmií (porucha srdečního rytmu)
- jestliže máte problémy s ledvinami či játry
- jestliže máte vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku nebo krvácení do střeva
- jestliže jste léčen/a na některé duševní onemocnění
- pokud je Vám známo, že nesnášíte některé cukry (laktózu).

Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, informujte lékaře nebo lékárníka.

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. Zvláště důležité 
je, abyste informoval/a lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků:
- amantadin, dopamin či levodopu (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)
- některý lék proti depresi, např. citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, 

sertralin, venlafaxin, amitriptylin a protriptylin
- petidin nebo jiné léky na bolest, např. kodein nebo tramadol
- antibiotikum linezolid
- léky proti ucpanému nosu
- jakékoli léku na migrénu, např. sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan a rizatriptan
- léky na vysoký či nízký krevní tlak
- léky na poruchy nálady či duševní onemocnění
- léky proti úzkosti nebo na spaní
- léky na srdeční choroby (např. digitalis)
- léky na ředění krve (antikoagulancia)
- HRT (hormonální substituční terapie)
- perorální antikoncepce (tablety proti otěhotnění, jiné formy antikoncepce proberte se svým 

lékařem)
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Užívání přípravku Apo-Seleg s jídlem a pitím
Apo-Seleg může užívat s jídlem a pitím.
Během léčby přípravkem Apo-Seleg nepijte alkohol.
Lékař Vám může doporučit, abyste se vyhýbal/a některým potravinám, např. zrajícím sýrům, 
bobům, masovému bujonu, extraktům z kvasnic nebo fermentovaným sójovým produktům.

Těhotenství a kojení
- Jestliže jste těhotná, plánujete těhotenství nebo se domníváte, že byste mohla být 

těhotná, neužívejte přípravek Apo-Seleg.
- Jestliže kojíte, neměla byste přípravek Apo-Seleg užívat.

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

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Selegilin může vyvolat pocit závratě, pokud takový pocit během léčby zaznamenáte, vyhněte se 
řízení  obsluhování strojů. Jinak by Apo-Seleg neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje. Pacienti s Parkinsonovou chorobou však obvykle nesmí vykonávat činnosti 
vyžadující zvýšenou pozornost.  

Děti
Apo-Seleg nesmí být podáván dětem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Apo-Seleg
Přípravek obsahuje monohydrát  laktózy. 
Trpíte-li nesnášenlivostí laktózy, může u Vás užívání selegilinu vyvolat trávicí obtíže 
(nevolnost, průjem, zvracení). 
Trpíte-li nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před zahájením užívání se svým lékařem.

3. JAK SE APO-SELEG UŽÍVÁ

Vždy užívejte Apo-Seleg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen pouze pro dospělé. Přesné dávkování a dobu trvání léčby stanoví lékař 
individuálně.
U Parkinsonovy choroby činí počáteční denní dávka 5 - 10 mg (1-2 tablety po 5 mg) ráno nebo 
rozděleně 5 mg (1 tableta po 5 mg) ráno a 5 mg  po obědě.
Pokud byste tablety užíval/a večer nebo před spaním, mohl/a byste mít problémy se spaním 
během noci.
U senilní demence Alzheimerova typu se obvykle užívá 10 mg ráno (2 tablety po 5 mg).
Tablety polykejte celé, zapíjejte malým množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Seleg, než jste měl(a)
Váš lékař pečlivě zvolil dávkování, které je pro Vás vhodné, proto neužívejte vyšší dávku, než 
Vám byla předepsána. Pokud si však omylem vezmete nadměrné množství přípravku Apo-
Seleg, okamžitě se poraďte s lékařem nebo kontaktujte pohotovost nejbližší nemocnice. 
Při vyšších dávkách (přes 20 mg denně, t.j.  4 tablety po 5 mg) může dojít k náhlému zvýšení 
krevního tlaku, zejména při současné konzumaci potravin bohatých na tyramin (sýry, červené 
víno, kuřecí játra, slanečky, atd.). Dojde-li k předávkování nebo k náhodnému požití přípravku 
dítětem, okamžitě se poraďte s lékařem. 
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Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Apo-Seleg
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, ale během 24 hodin 
neužívejte vyšší dávku, než je dávka doporučená. Nezdvojujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže přestanete užívat přípravek Apo-Seleg
Nepřestávejte Elderly užívat, dokud Vám to nenařídí lékař. Pokud máte další otázky o užívání 
tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

Jestliže Váš lék užije někdo jiný
Pokud si jiná osoba vezme Váš lék, kontaktujte pohotovost nejbližší nemocnice nebo ihned 
informujte lékaře.

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 Apo-Seleg nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Časté (postihují méně než 1 pacienta z 10)
 Zmatenost, zažívání situací, vidění či slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace)
 Závratě, bolesti hlavy
 Pocit na zvracení
 Zpomalení srdeční činnosti
 Zvýšení jaterních enzymů v krvi

Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100)
 Přechodné poruchy spánku
 Sucho v ústech
 Změny nálady

Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1000)
 Kožní reakce či podráždění kůže
 Pokles krevního tlaku při postavení

Není známo, u kolika lidí se vyskytne následující:
 Zvýšená sexuální aktivita (změna sexuálního zájmu a chování, které v pacientovi či jiných 

osobách vyvolává značné obavy)
 Potíže při močení

Pokud tyto účinky přetrvávají nebo Vám způsobují značné nepohodlí, promluvte si s lékařem.

Nežádoucí účinky přípravku Apo-Seleg používaného současně s levodopou
Je-li Apo-Seleg užíván současně s levodopou, mohou se zvýšit následující nežádoucí účinky 
levodopy:

 zmatenost, halucinace, nespavost, neklid, změna nálady
 pocit nevolnosti, nucení na zvracení
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 bolest hlavy, závratě
 bušení srdce (palpitace)
 nízký krevní tlak vedoucí k pocitu motání hlavy, zejména při vstání
 nadměrné, nekontrolovatelné mimovolní pohyby po užití léku
 zvýšená sexuální aktivita (změna sexuálního zájmu a chování, které v pacientovi či jiných 

osobách vyvolává značné obavy)
Tyto účinky obvykle vymizí po snížení dávky levodopy.

Promluvte si s lékařem o snížení dávky, jestliže zaznamenáte některý z uvedených nežádoucích 
účinků.

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 APO-SELEG UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Váš lék by mohl dětem ublížit. Přípravek Apo-Seleg
nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25oC v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek 
chráněn před  světlem a 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 Apo-Seleg obsahuje
Léčivou látkou je selegilini hydrochloridum 5 mg v 1 tabletě
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, 
kyselina citronová.

Jak Apo-Seleg vypadá a co obsahuje toto balení
Apo-Seleg jsou bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo 
"S5", druhá strana hladká.

Velikost balení: 30, 50 a 100 tablet po 5 mg.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.
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Výrobce

Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
12.5.2011




