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PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Alozur 5 mg tablety 
Alozur 10 mg tablety 

amlodipinum 
 
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 Alozur a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alozur používat 
3. Jak se přípravek Alozur užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Alozur uchovávat 
6. Další informace 
 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK ALOZUR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Alozur patří do skupiny léků zvaných blokátory vápníkových kanálů. 
Alozur se užívá k léčbě  
 vysokého krevního tlaku  
 bolesti na hrudníku způsobené zúžením věnčitých tepen srdečního svalu (angina pectoris) nebo 

vzácnější formy bolesti na hrudníku způsobené křečovitým stahováním věnčitých tepen srdečního 
svalu (vazospastická angina). 

 
Pokud trpíte vysokým krevním tlakem, uvolní Alozur cévy, takže krev jimi prochází snadněji.  
 
Pokud trpíte anginou pectoris, zlepší Alozur dodávku krve do srdečního svalu, který tak dostává více 
kyslíku a následkem toho se zabrání bolesti na hrudi. Alozur neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti 
na hrudi při angině pectoris. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALOZUR 

UŽÍVAT 
 
Neužívejte přípravek Alozur,  
 jestliže máte velmi nízký krevní tlak 
 pokud jste v šoku 
 jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku nebo na jakékoliv další složky přípravku  
 jestliže máte srdeční selhání po srdečním záchvatu (během posledních 28 dnů) 
 jestliže trpíte zúžením aorty (srdečnice) 
 jestliže trpíte nestabilní anginou pectoris 
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alozur je zapotřebí 
 jestliže máte slabou funkci srdce (např. srdeční selhání) 
 jestliže máte poškozenou funkci jater 
 jestliže podstupujete dialýzu 
 jestliže jste starší a je potřeba zvýšit dávkování 
 
Vzhledem k nedostatečným zkušenostem, nedoporučuje se užívání přípravku Alozur u dětí a 
dospívajících (mladší než 18 let). 
 
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.  
Vždy sdělte Vašemu lékaři nebo lékárníkovi, zda užíváte současně s přípravkem Alozur kterékoliv 
z následujících léků: 
 ketokonazol, itrakonazol (léky proti houbovým infekcím) nebo ritonavir (lék k léčbě AIDS) 

jelikož koncentrace amlodipinu může být zvýšená. 
 rifampicin, jelikož koncentrace amlodipinu může být snížená. 
 rostlinný přípravek obsahující třezalku tečkovanou, jelikož koncentrace amlodipinu může být 

snížená. 
 jiné léky snižující krevní tlak a diuretika (léky zvyšující vylučování moče), jelikož amlodipin 

může zesílit účinky těchto léků.  
 
Užívání přípravku Alozur s jídlem a pitím 
Alozur by se měl zapíjet vodou a užívat s jídlem. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Alozur smí být v těhotenství užíván pouze podle instrukcí lékaře. 
 
Kojení  
Pokud kojíte, neužívejte přípravek Alozur.  
 
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Alozur může pravděpodobně způsobit vedlejší účinky, jako jsou závrať, bolest hlavy, únava nebo 
nevolnost, které ve větší nebo menší míře mohou ovlivňovat Vaši bezpečnost při řízení dopravních 
prostředků a obsluze strojů. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALOZUR UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte přípravek Alozur přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí: 
Obvyklá dávka je 5 mg jednou denně. Je-li to třeba, může být dávka po 2-4 týdnech zvýšená na 10 mg 
jednou denně. 
 
 
 
Starší pacienti: 
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Dávka musí být upravena. Následujte pokyny svého lékaře. Při zvyšování dávky je třeba postupovat 
opatrně. 
 
Jestliže máte problémy s játry: 
Dávka musí být snížená. Následujte pokyny svého lékaře. 
 
Tableta by se měla zapíjet sklenicí vody.  
 
Rozdělení 10 mg tablety: Uchopte tabletu do obou rukou, tak aby půlící rýha byla mimo palec, 
jemným tlakem tabletu rozdělte na dvě části. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Alozur, než jste měl(a) 
Jestliže užijete náhodně příliš mnoho tablet přípravku Alozur, můžou se objevit následující příznaky 
předávkování: extrémní závrať a/nebo pocit závratě, problémy s dýcháním, časté nucení na močení. 
 
Obraťte se ihned na svého lékaře nebo nejbližší pohotovostní oddělení.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Alozur 
Jestliže jste zapomněl(a) vzít tabletu, můžete ji ještě vzít do 12 hodin po obvyklé době užívání tablety. 
Jestliže uplyne více než 12 hodin od doby, kdy jste měl(a) vzít tuto tabletu, neměl(a) byste brát 
zmeškanou dávku a měl(a) byste vzít další tabletu v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, 
abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Alozur 
Neměňte léčbu a neukončujte ji dříve, než jak bylo dohodnuto, aniž byste to prodiskutovali se svým 
lékařem. 
 
Máte-li jakékoliv 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 Alozur nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Závažné nežádoucí účinky: 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů, včetně 
ojedinělých případů) Závažné kožní reakce, např. zánět a zvředovatění kůže, otok tváře, hrtanu, paží, 
dolních končetin a potíže s dýcháním (angioedém).  
 
Pokud se kterýkoliv z těchto nežádoucích případů vyskytne, obraťte se ihned na lékaře. 
 
Ostatní nežádoucí účinky: 
Velmi časté (vyskytující se u více než 1 z 10 léčených pacientů): 
Otok kotníků. 
 
Časté (vyskytující se u méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených pacientů): 
Bolest hlavy (zejména na počátku léčby), spavost, závratě, slabost, palpitace (rychlejší nebo 
nepravidelné bušení srdce), nevolnost, špatné trávení, bolest žaludku, zrudnutí tváře a pocit horka, 
zejména na počátku léčby. 
 
 
Méně časté (vyskytující se u méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených pacientů): 
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Zvětšení prsní žlázy u mužů, pocit nevolnosti, sucho v ústech, třes, mravenčení, zvýšené pocení, 
poruchy vidění, potíže se spánkem, hučení v uších, zvonění v uších, poruchy spánku, podrážděnost, 
deprese, mdloba, zrychlený tep, bolest na hrudi, zhoršení anginy (zejména na počátku léčby).  
Nízký krevní tlak, zkrácený dech, rýma, zvracení, průjem, zácpa, otok dásní, kožní vyrážka, svědění, 
kopřivka, ztráta vlasů, změna barvy kůže, purpura, křeče, bolest v zádech, bolest svalů a kloubů, 
zvýšená potřeba močení, impotence, vzrůst nebo pokles tělesné hmotnosti, zánět cév. 
 
Vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených pacientů): 
Zmatenost, změny nálad, úzkost, vzrůst hladin některých jaterních enzymů; zežloutnutí kůže nebo 
bělma očí (žloutenka), nebo zánět jater (hepatitida). 
 
Velmi vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů, včetně ojedinělých případů): 
Snížený počet bílých krvinek a krevních destiček, zvýšení hladiny krevního cukru, bolest nebo 
necitlivost v rukou a nohou (periferní neuropatie), kašel, zánět výstelky žaludeční stěny, zánět slinivky 
břišní, alergická reakce se svěděním a vyrážkou. 
 
Pokud se kterýkoliv 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. 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK ALOZUR UCHOVÁVAT 
 
 Uchovávejte přípravek Alozur mimo dosah a dohled dětí. 
 Přípravek Alozur nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné 

do:. 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 Alozur obsahuje 
 
 Léčivou látkou je amlodipin. Každá tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg amlodipinum (ve formě 

amlodipini besilas). 
 Ostatními složkami jsou mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl 

karboxymethylškrobu (typ A) a magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Alozur vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety jsou kulaté a bílé. 10 mg tableta má půlící rýhu na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné 
poloviny. 
 
Velkosti balení: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 200, 300 (10x30), 500 tablet   
 
Držitel rozhodnutí o registraci   
LABORMED-PHARMA S.A. 
Theodor Pallady Blvd. 44B 
District 3, Bukurešť 
Rumunsko 
 
Výrobce 
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Specifar S.A.  
1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara  
12351 Atény 
Řecko 
 
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy: 
Bulharsko: Alozur 5 & 10 mg tablety  
Česká republika: Alozur 5 & 10 mg tablety  
Maďarsko: Alozur 5 & 10 mg tablety  
Polsko: Alozur 5 & 10 mg tablety  
Rumunsko: Alozur 5 & 10 mg tablety  
Slovenská republika: Alozur 5 & 10 mg tablety  
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
13.7.2011 
 
 
Logo Labormed 
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