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PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 
DOSTINEX 0,5 mg 

(cabergolinum) 
tablety 

 
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 přípravek DOSTINEX a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOSTINEX užívat  
3. Jak se přípravek DOSTINEX užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek DOSTINEX uchovávat  
6. Další informace 
 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK DOSTINEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Přípravek DOSTINEX se užívá k zabránění, resp. zástavě tvorby mléka (za předpokladu započetí 
tvorby mléka), k léčbě poruch způsobených zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie) 
jako je např. vynechání či nepravidelnost menstruace, anovulace, galaktorea (samovolné odtékání 
mléka i mimo kojení). Dále je indikován u pacientů se speciálními typy adenomů podvěsku 
mozkového. 
 
Léčivá látka kabergolin snižuje hladinu prolaktinu, hormonu, který se podílí na řízení tvorby mléka a 
některých funkcí pohlavních orgánů. Po užití ústy se DOSTINEX rychle vstřebává v zažívacím 
ústrojí. Příjem potravy neovlivňuje vstřebávání ani rozdělování látky v těle. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

DOSTINEX UŽÍVAT  
 
 
Neužívejte přípravek DOSTINEX  
 při přecitlivělosti na kabergolin nebo na jiné námelové alkaloidy nebo kteroukoliv složku 

přípravku.  
 v případě, že máte nebo jste měl/a stanovenou diagnózu fibrózy (nepřiměřené tvorby vaziva, 

jizevnaté tkáně) srdce, plic nebo břicha. 
 trpíte-li srdeční chlopenní vadou prokázanou echokardiograficky před zahájením léčby a 

přípravek DOSTINEX byste měl/a užívat dlouhodobě. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DOSTINEX je zapotřebí 
 jestliže trpíte poruchou kardiovaskulárního systému,  
 jestliže trpíte Raynaudovým syndromem,  
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 jestliže trpíte jaterní nedostatečností,  
 jestliže trpíte vředovou chorobou,  
 jestliže trpíte závažnými projevy krvácení v anamnéze nebo krvácením ze zažívacího traktu,  
 jestliže trpíte psychotickými změnami nebo mentálním onemocněním,  
 jestliže trpíte zvýšeným krevním tlakem (užíváte léky snižující krevní tlak), 
 zaznamenáte-li v průběhu léčby přílišnou ospalost nebo stavy náhlého spánku 
 jestliže máte nebo jste měl/a stanovenou diagnózu fibrózy (nepřiměřené tvorby vaziva, jizevnaté 

tkáně) srdce, plic nebo břicha. Před zahájením dlouhodobé léčby Vám lékař vyšetří srdce, plíce 
a ledviny a zjistí, zda jsou v dobrém stavu. Také Vám před zahájením dlouhodobé léčby a 
v pravidelných intervalech v průběhu léčby provede echokardiografické vyšetření (ultrazvuk 
srdce). Pokud se objeví fibrotické změny, bude nutné léčbu ukončit. 

 
Těhotenství a kojení 
V případě těhotenství, hodláte-li kojit nebo pokračovat v kojení, lék neužívejte. Užíváte-li 
DOSTINEX k zabránění nebo potlačení laktace a léčba nebyla úspěšná, vyvarujte se kojení a 
kontaktujte svého lékaře. Dříve, než začnete přípravek DOSTINEX užívat, je třeba vyloučit 
těhotenství, nebo při riziku otěhotnění užívejte v průběhu léčby mechanickou antikoncepci. 
Otěhotníte-li při užívání léku, přerušte léčbu a vyhledejte lékaře. Je nutné, aby k případnému 
otěhotnění nedošlo dříve, než jeden měsíc po ukončení léčby kabergolinem. Pokud máte přípravek 
DOSTINEX užívat dlouhodobě, je doporučeno pravidelné gynekologické vyšetření včetně cervikální a 
endometriální cytologie. 
 
Při užívání přípravku DOSTINEX a přetrvávajícím vynechávání menstruace si nechte každé 4 týdny 
provést těhotenský test. 
 
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. Současné užívání jiných 
léků (zejména námelových alkaloidů, léků pro snížení krevního tlaku, psychotropních léků a 
makrolidových antibiotik, např. erythromycinu) může ovlivnit účinek a snášenlivost přípravku 
DOSTINEX. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během léčby buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla nebo obsluhujete-li stroje. 
Zaznamenáte-li přílišnou ospalost nebo stavy náhlého spánku, zdržte se řízení a obsluhy strojů a 
kontaktujte svého lékaře. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku DOSTINEX 
Tablety přípravku DOSTINEX 0,5 mg obsahují laktózu. Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte 
nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte svého lékaře před užitím tohoto léčivého přípravku.  
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOSTINEX UŽÍVÁ 
 
DOSTINEX je určen pro užití ústy, užívá se s jídlem. 
 
K zabránění tvorby mléka se podává jednorázová dávka 1 mg (2 tablety) během prvního dne po 
porodu. 
K přerušení tvorby mléka se přípravek DOSTINEX užívá po 2 dny, každých 12 hodin půl tablety 
(0,25 mg). Tento způsob zajišťuje lepší snášenlivost, snižuje vznik nežádoucích účinků, zejména 
pokles krevního tlaku. 
K léčbě hyperprolaktinemie se přípravek DOSTINEX zpravidla užívá 1-2x týdně (např. pondělí 
nebo pondělí a čtvrtek). Počáteční dávka je obvykle nízká 0,25 mg - 0,5 mg (1/2 tablety až 1 tableta) 
týdně. Ošetřující lékař ji pak dále zvyšuje (obvykle v měsíčním intervalu po 0,5 mg) podle léčebné 
odpovědi a snášenlivosti. K ověření odpovědi na léčbu jsou nutné pravidelné návštěvy u lékaře. 
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Obvyklá dávka je 1 mg týdně a kolísá od 0,25 mg do 2 mg týdně. U hyperprolaktinemických pacientů 
bylo podáno až 4,5 mg týdně. Rozdělení celotýdenní dávky na více dílčích dávek je vhodné zvláště 
tehdy, jsou-li doporučeny celotýdenní dávky vyšší než 1 mg.  
 
Jestliže jste užil/a více přípravku DOSTINEX, než jste měl/a 
Při náhodném požití velmi vysoké dávky se může projevit zvýraznění nežádoucích účinků, jako je 
nevolnost, zvracení, žaludeční potíže, pokles krevního tlaku, zmatenost, psychotické změny nebo 
halucinace. V těchto případech vyhledejte neodkladně lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek DOSTINEX  
Jestliže zapomenete užít tabletu (nebo část tablety) v normálním čase, neznepokojujte se a sdělte to co 
nejdříve svému lékaři. 
 
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 DOSTINEX nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Můžete zpozorovat: 
 
Obecně pozorované nežádoucí účinky: náhlý pokles krevního tlaku při vstávání, křečovité zúžení cév 
na rukou, mdloby, křeče dolních končetin, pokles hodnot hemoglobinu u žen s poruchou 
menstruačního cyklu. 
 
Zábrana, resp. zástava tvorby mléka., Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: závratě, bolest 
hlavy, ospalost, přechodný výpadek zorného pole, krátkodobá ztráta vědomí, bušení srdce, krvácení z 
nosu, nevolnost, bolesti břicha, zvracení, bolest v nadbřišku, pokles krevního tlaku, návaly horka, 
celková tělesná slabost. 
 
Hyperprolaktinemie (poruchy spojené se zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi). Může se vyskytnout: 
deprese, závratě, bolest hlavy, svědění nebo mravenčení, návaly horka bolest břicha (dyspepsie), 
zažívací potíže, nevolnost, zácpa, zvracení, slabost, únava, bolestivost prsů.  
 
Nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku na trh: reakce z přecitlivělosti, zvýšení sexuální 
touhy, agresivita, bludy, hypersexualita, patologické hráčství, psychotické poruchy, poruchy zraku, 
postižení srdečních chlopní a další poruchy, např. zánět (perikarditida) nebo tvorba tekutiny v 
osrdečníku (perikardiální výpotek). Vývoj uvedených stavů může být v časné fázi provázen jedním 
nebo více z následujících příznaků – potíže s dýcháním, dechová nedostatečnost, bolest na hrudi nebo 
bolest zad a otoky dolních končetin. Zaznamenáte-li kterýkoliv z těchto příznaků, kontaktujte 
ihned svého lékaře. Dále byly hlášeny: dušnost, fibróza, porucha dýchání, selhání dýchání, porucha 
jaterních funkcí, ztráta vlasů, vyrážka, otoky, neobvyklé výsledky některých laboratorních testů.  
 
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 PŘÍPRAVEK DOSTINEX UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
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Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Lahvička obsahuje sušidlo, které nesmí být odstraněno. 
 
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 DOSTINEX obsahuje 
 
- Léčivou látkou je cabergolinum 0,5 mg v jedné tabletě 
- Pomocnými látkami jsou laktosa, leucin 
 
Jak přípravek DOSTINEX vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety přípravku DOSTINEX jsou bílé ve tvaru tobolek s půlící rýhou. Přípravek je dodáván ve 
skleněné lahvičce po 2 nebo 8 tabletách. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci   
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Italia S.r.l,  Ascoli Piceno, Itálie 
 
Datum poslední revize 
17.8.2011 
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