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PŘÍBALOVÁ INFORMACE:  INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Betaserc 16, tablety 

Betahistini dihydrochloridum 
 

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 Betaserc 16 a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betaserc 16 užívat 
3. Jak se přípravek Betaserc 16 užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Betaserc 16 uchovávat 
6. Další informace 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK BETASERC 16 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Betaserc 16 zvyšuje průtok krve ve vnitřním uchu. Snižuje frekvenci i intenzitu záchvatů závratí, má 
tlumivý účinek na šelest, zastaví nebo zpomalí ztrátu sluchu, zejména při včasné léčbě. 

Betaserc 16 se užívá k léčbě Ménièrovy nemoci, která je charakterizována následující trojicí 
základních příznaků: záchvaty závratí, šelestem či zhoršením až ztrátou sluchu. Tyto příznaky jsou 
obvykle provázeny nevolností a zvracením. 

Dále se používá k léčbě závratí vznikajících při poruše ústrojí rovnováhy ve vnitřním uchu. 

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BETASERC 

16 UŽÍVAT  
 
Neužívejte přípravek Betaserc 16 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku 

přípravku Betaserc 16 
-         jestliže trpíte feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin). 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Betaserc 16 je zapotřebí 
- jestliže trpíte průduškovým astmatem, budete během léčby pečlivě sledováni lékařem 
- když jste v minulosti měli žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo tímto onemocněním trpíte 

nyní. 
 
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. 

1/4 



Vzhledem k tomu, že betahistin je látka podobná svými účinky histaminu, může interakce betahistinu 
s antihistaminiky (léky užívanými k potlačení alergických reakcí) teoreticky ovlivnit účinnost jednoho 
z těchto léků. 
 
Užívání přípravku Betaserc 16 s jídlem a pitím 

Tablety se užívají v době jídla nebo těsně po něm, polykají se nerozkousané a zapíjejí se menším 
množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

O použití betahistinu u těhotných žen nejsou k dispozici dostatečné údaje. Studie na zvířatech jsou 
vzhledem ke zhodnocení účinků na těhotenství, vývoj zárodku a plodu, porod a vývoj dítěte po porodu 
nedostatečné. Potenciální riziko pro člověka není známé. Betahistin by neměl být v těhotenství užíván, 
pokud to není nezbytně nezbytné. 

Kojení: 
Není známo, zda se betahistin vylučuje do mateřského mléka. Studie na zvířatech sledující vylučování 
betahistinu do mléka nejsou k dispozici. Význam léku pro matku by měl být zvážen oproti přínosu 
kojení a potenciálnímu riziku pro dítě.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek nemá  žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řízení motorových vozidel a obsluhu 
strojů, protože žádné účinky betahistinu potenciálně ovlivňující tyto schopnosti nebyly v klinických 
studiích nalezeny. 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK BETASERC 16 UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Betaserc 16 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Obvyklá dávka přípravku se pohybuje v rozsahu 24-48 mg denně (1/2 až 1 tableta 3x denně). 
Přípravek se užívá rozděleně během dne. 

Lékař může dávkování upravit podle odpovědi Vašeho organismu na léčbu. Zlepšení můžete někdy 
pozorovat až po několika týdnech léčby. Nejlepší výsledky bývají pozorovány až po několika 
měsících. 

V některých případech může nasazení léku na počátku choroby zabránit zhoršování onemocnění nebo 
ztrátě sluchu v pozdějších fázích nemoci. 

Děti: 

Užití přípravku u dětí do 18 let není pro nedostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti doporučováno. 

Starší pacienti: 

Ačkoli údaje z klinických studií u této skupiny pacientů jsou omezené, rozsáhlé zkušenosti s použitím 
v praxi napovídají, že u starších pacientů není třeba upravovat dávku. 

Porucha funkce ledvin: 

U této skupiny pacientů nejsou k dispozici zvláštní klinické studie, ale na základě zkušeností z praxe 
se jeví, že není třeba upravovat dávku. 

Porucha funkce jater: 

 U této skupiny pacientů nejsou k dispozici zvláštní klinické studie, ale na základě zkušeností z praxe 
se jeví, že není třeba upravovat dávku. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Betaserc 16, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem. 
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Bylo hlášeno několik případů předávkování. Někteří pacienti měli při dávkách až do 640 mg mírné až 
středně závažné příznaky (např. nevolnost, spavost, bolest břicha). Závažnější komplikace (např. 
křeče, plicní a srdeční komplikace) byly pozorovány v případech záměrného předávkování 
betahistinem, zvláště v kombinaci s vysokými dávkami jiných léků. Léčba předávkování má zahrnovat 
standardní podpůrná opatření. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Betaserc 16 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Betaserc 16 nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

V klinických studiích byly u pacientů léčených betahistinem často (to je u méně než 1 z 10, ale více 
než 1 ze 100 léčených pacientů) pozorované tyto nežádoucí účinky: 

-  pocit na zvracení a jiné trávicí obtíže 

- bolest hlavy* 

- *Četnost výskytu bolesti hlavy u pacientů léčených placebem (přípravek bez léčivé látky) (5,9% u 
skupiny 457 pacientů) byla podobná ve srovnání s výskytem bolesti hlavy u pacientů léčených 
betahistinem (5,1% u skupiny 468 pacientů).   

Vedle těchto příhod hlášených během klinického hodnocení byly v průběhu používání léku v praxi a 
z odborné literatury spontánně hlášeny následující nežádoucí účinky. Jejich frekvence nemůže být 
z údajů, které jsou k dispozici, odhadnuta, a je proto hodnocena jako „neznámá“: 
- hypersenzitivní reakce, např. anafylaxe 

-     mírné žaludeční obtíže (např. zvracení, bolest trávicího ústrojí, napětí břicha a nadýmání), které 
obvykle mizely při užívání přípravku během jídla nebo při snížení dávky 

-     projevy přecitlivělosti kůže a podkoží, zvláště angioneurotický edém (otok obličeje a hrdla, někdy 
s dýchacími obtížemi), kopřivka, vyrážka a svědění. 
 
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 BETASERC 16 UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25C. 
Přípravek Betaserc 16 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 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 Betaserc 16 obsahuje 
 
-     Léčivou látkou je betahistini dihydrochloridum 16 mg v 1 tabletě 

-   Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, mannitol E421, monohydrát kyseliny 
citronové, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek 
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Jak přípravek Betaserc 16 vypadá a co obsahuje toto balení 

Kulatá, bikonvexní, bílá až téměř bílá tableta s půlicí rýhou, se zkosenými hranami. Průměr tablety je 
8,5 mm; váha asi 250 mg. Tableta je označena na jedné straně číslicí 267 nad i pod půlicí rýhou. 

Tabletu je možné dělit na dvě stejné poloviny.  

Velikost balení je 60 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Abbott Healthcare Products B.V. 
Weesp, Nizozemsko 
 

Výrobce 
Abbott Healthcare S.A.S. 
Chatillon sur Chalaronne, Francie 
 
Informace v této příbalové informaci jsou omezené. 
Pro další informace o tomto přípravku kontaktujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

8.6.2011 


