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Příloha č. 1b  k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls15107/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

IMMUNOPRIN 100 mg
potahované tablety

(azathioprinum)

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

1. CO JE IMMUNOPRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Immunoprin obsahuje léčivou látku azathioprin a patří do skupiny léčiv nazývaných 
imunosupresiva. Imunosupresiva snižují účinnost Vašeho imunitního systému. Váš lékař Vám  Immunoprin 
předepsal pro jeden z těchto důvodů:
- aby pomohl Vašemu tělu přijmout transplantovaný orgán
- aby udržel pod kontrolou určitá onemocnění, při nichž Váš imunitní systém reaguje proti zájmům 

Vašeho těla.
Immunoprin samotný anebo v kombinaci s jinými léky se také může použít k léčbě těžké revmatoidní 
artritidy, těžkého zánětu střev (Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy) anebo k léčbě některých 
onemocnění, při nichž Váš imunitní systém reaguje proti Vašemu vlastnímu tělu (autoimunní choroby) 
včetně těžkých zánětlivých onemocnění kůže, jater, tepen a některých krevních poruch.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE IMMUNOPRIN UŽÍVAT

Neužívejte Immunoprin:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na azathioprin nebo na kteroukoli další složku Immunoprinu (viz 

seznam pomocných látek v bodě 6). Jako alergické reakce se mohou objevit vyrážky, svědění, dýchací 
obtíže nebo otoky obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka.

- jestliže právě trpíte těžkou infekcí
- jestliže trpíte těžkou poruchou jater nebo kostní dřeně
- jestliže máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní)
- jestliže jste před nedávnem byl(a) očkován(a) živou vakcínou, např. proti neštovicím nebo žluté zimnici
- jestliže jste těhotná (pokud by Váš lékař výjimečně nerozhodl jinak)
- jestliže kojíte.
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Zvláštní opatrnosti při použití Immunoprinu je zapotřebí
Immunoprin nebudete dostávat, pokud nebude možné Vás sledovat pro možný vznik nežádoucích účinků.

Musíte neodkladně informovat svého lékaře, jestliže se u Vás objeví vředy v hrdle, horečka, infekce, 
podlitiny nebo krvácení.

Prosím, poraďte se se svým lékařem
- jestliže máte být očkován(a) v době, kdy užíváte Immunoprin
- jestliže je Vám známo, že Vaše tělo produkuje příliš málo látky zvané thiopurin-methyltransferáza 

(TPMT) 
- jestliže trpíte onemocněním nazývaným Leschův-Nyhanův syndrom.

Pacienti užívající imunosupresiva mohou mít zvýšené riziko vzniku rakoviny, zejména nehodgkinského 
lymfomu, sarkomu (Kaposiho i jiných sarkomů), rakoviny dělohy a kůže. V průběhu léčby Immunoprinem 
se vyhýbejte silnému slunění anebo ozáření UV-paprsky.

Jestliže je nutno potahovanou tabletu rozpůlit, musí se zabránit styku kůže s prachem z rozlomené tablety i 
s její rozlomenou plochou.

Krevní testy
V průběhu prvních osmi týdnů léčby bude třeba, aby se u Vás jednou týdně provedly krevní testy.  
Častějších krevních testů bude u Vás třeba,

- jestliže jste již vyššího věku
- jestliže užíváte vysoké dávky
- jestliže trpíte poruchou jater nebo ledvin
- jestliže trpíte poruchou kostní dřeně
- jestliže máte nadměrnou aktivitu sleziny.

Je důležité užívat účinnou antikoncepci (např. kondom), protože Immunoprin může vyvolat poruchu vývoje 
plodu, ať tento lék užívá muž nebo žena.

Varování
Je třeba, aby jakékoli ukončení léčby Immunoprinem probíhalo za pečlivého sledování Vašeho stavu. 
Prosím, spojte se se svým lékařem.

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. Jsou to např.:
- allopurinol, oxipurinol nebo thiopurinol (léčba dny)
- svalová relaxancia  jako např. kurare, tubokurarin, pankuronium nebo sukcinylcholin
- jiná imunosupresiva, např. cyklosporin nebo takrolimus
- infliximab (léčivo užívané při Crohnově chorobě)
- olsalazin, mesalazin nebo sulfasalazin (léky užívané při ulcerózní kolitidě)
- warfarin nebo fenprokumon (léčiva zabraňující krevnímu srážení)
- inhibitory ACE (léčiva užívaná při vysokém krevním tlaku nebo srdečním selhání)
- trimethoprim a sulfamethoxazol (antibiotika)
- cimetidin (k léčbě vředů v trávicím ústrojí)
- protirakovinné léčebné postupy nebo léčba zpomalující tvorbu krvinek
- furosemid  (močopudné léčivo při srdečním selhání)
- vakcíny, např. proti hepatitidě B
- jakákoli “živá” vakcína.

Těhotenství a kojení
V těhotenství smíte Immunoprin užívat jedině na výslovný pokyn lékaře.
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Jestliže se domníváte, že jste těhotná, oznamte to svému lékaři. Jak muži, tak i ženy v plodném věku musí 
při užívání Immunoprinu používat antikoncepci – jinou než nitroděložní tělísko. V antikoncepci pokračujte 
ještě po tři měsíce po ukočení léčby Immunoprinem.
V průběhu léčby Immunoprinem nesmíte kojit, protože produkty látkové přeměny tohoto léčiva přestupují 
do mateřského mléka a mohly by Vaše dítě poškodit.

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

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje můžete bezpečně, pokud se u Vás neprojeví závratě. 
Závratě se mohou zhoršit účinkem alkoholu; neřiďte ani neobsluhujte stroje, jestliže jste požil(a) alkohol.

Důležité informace o některých složkách Immunoprinu
Immunoprin obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař oznámil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE IMMUNOPRIN UŽÍVÁ                       

Tablety se mají užívat při jídle spolu se sklenicí tekutiny.

Dávkování
Pacienti po transplantaci
Obvyklá dávka pro první den je až 5 mg/kg tělesné hmotnosti denně. Udržovací dávka je obvykle 1–4 mg/kg 
tělesné hmotnosti denně.

Pacienti s jinými indikacemi
Obvyklé dávkování je 1–3 mg/kg tělesné hmotnosti denně.

Děti a mladiství
Protože o léčbě juvenilní chronické artritidy, systémového lupus erythematosus, dermatomyozitidy a 
nodózní polyarteritidy přípravkem Immunoprin není dostatek informací, nedoporučuje se v těchto indikacích 
podávat Immunoprin dětem a mladistvým mladším než 18 let.
U ostatních indikací platí pro děti a mladistvé stejná dávkovací doporučení jako pro dospělé.

Pacienti vyššího věku
U pacientů vyššího věku může být nutné snížit dávkování.
                                                                                                    
U pacientů s poruchou jater nebo ledvin může být nutné snížit dávky. Pacienti s těžkou poruchou jater 
Immunoprin užívat nesmějí.

Trvání léčby Immunoprinem určí Váš lékař.
Jestliže se domníváte, že účinek Immunoprinu je příliš silný anebo příliš slabý, oznamte to, prosím,  svému 
lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Immunoprin, než jste měl(a)
Neodkladně se spojte se svým lékařem, lékárníkem nebo s nejbližší nemocnicí. 

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 Immunoprin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle frekvence výskytu, a to podle této klasifikace:
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Velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10
Časté :          postihují 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1.000
Vzácné:       postihují 1 až 10 uživatelů z 10.000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10.000 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Informujte svého lékaře ihned, jestliže se u Vás objeví náhlé dýchací obtíže, dušnost, otoky očních
víček, obličeje nebo rtů, vyrážky nebo svědění (zejména postihuje-li celé tělo).

Závážné nežádoucí účinky
Neodkladně se spojte se svým lékařem, objeví-li se u Vás kterýkoli z těchto nežádoucích účinků
- silný pocit nemoci
- průjem
- horečka, třesavka
- bolesti svalů, bolesti kostí, svalová ztuhlost
- únava, závratě
- zánět cév
- poruchy ledvin (mezi příznaky mohou být změny objemu vylučované moči a změna jejího zabarvení).

Byly hlášeny také tyto nežádoucí účinky
Velmi časté
- virové, mykotické nebo bakteriální infekce u pacientů po transplantaci
- útlum funkce kostní dřeně
- nízký počet bílých krvinek, což může způsobit infekci
- nevolnost a zvracení, ztráta chuti k jídlu.

Časté
- nízký počet krevních destiček, což může způsobit větší náchylnost ke vzniku modřin a ke krvácení.

Méně časté
- virové, mykotické nebo bakteriální infekce u všech pacientů kromě pacientů po transplantaci
- nízký počet červených krvinek, což může způsobit únavu, bolesti hlavy, dušnost při námaze, závrať a 

bledost
- reakce hypersenzitivity, které mohou vést k celkovému pocitu nemoci, závrati, nevolnosti, zvracení, 

průjmu, horečce, třesu, kožním reakcím, jako je exantém a vyrážka, zánětu cév, bolestem svalů a 
kloubů, nízkému krevnímu tlaku, poruchám jater nebo ledvin a střevním problémům

- zánět slinivky břišní, který může způsobit prudké bolesti v horní části břicha provázené pocitem 
nevolnosti a zvracením

- problémy s játry, které mohou způsobit světlou stolici, tmavou moč, svědění a zežloutnutí kůže a očního 
bělma, a abnormální výsledky ve výsledcích jaterních testů.

Vzácné
- problémy s krví a kostní dření, které mohou způsobit slabost, únavu, bledost, bolesti hlavy, citlivost 

jazyka, dušnost, náchylnost k tvorbě modřin nebo infekce
- střevní potíže spojené s průjmem, bolestmi břicha, zácpou, nevolností a zvracením
- težké poškození jater, které může být život ohrožující
- vypadávání vlasů, které se může zlepšit i během dalšího užívání přípravku Immunoprin
- různé typy rakoviny zahrnující rakovinu krve, lymfy a kůže.
- -   

Velmi vzácné:
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- život ohrožující alergické reakce vedoucí k vážným reakcím kůže (Stevens-Johnsonův syndrom a 
toxická epidermální nekrolýza)

- zánět plic způsobující dušnost, kašel a horečku.

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 IMMUNOPRIN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Neužívejte Immunoprin po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:/EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivý přípravek 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  Immunoprin obsahuje 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 100 mg azathioprinum.

Pomocné látky jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa (E 460), monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 25 (E1201), 
sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Potah tablety: polyvinylalkohol, mastek (E553b), makrogol 3350, polysorbát 80 (E433), čištěná voda.

Jak Immunoprin vypadá a co obsahuje toto balení

Immunoprin 100 mg, potahované tablety jsou světležluté podlouhlé tablety s půlicí rýhou.

Rozdělení tablet je třeba se vyhnout. Pokud je rozdělení tablety nutné, vyhněte se styku kůže s úlomky 
tablety anebo jejich vdechnutí. Pro přiměřené dlouhodobé podávání je třeba použít v případě potřeby jiné 
přípravky, obsahující 25 mg léčivé látky.

Obal
Polyethylenový kontejner s PE šroubovacím uzávěrem, obsahující 50 nebo 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Unterach, Rakousko.

Výrobce
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Unterach, Rakousko.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Stát Název Držitel rozhodnutí o registraci
Rakousko Immunoprin 100 mg – Filmtabletten EBEWE Pharma Ges. m. b. H. 

Nfg.KG
Belgie Azathioprin Sandoz 100mg filmomhulde Sandoz N.V./S.A.
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tabletten
Bulharsko Immunoprin 100 mg film coated tablets EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 

KG
Česká republika Immunoprin 100 mg EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 

KG
Dánsko Immunoprin EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 

KG
Estonsko Immunoprin 100 mg EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 

KG
Finsko Immunoprin 100 mg kalvopäälysteinen  

tabletti
EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Německo Azathioprin Hexal 100 mg Filmtabletten HEXAL AG Industriesrtrasse 25,  D-
83607 Holzkirchen

Maďarsko Azathioprin “Ebewe” 100 mg filmtabletta EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Italie Azathioprina Sandoz 100 mg compresse 
rivestiti con film

Sandoz S.p.a.               

Lotyšsko Immunoprin 100 mg apvalkotās tabletes EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Litva Immunoprin 100 mg plėvele dengtos tabletės EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Lucembursko Azathioprin Sandoz 100mg filmomhulde 
tabletten

Sandoz N.V./S.A.

Nizozemí Immunoprin 100 mg filmomhulde tabletten EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Norsko Azathioprin Ebewe 100 mg Tablett, 
filmdrasjert

EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Polsko Immunoprin EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Portugalsko Azathioprin Ebewe 100 mg Comprimidos 
Revestidos

EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Rumunsko Immunoprin 100 mg comprimate filmate EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Slovensko Immunoprin 100 mg EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Slovinsko Immunoprin 100 mg filmsko obložene tablete EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Španělsko Immunoprin 100 mg comprimidos recubiertus 
con película

EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Švédsko Immunoprin, filmdragerad tablett 100 mg EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Velká Británie Immunoprin 100 mg film coated tablets EBEWE Pharma Ges. m. b. H. Nfg. 
KG

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 4.6.2011.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Při manipulaci s tabletami s neporušeným potahem nehrozí žádná rizika. V takovém případě nejsou nutná 
žádná bezpečnostní opatření.
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S cytotoxickými látkami je však třeba manipulovat za přísného dodržování bezpečnostních podmínek, 
jestliže ošetřující personál tablety rozpůlil.

Mimo to, přípravky i kontaminované nástroje je třeba dočasně uchovávat ve zřetelně označených 
kontejnerech. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.




