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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls73992/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg užívat 
3. Jak se FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg 
6. Další informace

Formoterol-ratiopharm 12 μg 
(Formoteroli fumaras dihydricus)
Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

Léčivou látkou je formoteroli fumaras dihydricus 12,5 μg, což odpovídá formoteroli fumaras 12 μg 
v jedné tobolce. To odpovídá formoteroli fumaras 10,3 μg v podané dávce.

Pomocné látky
Monohydrát laktosy (obsahuje malé množství mléčných bílkovin). 

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

1. CO JE FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Váš lékař Vám předepsal Formoterol-ratiopharm 12 μg. Léčivá látka přípravku, formoterol, patří do 
skupiny léků s názvem beta-2 agonisté, které mají bronchodilatační účinek. Tento druh léků rozšiřuje 
dýchací cesty ve Vašich plicích a činí tak dýchání snadnějším. 

Formoterol-ratiopharm 12 μg se užívá k léčbě příznaků průduškového astmatu v kombinaci 
s protizánětlivou léčbou.

Používá se i k léčbě příznaků bronchiální obstrukce (zúžení průsvitu průdušek) u pacientů s 
chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Přípravek je též určen k léčbě dalších onemocnění dýchacích cest, u nichž dochází k přechodné 
obstrukci (zúžení průsvitu) dýchacích cest, jako je chronický zánět průdušek, který může nebo nemusí 
být doprovázen rozedmou plic.

Formoterol-ratiopharm 12 μg se dále používá k prevenci (předcházení) záchvatů bronchospasmu 
(stažení průdušek), který může být alergickou reakcí (reakcí z přecitlivělosti) nebo reakcí na zvýšenou 
námahu. V takovém případě se užívá před očekávanou námahou nebo kontaktem s alergenem (látkou 
vyvolávající alergickou reakci).
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FORMOTEROL-
RATIOPHARM 12 μg UŽÍVAT 

Neužívejte FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg:
 jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku, na všechny beta-2 agonisty (látky se stejným 

účinkem) nebo na laktosu;
 jestliže trpíte vážnější poruchou srdečního rytmu;
 jestliže trpíte onemocněním srdečního svalu projevujícím se jeho zbytněním;
 jestliže u Vás byla zjištěna idiopatická subvalvulární aortální stenóza (zúžení srdečnice);
 jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg je zapotřebí:
 jestliže trpíte onemocněním srdce;
 jestliže trpíte onemocněním tepen (kornatění);
 pokud máte vysoký krevní tlak;
 pokud máte zvýšenou funkci štítné žlázy;
 máte-li nádor nadledvin;
 jestliže jste diabetik (trpíte cukrovkou). V takovém případě Vám Váš lékař bude provádět 

častější kontroly hladiny cukru v krvi. 
Přípravek neužívejte méně než 12 hodin před narkózou.

Užívání přípravku FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg s jídlem a pitím
Vzhledem ke způsobu podání přípravku (inhalace), nemá příjem jídla či nápojů vliv na vstřebávání 
přípravku. Formoterol může zvyšovat účinek alkoholických nápojů. 

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek by měl 
být v těhotenství užíván pouze se zvláštní opatrností. 

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Formoterol by 
neměl být užíván v období kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Formoterol-ratiopharm 12 μg nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
Tato schopnost však může být ovlivněna nežádoucími účinky formoterolu, jako je třes a nervozita.

Důležité informace o některých složkách přípravku FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg 
Tobolky obsahují laktózu. Pokud je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se 
se svým lékařem, než začnete přípravek používat. 

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.

S formoterolem se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky: 
 sympatomimetika (léky se stejným účinkem jako formoterol)
 anticholinergní látky (léky s podobným účinkem jako formoterol)
 beta-blokátory (k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečních onemocnění apod.)
 tricyklická antidepresíva nebo inhibitory MAO (léky užívané k léčbě depresí), formoterol nesmí 

být užíván současně s těmito léky nebo dříve než za 14 dní po ukončení léčby těmito léky. 
 srdeční glykosidy (k léčbě onemocnění srdce)
 kortikosteroidy (hormony kůry nadledvin)
 diuretika (močopudné léky)
 xantinové deriváty (léky užívané k léčbě astmatu), jako teofylin nebo aminofylin
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 jiné léky jako např. chinidin, disopramid, prokainamid (látky používané k léčbě nepravidelné 
srdeční akce), fenothiaziny (k léčbě duševních onemocnění), antihistaminika (léky proti alergii).

Pokud užíváte další lék, který může způsobit hypokalémii (sníženou hladinu draslíku v krvi), bude 
Vám Váš lékař vyšetřovat hodnoty draslíku v krvi.

Půjdete-li do nemocnice nebo k zubnímu lékaři, prosím informujte ošetřující personál o tom, že 
užíváte formoterol. 

3. JAK SE FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, který Vám řekne v jakém množství a jak 
často máte přípravek užívat. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud přípravek užívá dítě, musí být detailně poučeno, jak přípravek užívat a mělo by používat 
inhalátor s pomocí dospělého.

Obvyklé dávkování je následující:

Dospělí, mladiství a děti od 6 let
Průduškové astma a další onemocnění dýchacích cest, u nichž dochází k přechodnému zúžení průsvitu 
dýchacích cest: 
Běžná udržovací dávka je 1 inhalační tobolka (12 μg) 2x denně. Lékař Vám může podle Vašeho stavu 
doporučit užít v případě potřeby další 1-2 tobolky denně. Maximální dávka je 2 tobolky 2x denně (48 
μg). Pokud potřebujete užít mimořádnou dávku častěji než dvakrát týdně, měl(a) byste
kontaktovat lékaře, který přehodnotí léčbu, jelikož je možné, že se Váš stav mohl zhoršit. 

Prevence záchvatu bronchospasmu způsobeného inhalovaným alergenem nebo námahou:
Obsah jedné tobolky (12 μg) se inhaluje 15 minut před očekávanou aktivitou nebo kontaktem s 
alergenem. U dospělých pacientů se závažným stupněm astmatu mohou být nezbytné až dvě tobolky 
(24 μg). 

Přípravek není určen pro děti do 6 let.

Prevence záchvatu bronchospasmu způsobeného inhalovaným alergenem nebo námahou:
Obsah jedné tobolky (12 μg) se inhaluje 15 minut před očekávanou aktivitou nebo kontaktem s 
alergenem.

Máte-li pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 

Váš lékař nebo lékárník by Vás měl informovat o použití inhalátoru. 

Návod k použití

1. Sejměte víčko.
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2. Držte pevně spodní část inhalátoru a otočte náustkem ve směru šipky až se otevře.

3. Poté, co se ujistíte, že máte suché ruce, vložte jednu tobolku do jamky určené pro tobolku ve 
spodní části inhalátoru. Je důležité, abyste vyjmuli tobolku z blistru až těsně před použitím.

4. Otočte náustkem do zavírací polohy. 

5. Držte inhalátor ve vzpřímené poloze (náustkem nahoru). Současně a pouze jednou silně 
zmáčkněte dva knoflíky umístěné na bocích inhalátoru. Tím propíchnete tobolku. Knoflíky 
uvolněte. 

6. Vydechněte co nejvíce.

7. Vložte náustek do úst a lehce zakloňte hlavu dozadu. Sevřete rty kolem náustku a vdechněte co 
nejrychleji a nejhlouběji, jak můžete. 

8. Zadržte dech po dobu, po kterou vyjímáte náustek z úst a poté dýchejte normálně. Otevřete 
inhalátor a podívejte se, zda v tobolce nezůstal prášek. Pokud v tobolce prášek zůstal, opakujte 
kroky 6 až 8.
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9. Po použití vyjměte prázdnou tobolku a inhalátor zavřete.

Čištění inhalátoru
Náustek i prostor pro tobolku se vytře suchým hadříkem. Rovněž lze použít čistý měkký kartáček.

Je možné, že se z želatinové tobolky mohou uvolnit částečky, které se při inhalaci mohou dostat do úst 
a krku. Želatina není škodlivá, v ústech změkne a může se polknout. Aby se tomu předešlo, 
propíchněte tobolku pouze jednou. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg, než jste měl(a), 
kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tuto příbalovou informaci, 
případně zbylé tobolky vezměte s sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg , 
nezdvojujte následující dávku abyste doplnil(a) vynechanou dávku, ale užijte jednu dávku jakmile si 
vzpomenete a pak pokračujte v obvyklém dávkování. Neužívejte dvě dávky najednou!

Následky přerušení léčby přípravkem FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg
V léčbě přípravkem FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg byste měl(a) pokračovat i v případě, že 
se již cítíte lépe. Pokud přerušíte léčbu příliš brzy, mohou se příznaky opět vrátit. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky lze očekávat nejvýše u 10 % léčených pacientů. Nejčastějšími nežádoucími účinky 
jsou bolesti hlavy, dušnost, bušení srdce (palpitace) a třes. Třes a palpitace jsou často přechodné a 
ustupují při pravidelné léčbě. 

Poruchy imunitního systému 

Vzácné (>1/10 000, < 1/ 1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000, včetně jednotlivých 
hlášených případů)

Reakce z přecitlivělosti:snížení krevního
tlaku (těžká hypotenze), otoky na různých 
místech (angioedém)

Otoky končetin (periferní otoky)

Poruchy metabolismu a výživy 

Vzácné (>1/10 000, < 1/ 1 000) Snížení nebo zvýšení hladiny draslíku v krvi
(což může způsobit svalovou slabost nebo 
ochrnutí)

Poruchy nervového systému

Časté (>1/100, < 1/ 10)

Méně časté (>1/1 000, < 1/ 100)

Bolesti hlavy

Neklid, závratě, úzkost, nervozita, 
nespavost, únavnost

Srdeční poruchy 

Časté (>1/100, < 1/ 10)

Méně časté (>1/1 000, < 1/ 100)

Velmi vzácné (< 1/10 000, včetně jednotlivých 
hlášených případů)

Bušení srdce (palpitace)

Rychlý puls, změny na EKG (prodloužení 
QT intervalu).

Bolesti na hrudi (angina pectoris)
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Cévní poruchy 

Velmi vzácné (< 1/ 10 000, včetně jednotlivých 
případů) Kolísající krevní tlak

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté (>1/100, < 1/ 10)

Méně časté (>1/1 000, < 1/ 100)

Vzácné (>1/10 000, < 1/ 1 000)

Dušnost

Zhoršení bronchospasmu (stažení svalů 
v dýchacích cestách)

Paradoxní bronchospamus (náhlé sípání, 
tíseň na hrudníku)

Gastrointestinální poruchy

Méně časté (>1/1 000, < 1/ 100)

Vzácné (>1/10 000, < 1/ 1 000)

Podráždění v ústech a hltanu 

Nevolnost, poruchy chuti 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné (>1/10 000, < 1/ 1 000) Kopřivka, svědění, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové 
tkáně

Časté (>1/100, < 1/ 10)

Méně časté (>1/1 000, < 1/ 100)

Třes

Svalové křeče, bolesti svalů

Pokud se u Vás objeví jakákoliv alergická reakce, přestaňte užívat přípravek a neprodleně 
vyhledejte lékaře. 

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, 
oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Velikost balení 
1 inhalátor + 10, 20, 30, 50, 56, 60, 100, 120, 180 nebo 200 tobolek
2 inhalátory + 100 tobolek
4 inhalátory + 200 tobolek
50 inhalátorů + 500 tobolek
50 nebo 60 tobolek bez inhalátoru

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Datum poslední revize textu: 8.6.2011




