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Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls125393/2011

Příbalová informace
ANAYA

potahované tablety
anastrozolum 

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 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:     
1. CO JE  ANAYA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ...................................…….....…......…....
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE  PŘÍPRAVEK ANAYA 

UŽÍVAT…………………………..………………………………..…….....
3. JAK SE ANYA UŽÍVÁ...............................................................…….............…....
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY..............................……….............…......................
5. JAK  PŘÍPRAVEK ANAYA UCHOVÁVAT …………………………………………..
6. DALŠÍ INFORMACE..........…..........................................................…....................….

1. CO JE ANYA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ANAYA patří do skupiny léků nazývaných inhibitory aromatázy. Inhibitor aromatázy působí 
proti některým účinkům aromatázy, enzymu lidského organismu, který reguluje hladinu 
určitých ženských pohlavních hormonů, jako jsou estrogeny.
ANAYA se užívá při léčbě karcinomu prsu u žen po přechodu (menopauze).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANAYA 
UŽÍVAT

Neužívejte  PŘÍPRAVEK ANAYA

PŘÍPRAVEK ANAYA nesmějí užívat: děti, ženy před přechodem (menopauzou), těhotné a 
kojící ženy, pacientky s těžkým poškozením ledvin, pacientky se středně těžkým a těžkým 
poškozením jater a pacientky se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo na některou z 
pomocných látek obsažených v přípravku. Přípravek ANAYA nesmí být užíván současně 
s léky, které obsahují estrogeny (např. hormonální substituční léčba ženskými pohlavními 
hormony (HRT), nebo současné užívání tamoxifenu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku  ANAYA je zapotřebí:

Pokud trpíte jakoukoli poruchou či chorobou, která ovlivňuje funkci jater a ledvin.
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Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Při léčbě přípravkem ANAYA nesmí být současně podávány přípravky obsahující ženské 
pohlavní hormony (estrogeny) a tamoxifen, protože ruší jeho farmakologický účinek. 
Informujte Vašeho lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete 
užívat, a to jak na lékařský předpis, tak i volně prodejných.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při léčbě přípravkem ANAYA se může vyskytnout slabost a ospalost, při přetrvávání těchto 
příznaků se poraďte o řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů s lékařem.

Těhotenství a kojení

Přípravek se v těhotenství a během kojení nesmí užívat.

Důležité informace o některých složkách přípravku ANAYA

ANAYA obsahuje laktózu.
Pokud trpíte nesnášenlivostí k určitým cukrům, informujte o tom svého lékaře dřív, než 
začnete přípravek užívat.

3. JAK SE  ANAYA POUŽÍVÁ

Řiďte se radami Vašeho lékaře. Pokud lékař neurčí jinak, užívá se 1 tableta denně. Tabletu 
spolkněte vcelku a zapijte vodou, doporučuje se užívat přípravek ANAYA vždy ve stejnou 
dobu. Pokud si dávku zapomenete vzít v obvyklou dobu, vynechejte ji a pokračujte další den 
podle Vašeho režimu. 

Jestliže jste užila více tablet přípravku  ANAYA než jste měla

Žádné údaje o předávkování u člověka nejsou k dispozici.
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se poraďte se svým 
lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek ANAYA je dobře snášena. Případné nežádoucí účinky jsou obvykle mírného 
charakteru. Mohou se vyskytnout návaly horka, řídnutí vlasů, sucho v pochvě, nechutenství, 
nevolnost, zvracení, průjem, slabost, bolesti hlavy, bolest nebo ztuhlost kloubů, ospalost, 
vyrážka, krvácení z pochvy, obvykle u pacientek v prvních týdnech léčby. 
Velmi vzácně může dojít k celkové alergické reakci (otoky, kopřivka, potíže s dýcháním). 
V takovém případě ihned kontaktujte lékaře.
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ANAYA nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí projevit u každého.
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.
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5. JAK PŘÍPRAVEK ANAYA UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek ANAYA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Pokud lékař ukončí Vaši léčbu přípravkem  ANAYA, zbylé tablety vraťte do lékárny. 
Lék je určen pouze Vám, v žádném případě ho nesmíte podat někomu jinému.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek přípravek ANAYA

 Léčivé látky: 
Jedna potahovaná tableta obsahuje  anastrozolum 1mg 

 Pomocné látky:
hydroxypropylmethylcelulóza, monohydrát laktózy, povidon, magnesium-stearát, sodná 
sůl karboxymethylškrobu, modifikovaný škrob, makrogol, bavlníkový olej, oxid 
titaničitý

Jak  ANAYA vypadá a co obsahuje toto balení

ANAYA  jsou bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety. 

Velikost balení:  POR TBL FLM  28x1 mg
Obal:  PVC/Al blistr (průhledný)
Tablety jsou zabaleny v blistrech - každý obsahuje 14 tablet. Blistry jsou uloženy v 
krabičkách. Každá obsahuje 2 blistry.

Držitel rozhodnutí o registraci:
HEATON a.s.
140 00 Praha 4
Česká republika.

Výrobce:
VUAB Pharma a.s.
252 63 Roztoky
Česká republika

Helm AG
Kraeft Logistik GmbH
Nordersand 2
20457 Hamburg
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 15.7.2011.




