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Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls83560/2011 a sukls83562/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Clarithromycin Aurobindo 250 mg potahované tablety
Clarithromycin Aurobindo 500 mg potahované tablety

Clarithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Máte-li jakékoliv 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 kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 

jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je klarithromycin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete klarithromycin užívat
3. Jak se klarithromycin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak klarithromycin uchovávat
6. Další informace

1. CO JE KLARITHROMYCIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Klarithromycin patří do skupiny léčivých látek nazývaných makrolidová antibiotika. Tato 
antibiotika zastavují růst bakterií, které způsobují infekce.

Klarithromycin se užívá při léčbě následujících infekcí:
 Infekce dolních cest dýchacích, například bronchitida a pneumonie
 Infekce krku a vedlejších nosních dutin
 Infekce kůže a měkkých tkání
 Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori doprovázené duodenálním vředem

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE 
KLARITHROMYCIN UŽÍVAT

Neužívejte klarithromycin
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klarithromycin nebo na jiné makrolidy

(například erythromycin nebo azithromycin) nebo na kteroukoli jinou složku přípravku
Clarithromycin Aurobindo.

 jestliže současně užíváte klarithromycin a tablety s ergotaminem nebo 
dihydroergotaminem nebo používáte inhalátor s ergotaminem při léčbě migrény. Jiné 
možnosti léčby konzultujte se svým lékařem.

 jestliže současně užíváte klarithromycin s léčivým přípravkem obsahujícím terfenadin
nebo astemizol (běžně užívané při senné rýmě a alergiích) nebo s léčivým přípravkem
obsahujícím cisaprid (při léčbě žaludečních problémů) nebo pimozid (při léčbě duševních 
problémů). Kombinování těchto léčivých přípravků může způsobit vážné poruchy
srdečního rytmu. Jiné možnosti léčby konzultujte se svým lékařem.

 jestliže užíváte simvastatin (užívaný při snižování hladiny cholesterolu).
 jestliže víte, že hladina draslíku ve Vaší krvi je abnormálně nízká.
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 jestliže trpíte vážnými jaterními problémy.

Zvláštní opatrnosti při použití klarithromycinu je zapotřebí:
 Pokud máte problémy s játry nebo ledvinami – Váš lékař by měl stanovit správné 

dávkování (viz část “Neužívejte klarithromycin”).
 Pokud trpíte infekcí H. pylori – dodržujte přesně rady Vašeho lékaře, neboť nedbalé 

užívání klarithromycinu může vyvolat rezistenci baktérie k tomuto léčivu.
 Máte nebo jste měli alergickou reakci na jiná antibiotika (linkomycin nebo klindamycin). 

Existuje jisté riziko, že budete alergičtí i na klarithromycin (zkřížená alergie).
 Pokud máte problémy se srdcem (například onemocnění koronárních cév, pomalý nebo 

nepravidelný srdeční rytmus nebo slabé srdce) nebo pokud užíváte různé léčivé přípravky 
ve stejnou dobu, což může ovlivnit srdeční rytmus.

 Pokud máte nízkou hladinu draslíku a/nebo hořčíku v krvi. V takových případech může 
dojít k ovlivnění srdečního rytmu.

 Pokud trpíte onemocněním myasthenia gravis (onemocnění ovlivňující funkci svalů),
může při užívání klarithromycinu dojít ke zhoršení příznaků této choroby.

 Pokud užíváte léčivý přípravek s kolchicinem (užívaný při léčbě dny).

Pokud se u Vás vyskytl jakýkoli z následujících problémů (v současné době nebo v minulosti), 
konzultujte užívání klarithromycinu s Vaším lékařem:

Důležité informace o tomto léčivém přípravku
 Ihned informujte svého lékaře, pokud trpíte vážným nebo dlouhodobým průjmem během 

užívání nebo po užití klarithromycinu. Klarithromycin může ve velice vzácných případech 
způsobit zánět tlustého střeva (pseudomembranózní kolitidu).

 Ihned informujte svého lékaře, pokud máte podezření, že jste Vy nebo Vaše dítě během 
dlouhodobé léčby nebo opakovaného užití klarithromycinu onemocněli novou infekcí. To 
může být způsobeno mikroorganismy, které nejsou citlivé na klarithromycin.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste nedávno užívali 
jakékoli léčivé přípravky, včetně volně prodejných léčivých přípravků.

Neužívejte klarithromycin, pokud užíváte kterýkoli z následujících léčivých přípravků
 terfenadin nebo astemizol (léčba senné rýmy nebo alergie),
 cisaprid (léčba žaludečních problémů),
 pimozid (léčba vážných duševních poruch)
 ergotamin nebo dihydroergotamin (léčba nízkého krevního tlaku a migrény).
 kolchicin (léčba dny)
Kombinované užívání klarithromycinu s těmito léčivými látkami může způsobit vážné 
narušení srdečního rytmu nebo mít vážné vedlejší účinky.

Jestliže současně s klarithromycinem užíváte některou z následujících léčivých látek, účinek 
těchto látek může být zvýšen:
 Digoxin, chinidin nebo disopyramid (léčba srdečních onemocnění)
 Warfarin (přípravek k ředění krve)
 Ergotamin nebo dihydroergotamin (léčba migrény)
 Karbamazepin, valproát nebo fenytoin (léčba epilepsie)
 Kolchicin (léčba dny)
 Theofylin (napomáhá dýchání)
 Terfenadin nebo astemizol (užívaný při senné rýmě nebo alergiích)
 Triazolam, alprazolam nebo midazolam (léky na uklidnění)
 Lovastatin nebo simvastatin (léčba vysokého cholesterolu)
 Cisaprid nebo omeprazol (léčba žaludečních problémů)
 Pimozid (antipsychotikum)
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Klarithromycin se může vzájemně ovlivňovat (interagovat) s [HIV] antivirotiky následujícím 
způsobem:

 Zidovudin; klarithromycin může snižovat hladinu zidovudinu.
 Ritonavir může zvyšovat hladinu klarithromycinu.
 Atazanavir a saquinavir: Užívání těchto léčivých látek současně s klarithromycinem může 

zvyšovat jak hladinu atazanaviru (nebo saquinaviru), tak klarithromycinu.
 Nevirapin a efavirenz mohou snižovat hladinu klarithromycinu.

Jiné interakce:
 Rifabutin (antibiotikum účinné vůči některým infekcím) může snižovat hladinu 

klarithromycinu.
 Itrakonazol (antimykotikum) užívaný současně s klarithromycinem může zvyšovat 

hladiny obou léčivých látek.
 Flukonazol a jiná antimykotika mohou zvyšovat hladinu klarithromycinu.
 Sildenafil, tadalafil nebo vardenafil (léčba erektilní dysfunkce). Užívání těchto léčivých

látek s klarithromycinem může zvyšovat jak hladinu sildenafilu (tadalafilu, vardenafilu),
tak hladinu klarithromycinu.

 Tolterodin (léčba příznaků hyperaktivního močového měchýře). U některých pacientů 
může dojít ke zvýšení hladiny tolterodinu při současném užívání klarithromycinu.

 Methylprednisolon (kortikosteroid k léčbě zánětů)
 Vinblastin (chemoterapeutikum k léčbě rakoviny)
 Ziprasidon (antipsychotikum)
 Eletriptan (léčba migrény)
 Halofantrin (léčba malárie)
 Aprepitant (užívaný jako prevence zvracení při chemoterapii)
 Cilostazol (užívaný ke zlepšení oběhu v dolních končetinách)
 Rifampicin (léčba tuberkulózy)
 Betalaktamová antibiotika
 Takrolimus nebo cyklosporin (užívaný při transplantaci orgánů)
 Třezalka tečkovaná (rostlinný léčivý přípravek užívaný při léčbě deprese)
 Fenobarbital (léčba epilepsie)

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

Zkušenosti s léčbou těhotných žen a kojících matek jsou omezené. Těhotné ženy a kojící 
matky by měly být klarithromycinem léčeny pouze v případě, že výhody léčby převažují nad 
možnými riziky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nevěnujte se řízení dopravního prostředku nebo obsluze strojů, pokud trpíte některým z 
následujících vedlejších účinků: závratě, zmatenost nebo dezorientace.

3. JAK SE KLARITHROMYCIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte klarithromycin přesně podle instrukcí Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Klarithromycin lze užívat nezávisle na jídle.

Obvyklé dávkování je uvedeno níže:
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Dávkování u dospělých pacientů a mladistvých (děti nad 12 let):
Obvyklá dávka je 250 mg dvakrát denně. V případě vážných infekcí Vám Váš lékař může 
předepsat vyšší dávku, a to 500 mg dvakrát denně. Léčba obvykle trvá 6 až 14 dní a měla by 
pokračovat minimálně dva dny po vymizení příznaků.

Užití při infekcích H. pylori:
U dospělých pacientů se žaludečními vředy nebo vředy na dvanáctníku, způsobenými infekcí
H. pylori, je jako léčba první linie podáván v trojkombinaci s dalšími léčivými přípravky 
klarithromycin v dávce 500 mg dvakrát denně.

Pacienti s ledvinovými problémy:
Pokud máte vážné problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může snížit dávku na polovinu, 
například jednou denně, a omezit léčbu maximálně na 14 dní.

Děti do věku 12ti let:
Váš lékař určí dávkování s ohledem na tělesnou hmotnost dítěte. Doporučená dávka je 7,5 
mg/kg dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) Léčba by obvykle měla trvat 5 až 10 dní.

Tělesná hmotnost Dávkování
30-40 kg 250 mg dvakrát denně

Klarithromycin ve formě tablet není vhodný pro děti do 12 let věku nebo pro děti, které váží 
méně než 30 kg. Váš lékař předepíše Vašemu dítěti jiný vhodný léčivý přípravek.
Pokud máte dojem, že účinek klarithromycinu je příliš silný nebo příliš slabý, konzultujte jeho 
užívání s Vaším lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více klarithromycinu, než jste měl(a)
Jestliže jste Vy (nebo někdo ve Vaší blízkosti) užili velké množství tablet klarithromycinu, 
kontaktujte ihned nejbližší nemocnici nebo Vašeho lékaře. Prosím, vezměte sebou tuto 
příbalovou informaci, zbylé tablety a obal od tohoto léčivého přípravku, aby Váš lékař nebo 
nemocniční personál věděl, které tablety byly zkonzumovány.
Předávkování klarithromycinem způsobuje zvracení a bolesti břicha.

Jestliže jste zapomněl(a) klarithromycin užít
Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pakliže není čas 
užít další tabletu. Nikdy neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradili zapomenutou tabletu.
Zbývající dávky užijte ve správném čase.

Jestliže přestanete klarithromycin užívat
Nikdy nepřestávejte užívat klarithromycin, jen protože se cítíte lépe. Pokud je užívání 
klarithromycinu zastaveno příliš brzy, nebudou pravděpodobně zničeny všechny bakterie a 
infekce by se mohla vrátit.

Jestliže máte nějaké další otázky k užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i přípravek Clarithromycin Aurobindo 
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vyhledejte ihned svého lékaře, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne některý z 
následujících nežádoucích účinků:
 Alergické reakce od kopřivky a mírných kožních vyrážek až po anafylaxi (pokles 

krevního tlaku, neklid, slabý zrychlený pulz, vlhká pokožka, snížené vědomí). Tyto 
alergické reakce se vyskytují méně často.
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 Vážný dlouhodobý průjem. Ten může poukazovat na velice vzácný zánět tlustého střeva
(pseudomembranózní kolitidu).

 Vážné hypersenzitivní reakce postihující sliznice, doprovázené vysokou horečkou, 
červenou kožní vyrážkou, bolestí kloubů a nebo zánětem očí (Steven-Johnsonův syndrom) 
nebo pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte náhlou vážnou hypersenzitivní reakcí doprovázenou
horečkou a kožními puchýřky/rozkladem kůže (toxická epidermální nekrolýza). Tyto 
vedlejší účinky se vyskytují velmi vzácně.

Další možné nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky (více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10):
 Problémy se zažíváním, jako je nevolnost, zvracení, nechutenství, bolesti břicha nebo 

průjem.
 Změna ve vnímání chutí a vůní.
 Zánět úst nebo jazyka, vyblednutí jazyka, bělavý povlak (způsobující bolestivost a 

slizniční afty).
 Vyblednutí zubů (obvykle může být dáno do pořádku odborným vyčištěním zubů).
 Bolesti hlavy.
 Změny v krevních testech.

Méně časté nežádoucí účinky (více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100):
 Deprese
 Bolesti kloubů a svalů.
 Pokles počtu krevních buněk (leukocytů), což činí zvyšuje riziko infekce.
 Alergické reakce v rozsahu od kožní vyrážky a oteklé svědivé pokožky k obtížnému 

dýchání a závratím.
 Problémy s játry a se žlučníkem, žloutnutí pokožky nebo očí (žloutenka)

Vzácné nežádoucí účinky (více než 1 z 10000 pacientů, ale méně než 1 z 1000):
 Zvonění v uších (tinnitus).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 pacient z 10000):
 Obtížné spaní, špatné sny, halucinace, dezorientace.
 Zmatenost, depersonalizace, změna ve vnímání reality a pocit paniky.
 Závratě, točení hlavy, snížená citlivost nebo mravenčení, křeče.
 Změny v srdečním rytmu.
 Ztráta sluchu (po ukončení léčby obvykle vratná).
 Snížená hladina krevních cukrů nebo hypoglykémie u pacientů s diabetem.
 Problémy s ledvinami.
 Problémy s játry.
 Nevolnost, zvracení, bolesti břicha a zad (pankreatitida).
 Snížení počtu krevních buněk (trombocytopenie) s výskytem modřin a sklonem ke 

krvácení.
 Vážné stavy s (vysokou) horečkou, červenou kožní vyrážkou, bolestí kloubů a/nebo 

zánětem očí (Stevens-Johnsonův syndrom).

Klarithromycin může zhoršovat příznaky myasthenia gravis (stav, kdy svaly slábnou a jsou 
unavenější) u pacientů trpících tímto onemocněním.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte je svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK KLARITHROMYCIN UCHOVÁVAT
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Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Klarithromycin neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a blistru za 
označením EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky skladování.

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 Clarithromycin Aurobindo obsahuje
 Léčivou látkou je clarithromycinum.

Clarithromycin Aurobindo 250 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje 
clarithromycinum 250 mg.
Clarithromycin Aurobindo 500 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje 
clarithromycinum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon, hypromelóza, propylenglykol, oxid 
titaničitý (E 171), hyprolóza, vanilin, kyselina sorbová a žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Clarithromycin Aurobindo vypadá a co obsahuje toto balení
Potahovaná tableta.

Clarithromycin Aurobindo 250 mg potahované tablety
Světle žluté, bikonvexní potahované tablety, s označením ‘D’ na jedné straně a označením ‘62’ 
na druhé straně.

Clarithromycin Aurobindo 500 mg potahované tablety
Světle žluté, bikonvexní potahované tablety, s označením ‘D’ na jedné straně a označením 
‘63’ na druhé straně.

Clarithromycin Aurobindo jsou dostupné v balení blistru

Clarithromycin Aurobindo 250 mg potahované tablety
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 49, 50, 56, 60, 72, 75, 
90, 100, 120, 140, 250, 500 nebo 1000 potahovaných tablet.

Clarithromycin Aurobindo 500 mg potahované tablety
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 42, 45, 49, 50, 56, 60, 70, 84, 
90, 100, 140, 168, 250, 500 nebo 1000 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00  Praha 5, Česká republika

Výrobce
Pfizer Service Copany BVBA, Zaventem. Belgie
Pfizer PFGM, Pocé-Sur-Cisse, Francie
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Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.6.2011

Název státu Název léčivého přípravku
Belgie Clarithromycine Aurobindo 250 mg/ 500 mg, comprimés pelliculés
Česká 
republika Clarithromycin Aurobindo 250 mg/ 500 mg potahované tablety

Dánsko Clarithromycin “Pfizer”
Francie CLARITHROMYCINE PFIZER 250 mg/ 500 mg, comprimés pelliculés
Irsko Clarithromycin Pfizer 250 mg/ 500 mg film-coated tablets
Itálie Claritromicina Pfizer 250 mg/ 500 mg compresse rivestite con film
Kypr Clarithromycin Aurobindo 250 mg/ 500 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία
Litva Clarithromycin Aurobindo 250 mg/ 500 mg plėvele dengtos tabletės
Lucembursko Clarithromycine Aurobindo 250 mg/ 500 mg, comprimés pelliculés
Maďarsko Clarithromycin Pfizer 250 mg/ 500 mg filmtabletta
Malta Clarithromycin Aurobindo 250 mg/ 500 mg pillola miksija bۥrita
Německo Clarithromycin Pfizer 250 mg/ 500 mg Filmtabletten
Nizozemsko Claritromycine Pfizer 250 mg/ 500 mg, filmomhulde tabletten
Norsko Clarithromycin Aurobindo 250 mg/ 500 mg tabletter, filmdrasjerte
Portugalsko Claritromicina Parke-Davis
Rakousko Clarithromycin Aurobindo 250 mg/ 500 mg Filmtabletten
Řecko Clarithromycin Aurobindo 250 mg/ 500 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία
Španělsko Claritromicina Aurobindo 250 mg/ 500 mg comprimidos recubiertos con película
Velká Británie Clarithromycin 250 mg/ 500 mg film-coated tablets




