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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96173/2011, sukls99715/2011, 
sukls99731/2011, sukls99748/2011 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 

OxyContin 10 mg 

OxyContin 20 mg 

OxyContin 40 mg 

OxyContin 80 mg 

(oxycodoni hydrochloridum) 

tablety s prodlouženým uvolňováním 
 
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 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. 

 
V příbalové informaci naleznete:  
1. Co je OxyContin a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OxyContin užívat  
3. Jak se OxyContin užívá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Uchovávání přípravku OxyContin 
6 Další informace 
 
 

1.  Co je OxyContin a k čemu se používá ? 
 
 

OxyContin tablety jsou určeny k utlumení středně silné až velmi silné bolesti. 
OxyContin tablety jsou určeny pro dospělé, mladistvé a děti starší 12 let. 
 
OxyContin patří do skupiny léků s indikační skupinou - analgetikum, anodynum. 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OxyContin užívat ?  

OxyContin neužívejte 
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 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na účinnou látku oxykodon-hydrochlorid 
nebo na některou z pomocných látek obsažených v  tabletě s prodlouženým 
uvolňováním 

 jestliže trpíte poruchami dýchání 

 jestliže trpíte onemocněním jater 

 jestliže trpíte poruchami vyprazdňování střev 

 jestliže užíváte nebo jste užíval/a během posledních dvou týdnů léky proti 
depresi, které patří do skupiny tzv. inhibitorů monoaminoxidázy (IMAO) 

 pokud se máte podrobit jakémukoliv chirurgickému zákroku, (sdělte prosím 
ošetřujícímu lékaři v nemocnici, že užíváte OxyContin tablety), přípravek 
nesmí být podáván před operačním zákrokem ani 24 hodin po něm 

 

Kdy je třeba zvláštní opatrnosti při užívání přípravku 

Před užitím přípravku informujte lékaře či lékárníka: 

 jestliže užíváte uklidňující léky, léky na spaní, nebo pokud jste je začal(a) 
užívat v průběhu léčby přípravkem OxyContin 

 jestliže jste přecitlivělý/á na oxykodon, morfin nebo na jiné silné léky na 
bolest o nichž víte, že obsahují podobné látky jako je morfin. 

 jestliže užíváte léky na vysoký krevní tlak 

 jestliže vám v poslední době bylo podáno anestetikum (lék na místní nebo 
celkové znecitlivění)  

 jestiže vám v poslední době bylo podáno tzv. myorelaxans (lék uvolňující 
napětí kosterního svalstva) 

 jestliže užíváte cimetidin (lék na žaludeční vředy, nevolnost a pálení žáhy) 

 jestliže jste v léčení pro deprese dechu (problémy se správným dýcháním) 

 trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater 

 jestliže máte problémy s močovým měchýřem 

 jestliže máte jakékoli žaludeční nebo střevní potíže (jako například: vředová 
choroba žaludku, chronická zácpa, nebo zánětlivé střevní onemocnění) 

 jestliže byl u vás zjištěn zvýšený nitrolební tlak (silná bolest hlavy, nevolnost) 

 jestliže jste v minulosti prodělal(a) úraz hlavy 

 jestliže máte problémy s nadměrným požíváním alkoholu, nebo jste závislí na 
lécích nebo drogách 

 jestliže máte nízký krevní tlak 

 jestliže jste prodělal(a) zánět slinivky břišní 

 jestliže jste léčen(a) pro nedostatečnou činnost nadledvinek 

 jestliže jste léčen nebo byla u vás zjištěna hypertrofie prostaty (zvětšení 
předstojné žlázy u mužů, zapříčiňující obtížné močení) 



3/9 

 máte-li intoleranci (nesnášenlivost) na nějaký cukr, informujte o tom lékaře 
dříve než začnete tento přípravek užívat 

  
 
 

Těhotenství  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Podávání tablet OxyContinu v době těhotenství se nedoporučuje, pokud lékař neurčí 
jinak. 
 
Kojení 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Oxykodon přechází do mateřského mléka a může u kojence způsobit útlum dýchání. 
Z tohoto důvodu nesmí být OxyContin podáván kojícím matkám. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
 
Přípravek nepříznivě ovlivňuje činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci 
pohybů a rychlé rozhodování. Po dobu užívání tohoto přípravku nesmíte řídit 
motorová vozidla, pracovat ve výškách, nebo obsluhovat stroje u kterých je třeba 
zvýšené pozornosti. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku OxyContin: 
 
Přípravek OxyContin obsahuje monohydrát laktosy. 

Víte-li, že máte intoleranci (nesnášenlivost) na nějaký cukr, informujte o tom lékaře 
dříve než začnete tento přípravek užívat 
 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Účinky přípravku OxyContin a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. To je třeba vzít v úvahu zejména užíváte-li léky, které patří do skupiny tzv. 
inhibitorů monoaminoxidázy (IMAO). Současné užívání přípravku OxyContin s léky, 
které patří do skupiny tzv. inhibitorů monoaminoxidázy (IMAO) způsobuje útlum 
některých oblastí centrální nervové soustavy a následně pak dochází k závažným 
poruchám krevního tlaku. 

Oxykodon zesiluje účinky léků na spaní a na uklidnění. 

Tlumivý účinek přípravku OxyContin může zesílit současné požívání alkoholických 
nápojů. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které v současné 
době užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné 
bez lékařského předpisu. 
 
Užívání přípravku Oxycontin s jídlem a pitím 
 
Požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku Oxycontin u Vás může zvýšit pocit 
ospalosti nebo zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, například mělkého 
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dýchání s rizikem dechové zástavy a ztráty vědomí. V průběhu užívání přípravku 
Oxycontin se nedoporučuje pít alkohol. 

3. Jak se přípravek OxyContin užívá ? 

Vždy užívejte přípravek OxyContin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si 
nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přesné dávkování a délku léčby určí vždy lékař. 
 
Obvyklá počáteční dávka je 10 mg 2x denně ve 12ti hodinových intervalech. 
Například, pokud užijete tabletu v 8 hodin ráno, další tabletu byste měl(a) užít v 8 
hodin večer.  
 
Zvýšená bolest vyžaduje zvýšené dávkování tablet OxyContin. Pro dosažení útlumu 
bolesti můžeme využít síly 10, 20, 40 a 80 mg tablet, buď jednotlivě, nebo jejich 
kombinace. Dávky by se měly zvyšovat maximálně o 25%-50% jedenkrát denně. 
Zvýšená potřeba dávek více než dvakrát denně signalizuje, že by měl lékař jednotlivé 
dávky tablet OxyContinu zvýšit. Podle potřeby pacienta by se měla zvýšit pouze 
jedna dávka a to buď ranní nebo večerní. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku OxyContin je příliš silný nebo příliš slabý, 
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 

Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou. Nedrtí se a nežvýkají. 

 

Přípravek není určen pro děti do 12 let. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku OxyContin, než jste měl(a): 

Jestliže jste užil(a) více tablet než je předepsáno, měl(a) by jste okamžitě informovat 
svého lékaře. 

Konkrétně se mohou objevit následující příznaky: zúžení zornic (mióza), potlačené 
dýchání (hypoventilace – mělké dýchání), ospalost, snížené napětí kosterního 
svalstva a pokles krevního tlaku. V závažných případech se může objevit oběhový 
kolaps, paralýza (nadměrná strnulost), ztráta vědomí (koma), bradykardie 
(zpomalená srdeční činnost) a zadržování vody v plicích (nezpůsobené srdečním, 
nekardiogenním plicním edémem). Zneužívání vysokých dávek silných opioidů, jako 
je oxykodon, může mít smrtelné následky. 

 

Nezapojujte se do situací, jež vyžadují vysoký stupeň koncentrovanosti, jako je řízení 
motorových vozidel. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek OxyContin: 

Pokud zapomenete užít tabletu, užijte další obvyklou dávku, jakmile si vzpomenete, 
potom pokračujte v užívání tablet jako dříve. Nikdy však nesmíte užít dvojnásobek 
dávky. 
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4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek OxyContin nežádoucí účinky, které 
se ovšem nemusí projevit u každého. 
 
Vyhodnocení nežádoucích účinků je založeno dle následujících údajů o četnosti: 
 

Velmi časté více než 1 z 10 léčených pacientů 
Časté  méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů 
Méně časté  méně než 1 z 100, ale více než 1 ze 1 000 léčených pacientů 
Vzácné  méně než 1 z 1000, ale více než 1 ze 10 000 léčených pacientů 
velmi vzácné méně než 1 z 10 000 léčených pacientů, včetně izolovaných případů 

 
 
Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterých by jste si měl(a) být 
vědom(a); opatření, jež musí být podniknuta, jestliže jste byl(a) těmito přiznaky 
postižena: 
 
Jestliže se u Vás projevily některé z následujících nežádoucích účinků, okamžitě 
kontaktujte nejbližšího lékaře. 
 
Dechový útlum je nejvýznamnější ohrožení z předávkování opioidy a nejčastěji se 
projevuje u starších nebo zesláblých pacientů. U pacientů s přecitlivělostí na opioidy 
se může následně  objevit závažný pokles krevního tlaku. 
 
Léčivá látka oxykodon může způsobit zúžení zornic, bronchospazmy (zúžení 
průdušek), křeče hladkého svalstva a také potlačit kašlací reflex. 
  
 

Další možné nežádoucí účinky: 

 

Infekce a infestace 

Vzácné: Herpes simplex (opar) 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 

Méně časté Alergická reakce (přecitlivělost) 

Vzácné Anafylaktická reakce (nadměrná reakce na cizorodou 
látku)  

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Časté Ztráta chuti k jídlu (anorexie) 

Vzácné Dehydratace (nedostatek vody v organismu), zvýšená 
chuť k jídlu 
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Psychiatrické poruchy 

Časté Změna nálady a změny osobnosti (jako je úzkost, 
deprese, euforie), pokles aktivity, neklid, 
psychomotorická hyperaktivita, motorický neklid, 
nervozita, nespavost, změny rozpoznávacích schopností 
(abnormální myšlení, zmatenost, částečná nebo úplná 
ztráta paměti), parastezie (porucha čití projevující se jako 
brnění, mravenčení, svrbění apod.) 

Méně časté  Poruchy vnímání (jako je depersonalizace – pocit 
odcizení, halucinace – falešný vjem něčeho, co 
neexistuje) 

Může se rozvinout léková závislost. 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté  Únava a/nebo ospalost (sedace – zklidnění), závratě, 
bolesti hlavy 

Časté Ztráta vědomí (synkopy - mdloby) 

Méně časté Migréna, dysgeuzie (porucha chuti), hypermyotonie 
(naměrné svalové napětí), třes, mimovolné svalové 
stahy, snížené vnímání (hypestezie – snížená 
citlivost čití), ztráta koordinace 

Vzácné Epileptické záchvaty (hlavně u osob s epileptickým 
onemocněním nebo náchylonostem ke křečím) 

Velmi vzácné Poruchy řeči 

 

Poruchy oka 

Méně časté  Poruchy vidění 

 

Poruchy ucha a labyrintu 

Méně časté  Poruchy sluchu 

 

Srdeční poruchy 

Méně časté Tachykardie (zrychlení srdeční činnosti) 

Vzácné Palpitace (bušení srdce) 

 

Cevní poruchy 

Časté Pokles krevního tlaku (hypotenze) 

Méně časté Vazodilatace (rozšíření cév) 
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Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

Časté Dušnost (dyspnoe) 

Méně časté Porucha hlasu (dysfonie), kašel 

 

Gastroinstestinální poruchy 

Velmi časté Zácpa, zvracení, nevolnost 

Časté Bolesti břicha, sucho v ústech, průjem, škytání, 
dyspepsie (trávící obtíže) 

Méně časté Vředy v ústech, stomatitida (zánět sliznice ústní), 
flatulence (plynatost) 

Vzácné Meléna (krev ve stolici, resp. abnormálně tmavá 
stolice zabarvená natrávenou krví), zubní změny, 
krvácení dásní, dysfagie (ztížené polykání) 

Velmi vzácné Ileus (neprůchodnost střev) 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

Méně časté Žlučníková kolika 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Velmi časté Svědění kůže 

Časté Kožní reakce, vyrážka 

Vzácné Suchá kůže 

Velmi vzácné Urticaria (kopřivka) 

 

Poruchy ledvin a močových cest 

Časté Zadržování moči, dysurie (obtížné a bolestivé 
močení), snížené nucení na močení 

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu  

Méně časté Snížené libido, problémy s erekcí 

Vzácné Amenorea (vynechání menstruace) 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Časté Pocení až zimnice (hyperhidróza  - nadměrné pocení 
až zimnice), tělesná slabost 

Méně časté Fyzická závislost včetně abstinenčních příznaků, 
bolest (jako je bolest na hrudi), pocit neklidu, edém 
(otok) 
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Vzácné Zvýšení hmotnosti, snížení hmotnosti, žízeň 

Může se rozvinout léková tolerance. 

 

Poranění, otravy a procedurální komplikace 

Méně časté Náhodný úraz 

 

Jestliže se u Vás objeví kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků, Váš lékař 
podnikne příslušná protiopatření. 

Nežádoucímu účinku zácpy může být zabráněno preventivními opatřeními (jako je 
požívání dostatečného množství tekutin, potravy bohaté na vlákninu). Pokud trpíte 
nevolností nebo zvracením, Váš lékař Vám předepíše příslušný lék. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažní 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 OxyContin uchovávat  

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek OxyContin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. 

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 OxyContin obsahuje 
 
Léčivou látkou je: 
OxyContin 10 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg. 
OxyContin 20 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni  hydrochloridum 20 mg. 
OxyContin 40 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni  hydrochloridum 40 mg. 
OxyContin 80 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni  hydrochloridum 80 mg. 
Pomocnými látkami jsou: 
Monohydrát laktosy, povidon, disperze methakrylátového kopolymeru RS 30%, 
triacetin, stearylalkohol, mastek, magnesium-stearát, hypromelosa, hyprolosa (tablety 
10 mg a 80 mg), oxid titaničitý, makrogol 400, červený oxid železitý (tablety 20 mg), 
žlutý oxid železitý (tablety 40 mg a 80 mg), polysorbát 80 (tablety 20 mg a 40 mg), 
indigokarmín (tablety 80 mg) 

Jak přípravek OxyContin vypadá a co obsahuje toto balení: 

OxyContin 10 mg  bílé, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na  
druhé straně 10 
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OxyContin 20 mg  růžové, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na 
druhé straně 20 

OxyContin 40 mg  žluté, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na  
druhé straně 40 

OxyContin 80 mg  zelené, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na 
druhé straně 80 

 

OxyContin je k dispozici ve velikostech balení: 

OxyContin 10 mg   10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení 
OxyContin 20 mg  10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení 
OxyContin 40 mg   10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení 
OxyContin 80 mg   10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci:  

Mundipharma Ges. m. b. H. 
Apollogasse 16-18 
A-1070 Vídeň 
Rakousko 

 

Výrobce: 

Bard Pharmaceuticals Ltd., Cambridge, Velká Británie 
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, Německo 
 

 
 

 
Pokud máte další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka. 
Další informace o tomto léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele 
rozhodnutí o registraci. 
 
Česká republika 

Mundipharma Ges. m. b. H., organizační složka ČR 
Lerchova 9 
602 00 Brno 
Tel: +420 543 215 070 

 

Datum poslední revize textu: 10.8.2011 
 


