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Příloha č. 2b) k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls51408/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Fezzor 0,5 mg
Fezzor 1 mg
Fezzor 2 mg
Fezzor 4 mg
tvrdé tobolky

trandolaprilum

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 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.
- Pokud se kterýkoli 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 Fezzor a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fezzor užívat
3. Jak se Fezzor užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Fezzor uchovávat
6. Další informace

1. CO JE FEZZOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Trandolapril, léčivá látka přípravku Fezzor, patří do skupiny přípravků nazývaných inhibitory 
angiotenzin konvertujícího enzymu (jinak také ACE inhibitory). ACE inhibitory způsobují uvolnění
cév, které usnadňuje práci srdce při pumpování krve v těle. To pomáhá snižovat krevní tlak.   
Přípravek Fezzor je určen k léčbě vysokého krevního tlaku. Může se též používat k ochraně srdce po 
srdečním infarktu. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FEZZOR UŽÍVAT

Neužívejte Fezzor:
 jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku trandolapril, jiné léky ze skupiny ACE inhibitorů (např. 

perindopril nebo ramipril) nebo na kteroukoliv další složku přípravku uvedenou v bodě 6. Další 
informace

 jestliže se u Vás v minulosti v souvislosti s podáním ACE inhibitoru objevil stav nazývaný 
angioedém (svědivá vyrážka jako například kopřivka) nebo Quinckeho edém (těžká alergická 
reakce)

 jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je též lepší neužívat přípravek Fezzor ani na počátku 
těhotenství- viz bod Těhotenství)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fezzor je zapotřebí
Je možné, že se u Vás vyskytnou potíže s nízkým krevním tlakem a sníženou funkcí ledvin, pokud 
patříte do skupiny rizikových pacientů léčených přípravkem Fezzor. To u Vás může způsobit mdloby. 
V tom případě je nutné, aby Vám někdo ve Vašem okolí pomohl se posadit nebo zaujmout polohu 
vleže a aby zavolal sanitku nebo záchrannou službu.
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Sdělte svému lékaři
 jestliže dlouhodobě užíváte diuretika (léky na odvodnění) nebo máte dietu s omezením soli
 jestliže jste v nedávné době trpěl(a) silným dlouhodobým zvracením nebo průjmem
 jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci (například Quinckeho edém nebo angioedém) na jiný 

ACE inhibitor (např. perindopril nebo ramipril - včetně otoku obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla 
s obtížemi při polykání nebo dýchání)

 jestliže máte onemocnění známé jako kolagenní vaskulární onemocnění (někdy nazývané též 
onemocnění pojivové tkáně, např. lupus nebo sklerodermie)

 jestliže máte cukrovku
 jestliže trpíte srdečním selháním
 jestliže podstupujete dialýzu ledvin (některé typy dialyzačních membrán nemusí být pro Vás 

vhodné)
 jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami včetně transplantace
 jestliže u vás bude provedena anestezie z důvodu operace
 jestliže máte zúženou jednu nebo více srdečních chlopní (aortální stenóza) nebo jestliže máte 

zúženou výtokovou část levé srdeční komory
 jestliže jste léčen(a) přípravky snižujícími imunitní odpověď
 jestliže trpíte kašlem. Váš lékař Vám může předepsat jiný přípravek.
 jestliže podstupujete LDL aferézu (což je odstraňování cholesterolu z krve pomocí přístroje)
 jestliže podstupujete desenzibilizační léčbu vůči projevům alergie po včelím nebo vosím bodnutí

Pokud jste, nebo se domníváte, že můžete být těhotná, sdělte to Vašemu lékaři. Užívání trandolaprilu 
se v počátku těhotenství nedoporučuje a pokud jste těhotná více než 3 měsíce, přípravek užívat
nesmíte, protože by mohl vážně poškodit Vaše dítě (viz bod Těhotenství).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jiné léky mohou ovlivnit účinnost a bezpečnost léčby tímto přípravkem. Na druhé straně může Fezzor
ovlivnit účinnost a bezpečnost jiných léčivých přípravků. Prosím, informujte svého lékaře nebo 
lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, včetně léků, které jsou 
dostupné bez lékařského předpisu, a bylinných nebo přírodních přípravků. Při léčbě jinými léčivými 
přípravky nezapomeňte upozornit lékaře, že současně užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) 
Fezzor.   

Je obzvlášť nutné sdělit lékaři, že užíváte:
 jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku včetně léků na odvodnění jako je bendroflumethiazid

nebo furosemid
 diuretika (léky na odvodnění) zadržující draslík jako je spironolakton, amilorid, triamteren nebo 

kanrenoát draselný nebo doplňky s obsahem draslíku
 nesteroidní protizánětlivé léky proti bolesti (NSA - např. ibuprofen, diklofenak, indometacin, 

kyselina acetylsalicylová a COX-2 inhibitory)
 lithium nebo tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin, dosulepin)
 léky k léčbě cukrovky (jako je inzulin, glibenklamid nebo gliklazid) 
 antacida
 alopurinol (k léčbě dny) nebo prokainamid (k léčbě poruch srdečního rytmu)
 imunosupresiva (např. cyklosporin), steroidy (např. prednisolon, hydrokortizon) nebo 

protinádorové přípravky
 antipsychotika jako chlorpromazin, thioridazin, flupentixol

V případě, že musíte podstoupit operaci, je důležité informovat chirurga nebo zubního lékaře, že 
užíváte přípravek Fezzor. Může ovlivnit působení anestetik nebo jiných podávaných léků.   

Kontaktujte svého lékaře a informujte ho v případě, že užíváte některý z výše uvedených léků. Může 
být nezbytné upravit dávku.
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Užívání přípravku Fezzor s jídlem a pitím
Přípravek Fezzor můžete užívat s jídlem nebo po jídle a s pitím. 
Není doporučeno požívání alkoholických nápojů zároveň s užíváním přípravku Fezzor.
Alkohol může také oslabit Vaši schopnost reagovat, viz bod Řízení dopravních prostředků a obsluha 
strojů.

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

Těhotenství:
Pokud jste těhotná (nebo otěhotníte v průběhu léčby), musíte neprodleně informovat svého lékaře. Váš 
lékař Vám za normálních okolností doporučí přerušit léčbu přípravkem Fezzor předtím, než otěhotníte 
nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná. Zároveň Vám doporučí užívat jiný přípravek místo Fezzoru. 
Užívání přípravku Fezzor  v počátku těhotenství se nedoporučuje a pokud jste těhotná více než 3 
měsíce, nesmíte přípravek užívat, protože by mohl vážně poškodit Vaše dítě.

Kojení:
Informujte svého lékaře, jestliže kojíte nebo chystáte kojit. Užívání přípravku Fezzor se kojícím 
matkám nedoporučuje. Váš lékař Vám zvolí jinou léčbu v případě, že si přejete kojit, zejména pokud 
je Vaše dítě novorozené nebo nedonošené. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fezzor může u některých osob způsobit pocit závratě nebo mdloby, zejména když tobolky užívají 
poprvé. Tyto stavy se mohou zhoršit po požití i malého množství alkoholu.
Neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje a nevykonávejte jakoukoliv činnost vyžadující 
pozornost několik hodin po první dávce nebo po zvýšení dávky. Vyčkejte na to, jak na Vás přípravek 
bude působit. 
Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  
Důležité informace o některých složkách přípravku Fezzor
Přípravek obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje oranžovou žluť (E110) (v tobolkách 0,5 mg, 1 mg a 2 mg). Může způsobit 
alergické reakce. 

3. JAK SE FEZZOR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Fezzor přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. Tobolky se užívají nerozkousané a zapíjí se sklenicí vody. Tobolku 
užívejte každý den vždy ve stejný čas.

Počet tobolek, které budete užívat, bude záviset na onemocnění, pro které se budete léčit. Jestliže již 
užíváte diuretika, lékař Vám může doporučit snížení jejich dávky nebo ukončení této léčby před 
začátkem léčby přípravkem Fezzor.   

Dospělí:
Vysoký krevní tlak (hypertenze):
Obvyklá úvodní dávka je 0,5 mg jednou denně. Lékař Vám pravděpodobně zvýší tuto dávku na 1-2 
mg denně. Maximální denní dávka jsou 4 mg.

Pacienti se srdečním selháním:
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Léčba bude zahájena během Vašeho pobytu v nemocnici. Obvyklá úvodní dávka je 0,5 mg jednou
denně.

Léčba po srdečním infarktu:  
Léčba bude obvykle zahájena již třetí den po srdečním infarktu v nízkých dávkách 0,5 mg denně. Váš 
lékař pravděpodobně postupně tuto dávku zvýší na maximálně 4 mg denně.

Dávkování u pacientů, kteří byli dříve léčeni diuretiky (léky na odvodnění):
Léčba diuretiky (léky na odvodnění) by měla být ukončena alespoň 72 hodin (3 dny) před zahájením 
léčby přípravkem Fezzor a/nebo může být zahájena dávkou 0,5 mg jednou denně. Dávku Váš lékař 
následně upraví podle Vaší odpovědi na léčbu.

Starší pacienti:
Pokud máte normální funkcí ledvin, není třeba snižovat dávku. Léčbu ale musíte zahájit nízkou 
dávkou a Váš lékař bude během léčby monitorovat Váš krevní tlak a kontrolovat funkci Vašich ledvin.
Pokud jste ale současně léčen (a) diuretiky (léky na odvodnění) nebo máte sníženou funkci srdce, jater 
nebo ledvin, je třeba zvýšené opatrnosti.

Děti:
Přípravek Fezzor by neměl být podáván dětem.

Pacienti s onemocněním ledvin:
Váš lékař Vám upraví dávku v závislosti na výsledcích Vašich laboratorních testů (0,5–1 mg denně). 
Pacienti na dialýze: 0,5 mg denně.

Pacienti s onemocněním jater:
Úvodní dávka je 0,5 mg denně. Dávku Váš lékař může následně upravit podle potřeby.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Fezzor, než jste měl(a)
Kontaktujte svého lékaře, nemocnici nebo lékárnu, pokud jste užil (a) nadměrné množství tohoto léku
a necítíte se dobře.
Symptomy předávkování mohou zahrnovat výrazné snížení krevního tlaku, šok (otok úst a hrdla 
vedoucí k obtížnému dýchání – v tom případě kontaktujte svého lékaře), zpomalení myšlenkových 
procesů (letargie), zpomalení pulzu, poruchu rovnováhy iontů a sníženou funkci ledvin. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fezzor
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fezzor
Je důležité, abyste přípravek užíval(a), dokud Vám Váš lékař neřekne, že máte s jeho užíváním přestat. 
Nepřestávejte s jeho užíváním jen proto, že se cítíte lépe. Pokud přestanete lék užívat, může se Váš 
stav zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

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

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů) a časté nežádoucí 
účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů):
Pokles krevního tlaku.
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Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů):
Závratě, bolest hlavy, slabost a kašel.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 léčených pacientů):
Pocit bušení srdce. Nevolnost. Svědění a kožní vyrážka, pocit nevolnosti a/nebo nemoci.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů) a velmi vzácné 
nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů):
Nervozita, poruchy spánku, ospalost až ztráta vědomí. Podráždění v krku, krvácení z nosu. Zvracení, 
bolest břicha, průjem, zácpa, poruchy trávení. Zadržování tekutin (otoky), sklon ke zvýšenému pocení, 
kopřivka. Bolest svalů. Návaly horka. 

Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu:
Změny krevních parametrů jako jsou jaterní enzymy, kreatinin a močovina. Alergické reakce jako je 
svědění a kožní vyrážka. Zvýšení koncentrací draslíku v krvi. Mozkové krvácení, svalová paralýza, 
dočasná ztráta vědomí. Dušnost, bronchitida. Sucho v ústech, zánět slinivky břišní. Padání vlasů. 
Závažná kožní onemocnění (včetně erythema multiforme a Stevens-Johnsonova syndromu). Horečka.
Onemocnění krve jako agranulocytóza (stav, který se projevuje nedostatečným množstvím bílých 
krvinek, v důsledku čehož může dojít k infekci), leukopenie (pokles počtu bílých krvinek), 
pancytopenie (pokles počtu všech typů krvinek, včetně červených a bílých krvinek a destiček) a pokles 
množství bílkoviny transportující kyslík v krvi (hemoglobin) a hematokritu (podíl, jaký v krvi 
zaujímají červené krvinky).

Další nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou ACE inhibitory zahrnují poruchy ledvin, 
závažný pokles krevního tlaku a s tím spojené projevy jako mdloby, bolest na hrudi a cévní mozková 
příhoda. 

Velmi vzácně se vyskytly alergické reakce. Pokud se u Vás objeví dušnost, tíseň na hrudi, obtíže 
s polykáním, otok očních víček, obličeje nebo rtů, kožní vyrážka jako jsou červené skvrny nebo 
kopřivka (drobná zduření na kůži) nebo svědění, okamžitě se poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoliv 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 FEZZOR UCHOVÁVAT

 Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 Uchovávejte při teplotě do 30 C.
 Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené 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 Fezzor obsahuje
Léčivou látkou přípravku je trandolaprilum 0,5 mg, 1mg, 2 mg nebo 4 mg  v jedné tobolce.
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Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa
(PH102 Avicel), dimetikon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, oxid 
titaničitý (E171) a sodná sůl erythrosinu (E127). Dále jednotlivé síly přípravku obsahují také:

Fezzor 0,5 mg: oranžová žluť (E110), chinolinová žluť (E104).
Fezzor 1 mg: oranžová žluť (E110).
Fezzor 2 mg: oranžová žluť (E110).
Fezzor 4 mg: červený oxid železitý (E172) a žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Fezzor vypadá a co obsahuje toto balení
Fezzor 0,5 mg: tvrdá želatinová tobolka velikosti 2 se světle červeným víčkem a sytě žlutým tělem 

tobolky.
Fezzor 1 mg: tvrdá želatinová tobolka velikosti 2 se světle červeným víčkem a světle oranžovým 
tělem 

tobolky.
Fezzor 2 mg: tvrdá želatinová tobolka velikosti 2 se světle červeným víčkem a světle červeným 
tělem 

tobolky.
Fezzor 4 mg: tvrdá želatinová tobolka velikosti 2 se světle oranžovým víčkem a světle oranžovým 
tělem 

tobolky.

Velikost balení:
Tobolky jsou baleny v blistrech (PVC/PE/PVDC//Al).

Fezzor 0,5 mg: 28 tobolek
Fezzor 1 mg: 28 tobolek
Fezzor 2 mg: 28 tobolek
Fezzor 4 mg: 28 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
LABORMED-PHARMA S.A.
Theodor Pallady Blvd. 44B
District 3, Bukurešť
Rumunsko

Výrobce
Pharmathen S.A.
Dervenakion str. 6
153 51 Pallini Attikis
Řecko

Pharmathen International S.A.
Sapes Industrial Park
Block 5
69300 Rodopi
Řecko
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Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Dánsko: Fezzor 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg
Bulharsko: Fezzor 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg
Česká republika: Fezzor 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg 
Maďarsko: Fezzor 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg 
Polsko: Fezzor 
Rumunsko: Fezzor 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg
Slovenská republika: Fezzor 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
11.3.2011

Logo Labormed




