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ha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls66605/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CONVULEX 100 mg/ml injekční roztok 
natrii valproas

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.

Držitel rozhodnutí o registraci :
G.L.Pharma GmbH
Lannach  Rakousko

Výrobce :
Gerot Pharmazeutika GmbH
Vídeň
Rakousko

Složení:
Léčivá látka: jedna ampule (5 ml) obsahuje 500 mg natrii valproas, což odpovídá 433,9 mg 
acidum valproicum.
Pomocnými látkami jsou: dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný a 
voda na injekci.

Co je přípravek Convulex 100 mg/ml injekční roztok a k čemu se používá
Přípravek Convulex 100 mg/ml, patří do skupiny léčiv nazývaných antiepileptika. Tato léčiva 
potlačují záchvaty křečí u epilepsie. 
Convulex v injekční formě je určen pro ty pacienty, kteří dočasně nemohou být léčeni ústně 
podávaným přípravkem.
Přípravek se užívá k léčbě generalizované epilepsie (kdy je záchvatem postižen celý mozek), 
parciální epilepsie (kdy je postižena jen určitá část mozku) a k léčbě specifických syndromů 
(Westův a Lennox-Gastautův).

Dávkování a způsob podání
Dávkování přípravku Convulex 100 mg/ml injekční roztok vždy stavnoví lékař. Dávku je 
nutno stanovit podle věku a tělesné hmotnosti a s ohledem na individuální citlivost na 
valproát. 
Dávkování se dále upravuje podle klinické odpovědi pacienta a kontrolují se hladiny 
valproátu v plazmě (za účinné pro přiměřenou kontrolu záchvatů se považuje obvykle 
rozmezí 40-100 mg/l valproátu). 
Podávání 
Pacienti, kteří již byli léčeni ústně podávaným valproátem, a pro které byla stanovena vhodná 
velikost léčebné dávky, mohou být dále léčeni stejnou dávkou rozloženou do jedné 



déletrvající
být podána pacientu stabilizovanému na 25 mg/kg/den. 
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či opakované infúze. Např. kontinuální infúze o rychlosti 1 mg/kg/hod by měla 

Ostatním pacientům se může zpočátku podat 15 mg/kg formou pomalé (déle než 3 min 
podávané) nitrožilní injekce s následnou infúzí, obvykle 1-2 mg/kg/hod, vždy s přihlédnutím 
ke klinické odpovědi. Dále je třeba co nejdříve přejít na léčbu perorální formou přípravku. 
U malých dětí je valproát málokdy lékem první voby. Injekční Convulex může být použit  
pouze po přísném zvážení výhod a rizika a použit jako tzv. monoterapie (to znamená jako 
jediný lék pro léčbu epilepise a nikoliv v kombinaci s dalšími antiepileptiky).

Léčivý přípravek může být mísen s těmito přípravky: 
isotonický roztok chloridu sodného,
5% roztok glukózy,
složený roztok chloridu sodného.
Pokud jsou současně intravenózně podávány jiné léčivé přípravky, měly by být podávány 
odděleně.

Neužívejte přípravek Convulex 100 mg/ml injekční roztok v těchto případech:
- přecitlivělost na léčivou látku valproát sodný nebo na jakoukoliv pomocnou látku přípravku
- akutní zánět jater
- chronický zánět jater
- těžká porucha jater, zvláště v souvislosti s užíváním léků – u pacienta nebo u kohokoliv v 
rodině
- onemocnění způsobené poruchou červeného krevního barviva (porfyrie). 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

- Poruchy jaterních funkcí a zánět slinivky břišní
Pokud se přípravek Convulex 100 mg/ml injekční roztok podává kojencům a dětem do tří let s 
těžkou formou epilepsie (zejména v případě anomálií mozku, mentální retardace, některých
genetických a/nebo známých metabolických poruch); zpočátku  léčby existuje zvýšené riziko 
jaterních intoxikací, zejména u malých dětí. Riziko jaterních intoxikací je vyšší zejména při 
léčbě v kombinaci s jinými antiepileptiky.
Jestliže se během léčby objeví potíže, jako je tělesná nebo duševní slabost, ztráta chuti k jídlu 
(anorexie), apatie, ospalost, opakované zvracení, bolest břicha,  recidivy nebo zhoršení 
záchvatů/křečí a/nebo prodloužení doby krvácení, je nutné ihned tyto příznaky hlásit 
ošetřujícímu lékaři. Příčinou může být zánět jater nebo pankreatu nebo zvýšené množství 
amoniaku v krvi.
V takových případech je třeba ihned provést příslušná klinická a laboratorní vyšetření 
jaterních funkcí. 

- Stejně jako u většiny ostatních antiepileptik může dojít, zvláště na počátku léčby, k mírnému 
vzestupu jaterních enzymů. Tento vzestup bývá přechodný a izolovaný, bez klinických 
příznaků. 
- U pacientů se vzestupem jaterních enzymů je třeba provádět pečlivější a opakovaná 
laboratorní vyšetření a případně přistoupit k úpravě dávky. 
- U dětí do 3 let věku se doporučuje podávat valproát v monoterapii. Vždy by však mělo být 
jeho podávání zváženo vzhledem k potenciálnímu riziku vzniku poškození jater nebo 
pankreatitidy. 
- Současné podávání salicylátů by mělo být vyloučeno zvláště u dětí do 3 let pro zvýšené 
riziko hepatotoxicity. 
- Před zahájením terapie se rovněž doporučuje provést krevní vyšetření (krevní obraz včetně 
počtu krevních destiček, krvácivost, testy na srážlivost krve). Tato vyšetření je vhodné 



provést i
modřin. 
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 před chirurgickou operací nebo v případě spontánního krvácení či zvýšené tvorby 

- U pacientů s poruchou funkce ledvin může být nutné snížit dávky přírpavku, protože 
dochází k vzestupu hladin volné kyseliny valproové. 
- Vzhledem k výjimečně zaznamenaným imunitním poruchám je třeba zvážit možné riziko při 
podávání přípravku pacientům s lupus erythematodes. 
- Vzhledem k výjimečně zaznamenaným případům pankreatitidy by pacienti s akutními 
bolestmi břicha měli být ihned vyšetřeni lékařem. V případě rozvoje pankreatitidy by léčba 
valproáty měla být ihned přerušena. 
- Rovněž pokud se předpokládá enzymatický defekt v oblasti cyklu močoviny, je třeba před 
zahájením léčby provést příslušná laboratorní vyšetření vzhledem k riziku vzniku 
hyperamonémie. 
- Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je valproát sodný trpělo představami, že si 
ublíží či vezmou život .Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky,okamžitě kontaktujte svého 
lékaře. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Convulex 100 mg/ml a další léčivé přípravky mohou vzájemně ovlivňovat své účinky včetně 
účinků nežádoucích. Kromě jiných léčivých přípravků se to týká těchto přípravků:
 antipsychotická léčiva, MAO inhibitory, antidepresiva a benzodiazepiny (léčiva používaná u 

psychiatrických onemocnění) – Convulex 100 mg/ml injekční roztok může zvýšit účinek 
těchto léčivých přípravků. Může být zapotřebí upravit dávkování.

 fenobarbital (léčivo proti epilepsii); koncentrace fenobarbitalu v krvi se může zvýšit a může 
se projevit ospalost – zvláště u dětí.  Může být zapotřebí upravit dávkování.

 primidon (léčivo proti epilepsii); koncentrace primidonu se může zvýšit, což může zvýšit 
výskyt nežádoucích účinků  - především sedace (útlumu). Tento účinek vymizí při 
dlouhodobém užívání.

 karbamazepin (léčivo proti epilepsii a psychiatrickým onemocněním); toxické účinky 
karbamazepinu mohou být při současném podávání přípravku Convulex 100 mg/ml injekční 
roztok zvýšeny. Může být zapotřebí upravit dávkování.

 lamotrigin (léčivo proti epilepsii); Může být zapotřebí upravit dávkování.
 zidovudin (léčivo proti infekci HIV); kyselina valproová může zvýšit plazmatické 

koncentrace zidovudinu a zhoršovat tak jeho toxické účinky. Může být nutno snížit dávky 
zidovudinu.

 jiná léčiva proti záchvatům (antiepileptika, jako je fenytoin, fenobarbital a karbamazepin); 
koncentrace kyseliny valproové v krvi může být snížena. Může být zapotřebí upravit 
dávkování.

 felbamát (léčivo proti epilepsii); koncentrace kyseliny valproové a felbamátu v krvi může být 
zvýšena. Může být zapotřebí upravit dávkování přípravku Convulex 100 mg/ml injekční 
roztok a felbamátu.

 meflochin (přípravek pro léčbu a prevenci malárie); při současném užívání přípravku 
Convulex 100 mg/ml injekční roztok se mohou vyskytnout epileptické záchvaty. 

 léčivé přípravky inhibující některé jaterní enzymy (jako je cimetidin nebo erythromycin); 
koncentrace kyseliny valproové v krvi může být zvýšena. 

 panipenem, meropenem (antibiotika; léčiva proti zánětlivým onemocněním); koncentrace 
kyseliny valproové v krvi může být snížena. Může být zapotřebí upravit dávkování
přípravku.

 acetylsalicylová kyselina (léčivo proti srážení krve a proti bolesti); kyselina valproová může 
zvýšit účinek tohoto léčiva. Současné užívání těchto léků u dětí mladších než 3 roky se 
nedoporučuje z důvodu nebezpečí jaterní intoxikace.

 valproát obvykle neindukuje enzymy, nesnižuje tudíž účinnost peroálních kontraceptiv.



při současném podávání ant
protrombino
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 ikoagulancií závislých na vitaminu K je nutné pečlivé sledování 
vého času.

 Valproát zvyšuje koncentraci celkového feny
feny

toinu v plazmě, navíc zvyšuje i hladinu volného 
toinu s možnými příznaky předávkování. Doporučuje se tedy klinické sledování a

případné stanovování volné formy fenytoinu v séru.
 Alkohol; Valproát může zvyšovat účinky alkoholu.
 karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí ).Kombinace kyseliny 

valproové (natrium-valproátu ) s karbapenemy je třeba se vyvarovat,protože může snížit 
její účinek .

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.

Těhotenství a kojení
Ženy, u nichž je pravděpodobnost otěhotnění se musí před zahájením léčby přípravkem 
Convulex 100 mg/ml injekční roztok poradit se specialistou. Existují důkazy, že účinná látka 
může mít škodlivé účinky na plod, zejména v prvním trimestru těhotenství. Stejně jako u 
většiny jiných léků proti epilepsii, i u tohoto léčivého přípravku se v pokusech na zvířatech 
prokázaly škodlivé účinky. U těhotných žen, které užívají léčivé přípravky proti epilepsii, 
existuje vyšší riziko vrozených anomálií u dětí. Po podávání valproátu sodného těhotným 
ženám může dojít k narození dítěte s rozštěpem páteře nebo s anomáliemi postihujícími 
obličej. U žen, které trpí epilepsií a chtějí otěhotnět, je třeba pečlivě vyhodnotit riziko 
pokračování v léčbě nebo přerušení léčby. Pokud si přejete otěhotnět, je nutno předem se 
poradit s ošetřujícím lékařem.
Některé malformace, jako je spina bifida (rozštěp páteře) lze zjistit v prvních měsících 
těhotenství pomocí amniocentézy.

U novorozenců matek užívajících valproát sodný během těhotenství byly zaznamenány velmi 
vzácné případy poruchy srážení krve. U novorozenců je proto třeba vyšetřit srážlivost krve
(na základě odběru malého množství krve).

Valproát sodný se vylučuje v nízkých koncentracích do mateřského mléka. Pokud si přejete 
kojit, je třeba pečlivě vyhodnotit riziko a možné přínosy kojení. Můžete kojit za předpokladu, 
že budete kontrolovat, zda se u kojence nevyskytují nežádoucí účinky (jako je ospalost, 
obtížné sání mléka, zvracení, drobná krvácení do kůže).

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

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Na počátku léčby, při vyšším dávkování a v kombinaci s jinými přípravky s účinkem na CNS 
mohou být změněny reakce natolik, že nezávisle na projevech základní nemoci může být 
omezena schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů.  

Nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Convulex 100 mg/ml injekční roztok 
nežádoucí účinky, které se však nemusí projevit u každého pacienta.

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



Nežádoucí
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 účinky jsou klasifikovány podle frekvence jejich výskytu. Ta je definována takto:
Velmi časté (>1/10)
Časté (>1/100, <1/10)
Méně časté (>1/1,000, <1/100)
Vzácné (>1/10,000, <1/1,000)
Velmi vzácné (<1/10,000), včetně jednotlivých hlášení

Poruchy krve a lymfatického systému 
Časté: snížení počtu krevních destiček doprovázené tvorbou modřin a tendencí ke krvácení
Vzácné: snížení počtu červených krvinek, snižení počtu bílých krvinek nebo snížení počtu 
všech krevních buněk. Snížená hladina fibrinogenu (bílkovina krevní plazmy důležitá pro 
srážení krve) většinou bez klinických příznaků a zejména při vysokých dávkách.

Poruchy metabolismu a výživy
Velmi časté: Izolované a ne příliš výrazné zvýšení amoniaku v krvi beze změn jaterních 
funkčních testů. 
Vzácné: Fanconiho syndrom

Poruchy nervového systému
Časté: Třes rukou, parestézie (brnění, mravenční), bolest hlavy, únava, ospalost, netečnost, 
porucha hybnosti a koordinace (ataxie).
Méně časté: Hyperaktivita, podrážděnost, příhody spojené s výskytem křečí, zmatenost, 
zhoršené vědomí (stupor) nebo nadměrná ospalost (letargie), vedoucí k dočasnému kómatu 
(encefalopatie) 
Vzácné: zvýšení amoniaku v krvi s neurologickými projevy
Velmi vzácné: dočasné zhoršení mentálních funkcí související s dočasným svraštěním mozku, 
dočasná Parkinsonova nemoc 

Oční poruchy
Vzácné: Nekontrolovatelné rychlé pohyby očí (nystagmus), dvojité vidění

Ušní poruchy
Vzácné: Ztráta sluchu (trvalá nebo dočasná)

Gastrointestinální poruchy 
Méně časté: nevolnost, bolesti v oblasti žaludku, křeče v břiše, průjem - vyskytují se u 
některých pacientů na záčátku léčby, ale i bez přerušení léčby během několika dní obvykle 
vymizí.
Vzácné: zánět slinivky břišní (pankreatitida)

Poruchy jater a žlučových cest 
Méně časté: během prvních šesti měsíců léčby se může objevit dysfunkce jater, někdy 
doprovázená zvýšeným množstvím amoniaku v krvi (zápach amoniaku lze identifikovat v 
moči) a ospalost. Zejména u dětí může být dysfunkce jater velmi těžká a případně smrtelná.

Poruchy kůže a podkoží 
Časté: Vypadávání vlasů
Vzácné: Kožní reakce, jako je vyrážka
Velmi vzácné: kožní vyrážka s nepravidelnými skvrnami (erythema multiforme); těžké, akutní 
reakce doprovázené horečkou a puchýři na kůži /odlupování kůže (toxická epidermální 
nekrolýza); těžká reakce přecitlivělosti s (vysokou) horečkou, červené skvrny na kůži, bolest 
kloubů a/nebo zánět očí (Stevens-Johnsonův syndrom)



Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů 
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Časté: Nepravidelná menstruace
Vzácné: Nepřítomnost menstruace

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
Časté: Zvýšení tělesné hmotnosti nebo ztráta tělesné hmotnosti, zvýšení nebo ztráta chuti k 
jídlu

Předávkování
Při předávkování je nutné okamžitě vyhledat lékaře.
Mezi klinické příznaky předávkování obvykle patří kóma se svalovou ochablostí, snížením 
reflexů, zúžením zornic a zhoršenými dechovými funkcemi a metabolickou acidózou. 
Příznaky však mohou být velmi variabilní - u velmi vysokých plazmatických hladin valproátu 
byly popsány i křeče. Byly hlášeny případy otoku mozku a zvýšeného nitrolebního tlaku. 
Léčba předávkování je symptomatická za hospitalizace: výplach žaludku a monitorování 
vitálních funkcí. 
Ve velmi vážných případech lze přistoupit k dialýze nebo výměnné transfúzi. V jednom 
případě byl s úspěchem použit naloxon. Léčba je obvykle úspěšná, i když v souvislosti s 
masívním předávkováním byla popsána i úmrtí. 

Uchovávání přípravku Convulex 100 mg/ml injekční roztok 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Použitelnost
4 roky.
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při 
teplotě 20-25°C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li 
použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v 
odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2-8°C,
pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 

Léčivý přípravek lze mísit pouze s roztoky uvedenými v bodu Dávkování a způsob podání.
Pokud jsou současně intravenózně podávány jiné léčivé přípravky, měly by být podávány 
odděleně.

Druh obalu a velikost balení
Odlamovací ampule z bezbarvého skla.
Velikost balení: 5 ampulí á 5 ml. 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
12.5.2010
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