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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls378222/10 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FRAXIPARINE FORTE
injekční roztok

Nadroparinum calcicum

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 Fraxiparine Forte a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fraxiparine Forte užívat 
3. Jak se přípravek Fraxiparine Forte užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Fraxiparine Forte uchovávat 
6. Další informace
7. Návod k podkožní aplikaci přípravku Fraxiparine Forte

1. CO JE PŘÍPRAVEK FRAXIPARINE FORTE A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Fraxiparine Forte je lék, který pomáhá zabraňovat tvorbě krevních sraženin v cévách (trombóza), nebo 
léčí krevní sraženinu, pokud se již vytvořila. Tento typ léku se nazývá antitrombotikum.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
FRAXIPARINE FORTE UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Fraxiparine Forte
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vápenatou sůl nadroparinu nebo na kteroukoli další 

složku přípravku Fraxiparine Forte (viz bod 6)
 jestliže příliš krvácíte
 jestliže máte srdeční infekci
 jestliže u Vás při předchozí léčbě přípravkem Fraxiparine Forte došlo k poklesu počtu krevních 

destiček (buňky, které pomáhají při srážení krve)
 jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu (mrtvici) způsobenou krvácením do mozku
 jestliže máte onemocnění, u kterého je pravděpodobné, že může způsobit krvácení, jako např. 

žaludeční vředy
 jestliže se léčíte na onemocnění srdce a máte potíže s ledvinami
 jestliže se léčíte s krevní sraženinou v plicích (plicní embolii) nebo dolní končetině (hluboká žilní 

trombóza) a máte onemocnění ledvin
 Pokud si myslíte, že se Vás cokoli z tohoto týká, neužívejte přípravek Fraxiparine Forte, dokud se 

neporadíte se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Fraxiparine Forte je zapotřebí
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Než Vám začne být podáván přípravek Fraxiparine Forte, Váš lékař by měl vědět:
 zda je u Vás riziko nekontrolovaného krvácení (hemoragie), např.:

 žaludeční vředy
 krvácivá porucha
 nedávno jste podstoupil(a) operaci mozku, páteře nebo oka
 vysoký krevní tlak

 zda máte onemocnění jater nebo ledvin
 zda je Vám více než 65 let
 zda jste mladší 14 let
 zda užíváte další léky, které ovlivňují krevní srážlivost
    Pokud si myslíte, že se Vás cokoli z tohoto týká, poraďte se se svým lékařem.

Stavy, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost
Přípravek Fraxiparine Forte může zhoršovat některé již existující stavy, nebo způsobovat závažné 
nežádoucí účinky. Abyste snížil(a) riziko jakýchkoli komplikací, musíte při užívání přípravku 
Fraxiparine Forte věnovat pozornost určitým příznakům. Viz bod 4 Stavy, kterým je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost.

Při užívání přípravku Fraxiparine Forte
Pokud Vám bude prováděna spinální nebo epidurální anestezie nebo odběr mozkomíšního moku v 
oblasti bederní páteře (lumbální punkce), budete pečlivě sledován(a), protože přípravek Fraxiparine 
Forte může způsobovat krvácení do páteřního kanálu v místě vpichu injekce.

Budete podstupovat pravidelná vyšetření krve:
 ve vzácných případech může přípravek Fraxiparine Forte způsobovat snížení počtu krevní destiček 

v krvi
 přípravek Fraxiparine Forte může zvyšovat hladinu draslíku v krvi. Pokud máte cukrovku 

(diabetes), závažné onemocnění ledvin nebo pokud užíváte další léky, které ovlivňují hladinu 
draslíku, bude třeba provádět krevní testy.

Injekční stříkačka přípravku Fraxiparine Forte obsahuje latex.
Ochranná krytka jehly obsahuje latex.
 Pokud jste alergický(á) na latex, řekněte to svému lékaři.

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 přípravkem Fraxiparine Forte nesmí být užívány žádné další léky, které by mohly ovlivnit srážení 
krve, pokud vám je nepředepsal lékař. 

Těhotenství a kojení

O bezpečnosti přípravku Fraxiparine Forte u těhotných žen jsou k dispozici pouze omezené informace. 
Pokud jste těhotná, pokud si myslíte, že můžete být těhotná, nebo pokud těhotenství plánujete, 
neužívejte přípravek Fraxiparine Forte bez toho, abyste se poradila se svým lékařem. Váš lékař zváží 
přínos užívání přípravku Fraxiparine Forte v těhotenství pro Vás oproti rizikům pro Vaše dítě.

V průběhu léčby přípravkem Fraxiparine Forte se kojení nedoporučuje. Informace o vylučování 
nadroparinu do mateřského mléka jsou pouze omezené.
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3. JAK SE PŘÍPRAVEK FRAXIPARINE FORTE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Fraxiparine Forte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám řekne, jakou dávku a objem přípravku Fraxiparine Forte bude potřeba podávat a jak dlouho 
bude nutné ho používat.

Jak se užívá
 Přípravek Fraxiparine Forte se podává jako podkožní injekce (subkutánně) do kožní řasy v dolní 

části břicha. K léčbě některých typů srdečního infarktu může lékař podat první dávku do žíly 
(intravenózně). Injekční stříkačky jsou předplněné, ale u některých osob může být nutné objem 
v injekční stříkačce upravit. Lékař Vám sdělí, pokud se Vás toto týká. Podrobný postup aplikace 
viz bod 7 této příbalové informace.

 Nepodávejte přípravek Fraxiparine Forte do svalu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fraxiparine Forte
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze si vezměte dávku, jakmile 
si vzpomenete, nebo pokud se již blíží čas další dávky, vyčkejte do ní.
Pokud si nejste jistý(á), jak postupovat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Fraxiparine Forte, než jste měl(a)
Jestliže jste náhodně použil(a) více přípravku Fraxiparine Forte, kontaktujte co nejdříve svého lékaře 
nebo lékárníka, protože může dojít ke zvýšení rizika krvácení.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Fraxiparine Forte 
Užívejte přípravek Fraxiparine Forte tak dlouho, jak Vám doporučil Váš lékař. Nepřestávejte přípravek 
užívat dříve, bez předchozí domluvy s lékařem. 

Pokud ukončíte léčbu dříve, než Vám řekl lékař, nemusí být krevní sraženina dostatečně vyléčena a 
můžete mít vyšší riziko vzniku nové krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo v plicích. Pokud 
chcete ukončit užívání přípravku Fraxiparine Forte, promluvte si o tom nejprve se svým lékařem nebo 
lékárníkem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fraxiparine Forte nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost
Alergické reakce: Při užívání přípravku Fraxiparine Forte jsou velmi vzácné. 
Příznaky alergické reakce jsou:
 vystouplá a svědivá vyrážka (kopřivka)
 otoky, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující obtíže s dýcháním
 Pokud si myslíte, že se u Vás objevil jakýkoli z těchto příznaků, okamžitě kontaktuje lékaře. 

Přestaňte užívat přípravek Fraxiparine Forte.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit u více než 1 osoby z 10:
 krvácení
 malé krevní sraženiny pod kůží v místě vpichu injekce
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Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 osoby z 10:
 reakce v místě vpichu injekce

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
 játra nefungují tak, jak by měla (zvýšení množství jaterních enzymů v krvi).

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 osoby z 1000:
 ukládání vápníku v místě vpichu injekce.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
 snížení nebo zvýšení počtu krevních destiček (buňky, které jsou nutné pro srážení krve).

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 osoby z 10000:
 alergické reakce
 kožní defekt (nekróza) v místě vpichu injekce
 přetrvávající bolestivé ztopoření penisu (priapismus) - pokud se Vám toto přihodí, neprodleně 

kontaktujte lékaře. Aby se zabránilo závažným komplikacím, může být nutná léčba.

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou objevit v krevních testech:
 vysoké hladiny draslíku
 zvýšení počtu bílých krvinek (eosinofilie).

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky
 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 FRAXIPARINE FORTE UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Fraxiparine Forte nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Chraňte před mrazem

Neuchovávejte v chladničce, protože podání studené injekce může být bolestivé.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Fraxiparine Forte obsahuje

 Léčivou látkou je nadroparinum calcicum 19 000 IU anti-Xa v 1 ml roztoku

 Pomocnými látkami jsou kyselina chlorovodíková 10% nebo roztok hydroxidu vápenatého pro 
úpravu pH, voda na injekci
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Jak přípravek Fraxiparine Forte vypadá a co obsahuje toto balení

Fraxiparine Forte je čirý až slabě opalescentní, bezbarvý až slabě žlutý roztok.

Přípravek je v jednorázové skleněné stříkačce s jehlou chráněnou pryžovým krytem.

Velikost balení:
0,6 ml 2 nebo 10 stříkaček
0,8 ml 2 nebo 10 stříkaček
1,0 ml 2 nebo 10 stříkaček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci 

Glaxo Group Ltd.
Greenford, Middlesex
Velká Británie

Výrobce
Glaxo Wellcome Production
Notre Dame de Bondeville 
Francie

Vysvětlení cizojazyčných údajů uvedených na obalech:

Lot = Číslo šarže

EXP = Použitelné do

7. NÁVOD K PODKOŽNÍ APLIKACI PŘÍPRAVKU FRAXIPARINE FORTE

Části injekční stříkačky
 Krytka jehly
 Píst
 Úchopová část 
 Ochranný kryt

Pokyny pro podávání
1. Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou a vysušte je ručníkem.
2. Vyjměte injekční stříkačku z krabičky a zkontrolujte zda:
- datum exspirace není prošlé
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- injekční stříkačka nebyla otevřená nebo poškozená

3. Pohodlně se posaďte nebo položte. 
Vyberte si místo v dolní části břicha, nejméně 5 cm pod 
pupkem (obrázek A). 

Střídejte levou a pravou stranu břicha při každé injekci, to 
napomáhá snížení nepříjemných pocitů v místě vpichu injekce.
Pokud není možné podávat injekce do dolní části břicha, 
poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Obrázek A
4. Otřete plánované místo vpichu injekce tamponem napuštěným alkoholem.

5. Sundejte krytku jehly nejprve pootočením a poté přímým 
tahem od úchopové části injekční stříkačky (obrázek B).

Krytku jehly vyhoďte.

Pokud je objem v injekční stříkačce větší, než potřebujete, 
musíte přebytečné množství odstranit dříve, než si injekci 
aplikujete. 
- Držte injekční stříkačku s jehlou směřující dolů.
- Jemně tlačte píst injekční stříkačky dolů, až se dolní část

bubliny bude dotýkat linie označující objem, který Vám 
předepsal lékař.

- Nechejte odkapat tekutinu, která vytéká z jehly, na 
papírový kapesník a ten poté vyhoďte.

- Injekční stříkačka je nyní připravena k použití.

Důležitá poznámka:
- Nedotýkejte se jehly a dbejte na to, aby se jehla před 

aplikací injekce nedotkla žádného povrchu.
- Je normální, že jsou v injekční stříkačce přítomné malé 

vzduchové bubliny. Nepokoušejte se je před aplikací 
injekce odstranit, pokud byste to udělal(a), mohl(a) byste 
tak ztratit část léku.

Obrázek B

6. Jemným stiskem vytvořte kožní řasu v místě, které jste 
předtím očistil(a). Držte ji mezi palcem a ukazováčkem 
v průběhu celé aplikace injekce (obrázek C).

Obrázek C
7. Držte pevně úchopovou část injekční stříkačky. Vpíchněte 
celou délku jehly kolmo do kožní řasy (obrázek D).
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Obrázek D
8. Aplikujte CELÝ obsah injekční stříkačky stlačením pístu tak 
daleko, jak jen to půjde (obrázek E). Poté opatrně vytáhněte 
jehlu z kůže.

Obrázek E
9. Poté uchopte injekční stříkačku jednou rukou za ochranný 
kryt, druhou rukou držte úchopovou část injekční stříkačky a 
silně zatáhněte zpět, čímž uvolníte ochranný kryt. Stáhněte 
ochranný kryt z těla injekční stříkačky, až se zastaví v pozici, 
kdy kryje celou jehlu (obrázek F).

Obrázek F

Injekční stříkačky se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte 
likvidovat injekční stříkačky, které již nepotřebujete. 

Toto balení obsahuje  injekční stříkačky opatřené jednoduchým bezpečnostním systémem k 
ochraně jehly po aplikaci.

Před injekcí       Po injekci

Po aplikaci injekce použijte bezpečnostní systém:

Po použití
bezpečnostního
systému

Uchopit a uvolnit 
bezpečnostní 
kryt

Uchopit a fixovat 
bezpečnostní kryt 
v nové poloze

Držet v 
prstech

bezpečnostní 
kryt bezpečnostní

kryt



8/8

Držte stříkačku opatrně v jedné ruce za válcový plastikový kryt, prsty druhé ruky zatáhněte za horní 
konec těla stříkačky a uvolněte kryt. Posuňte kryt směrem k jehle až se ozve klapnutí zarážky a 
kryt je fixován.

Držte pevně v prstech a zatáhněte

Pro zvýšení bezpečnosti klade systém při překonávání zarážek běžný odpor.
Jehla je nyní zcela chráněna.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
22.6. 2011

Klapnutí
při uvolnění

Klapnutí při 
fixování




