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                Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls159715/2011, sukls159724/2011, sukls159731/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Atorvastatin-ratiopharm 10 mg
Atorvastatin-ratiopharm 20 mg
Atorvastatin-ratiopharm 40 mg

Potahované tablety
(Atorvastatinum calcicum)

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

1. CO JE  PŘÍPRAVEK Atorvastatin-ratiopharm A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
ATORVASTATIN-RATIOPHARM je hypolipidemikum.
Atorvastatin snižuje hladinu celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, apolipoproteinu B a triglyceridů 
v krevní plazmě. Zároveň napomáhá zvýšení HDL-cholesterolu a apolipoproteinu A.
Atorvastatin se užívá ke snížení zvýšené hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů 
v případě, že jiná opatření (jako jsou např. změna dietního režimu, tělesné cvičení, snížení váhy) nebyla 
dostatečně účinná.
Přípravek se užívá při:
- zvýšených hladinách cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo současně zvýšených 
hladinách cholesterolu a triglyceridů v krvi (smíšená hyperlipidémie odpovídající typu IIa nebo IIb 
podle Fredricksona); 
- dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolemii (heterozygotní 
forma); 
- dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolemii (homozygotní 
forma) ke snížení hladin celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu spolu 
s ostatními léčebnými metodami na snížení krevních tuků (např. LDL aferéza) nebo v případě, že tyto 
léčebné metody nejsou dostupné.
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Atorvastatin-
ratiopharm UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Atorvastatin-ratiopharm
- jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Atorvastatin-

ratiopharm
- jestliže trpíte onemocněním jater nebo máte neobjasněné a přetrvávající zvýšení hodnot jaterních 
enzymů (sérové transaminázy) v krvi;
- jestliže trpíte onemocněním kosterního svalstva;
- jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete;
- jestliže kojíte;
- jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci.
Zkušenosti s léčbou dětí jsou omezené. Léčba dětí by měla být řízena pouze specialisty.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat Atorvastatin-ratiopharm, jestliže
máte těžké respirační (dechové) selhávání.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Atorvastatin-ratiopharm je zapotřebí
při situacích a stavech, které jsou popsány níže. Prosím, poraďte se se svým lékařem. Toto se týká i 
situací, které se staly v minulosti a již pominuly.

Atorvastatin, léčivá látka přípravku Atorvastatin-ratiopharm, by se měl podávat s opatrností u pacientů, 
kteří konzumují přemíru alkoholických nápojů a/nebo v minulosti prodělali onemocnění jater.
Prosíme, poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte ještě i jiné léky (viz Vzájemné působení s dalšími 
léčivými přípravky).

Co je třeba zvážit u starších pacientů?
Bezpečnost a snášenlivost při doporučeném dávkování jsou u pacientů starších 70 let srovnatelné 
s ostatní populací.

Informujte svého lékaře, pokud:
 jste v minulosti prodělal(a)onemocnění ledvin
- trpíte-li sníženou funkcí štítné žlázy;
- vyskytlo-li se u Vás nebo ve Vaší rodině dědičné svalové onemocnění;
- jste v minulosti prodělal(a) jaterní onemocnění a/nebo zda nadměrně konzumujete alkohol;
- jste v minulosti prodělal(a) toxické poškození svalů při léčbě hypolipidemiky.

Co byste měl(a) hlásit svému lékaři při léčbě přípravkem Atorvastatin-ratiopharm?
- bolest svalů, křeče nebo slabost, zvláště je-li provázena malátností a horečkou;
- všechny léky, které Vám naordinoval jiný lékař pro jiné obtíže;
- každou změnu Vašeho zdravotního stavu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
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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.
O obdobných lécích této léčebné skupiny (inhibitory HMG-CoA reduktázy) bylo zjištěno, že mohou mít 
interakce s přípravky užívanými ke snížení imunitních reakcí organismu (např. cyklosporin), léky 
užívanými ke snížení hladiny tuků v krvi (fibráty, deriváty kys. nikotinové), makrolidovými antibiotiky 
včetně erythromycinu a některými přípravky proti kvasinkovým infekcím (azolová antimykotika). Toto 
vzájemné ovlivňování léků se může projevit mimo jiné jako svalová bolest a zvýšení hodnot svalového 
enzymu (CK), vzácně pak až rozpadem svalových buněk (rhabdomyolýza) se selháním ledvin.
Výše uvedené skupiny léků a makrolidová antibiotika by měly být užívány společně s atorvastatinem
pouze po přesném poučení vaším lékařem.
Současné užívání colestipolu s atorvastatinem vede k zesílení účinku na snížení hladiny tuků 
v krvi. Současné užívání atorvastatinu a digoxinu a současné užívání atorvastatinu a některých léků 
zabraňujících otěhotnění (antikoncepční přípravky obsahující norethisteron a ethinylestradiol) vede k 
mírnému zvýšení koncentrace jmenovaných léků v krvi. Váš lékař bude brát tuto skutečnost v úvahu při 
stanovení dávky výše zmíněných léků. 
Současné užívání léků na snížení žaludeční kyselosti (antacida obsahující hořčík nebo hliník) vede ke 
snížení koncentrace atorvastatinu v krvi bez snížení jeho účinku na snižování cholesterolu v krvi.
Současné užívání erythromycinu zvyšuje koncentraci atorvastatinu v krvi. 
Při současném užívání atorvastatinu a warfarinu (přípravek na snížení krevní srážlivosti) jsou nutné 
častější kontroly vaším lékařem, zejména na začátku léčby. 
V klinických studiích nebyly pozorovány žádné interakce při současném užívání atorvastatinu a 
cimetidinu (lék snižující žaludeční kyselost) nebo fenazonu (lék proti bolesti).
Mějte prosím na paměti, že tyto informace se vztahují i na léky, které jste užívali v nedávné době před 
léčbou atorvastatinem.

Užívání přípravku Atorvastatin-ratiopharm s jídlem a pitím
Přípravek užívejte nezávisle na jídle. V průběhu léčby se nedoporučuje konzumace většího množství 
grepfruitové šťávy. 

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek neužívejte jste-li těhotná nebo kojíte, či těhotenství v nejbližší době plánujete. Je-li o Vás 
pravděpodobná možnost otěhotnění, poraďte se se svým lékařem o vhodné antikoncepci. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Atorvastatin KRKA
Přípravek Atorvastatin KRKA obsahuje monohydrát laktosy. Jestliže Vám lékař sdělil, že máte intoleranci 
(nesnášenlivost) na některé cukry, sdělte to lékaři předtím, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Atorvastatin-ratiopharm UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Atorvastatin-ratiopharm přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

           
          V jakém množství a jak často byste měli užívat atorvastatin?

Váš lékař Vám doporučí dietu s nízkým obsahem cholesterolu, kterou je třeba dodržovat také po celou 
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dobu léčby atorvastatinem.
Na začátku léčby se zpravidla užívá 10 mg atorvastatinu 1krát denně. Pro toto dávkování je 
k dispozici Atorvastatin-ratiopharm 10 mg, potahované tablety. Váš lékař zváží další dávkování tak, 
abyste dosáhli doporučených hodnot LDL-cholesterolu. Příslušná úprava dávkování bude určena 
individuálně 
v intervalech 4 a více týdnů. Maximální denní dávka je 80 mg atorvastatinu.

Zvýšené hodnoty cholesterolu (hypercholesterolemie) nebo cholesterolu současně s triglyceridy 
(smíšená hyperlipidemie) 
Většina pacientů reaguje dobře na 10 mg atorvastatinu (tj. 1 potahovaná tableta přípravku Atorvastatin-
ratiopharm 10 mg). Léčebný účinek se zpravidla objeví během 2 týdnů a maximální léčebný účinek je 
zpravidla dosažen za 4 týdny. Při dlouhodobé léčbě tento účinek zůstává zachován.

Dědičné zvýšení cholesterolu (familiární hypercholesterolemie)
- heterozygotní familiární hypercholesterolemie
Počáteční dávkování je 10 mg atorvastatinu 1krát denně. Dávkování může lékař individuálně upravit na
dávku 40 mg atorvastatinu denně, a to s odstupem 4 týdnů. Poté může lékař kombinovat atorvastatin 
s dalšími léky na snížení tuků v krvi (iontoměniče vážící žlučové kyseliny) nebo dávkování atorvastatinu 
zvýšit až na 80 mg denně.

- homozygotní familiární hypercholesterolemie
Průměrné snížení LDL-cholesterolu v klinických studiích činilo zhruba 21%. V těchto studiích byl 
atorvastatin podáván v dávkách až 80 mg denně.
Dávkování atorvastatinu u pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolemií je 10-80 mg denně. 
Atorvastatin by měl být užíván jako přídatná léčba k ostatním léčebným metodám určeným ke snížení 
cholesterolu (např. LDL aferéza) nebo v případech, kdy tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Doporučená počáteční dávka atorvastatinu u těchto pacientů je 10 mg denně. Dávkování může 
být zvýšeno až na 80 mg denně v závislosti podle odpovědi a snášenlivosti. Nejsou k dispozici žádné 
údaje o vlivu léčby na vývoj dětí. 
Dávkování u pacientů s omezenou činností ledvin a starších pacientů 
Jelikož onemocnění ledvin nemá vliv na léčbu atorvastatinem, není nutné dávkování u těchto pacientů 
zvláště upravovat.
Při klinickém zkoušení přípravku bylo zjištěno, že ani u starších pacientů není nutné nijak zvláště 
upravovat dávkování. 

Jak a kdy byste měli atorvastatin užívat?
Atorvastatin můžete užívat s malým množstvím tekutiny v kteroukoliv denní dobu, nezávisle na jídle.
Doporučuje se užívat tabletu vždy ve stejnou dobu.

Jak dlouho byste měli atorvastatin užívat?
Atorvastatin je určen k dlouhodobé léčbě.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Atorvastatin-ratiopharm je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Atorvastatin-ratiopharm, než jste měl(a)
Není známá speciální  léčba v případě předávkování atorvastatinem. Dojde-li k předávkování, poraďte 
se slékařem.
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Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atorvastatin-ratiopharm
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Pokračujte v užívání nadále podle rozpisu.

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 ATORVASTATIN-RATIOPHARM nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

K jakým nežádoucím účinkům může dojít při užívání atorvastatinu? 
Atorvastatin je obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky jsou zpravidla mírné a přechodné. 
U pacientů užívajících atorvastatin byly s četností více jak 1% popsány následující nežádoucí účinky: 
zácpa, nadýmání, poruchy trávení, bolesti břicha, bolesti hlavy, hučení v uších (tinitus),  nevolnost, 
svalové bolesti, stavy slabosti, průjem a nespavost. 
Podobně jako u jiných látek této lékové skupiny bylo pozorováno u pacientů užívajících atorvastatin 
zvýšení hodnot jaterních enzymů (transamináz), které bývá zpravidla nevelké a pouze přechodné a 
nevyžadovalo ukončení léčby. 
Kromě toho bylo občas zjištěno zvýšení hladiny jiného enzymu (kreatinfosfokinázy-CK). Ve vzácných 
případech bylo toto zvýšení spojeno se svalovými bolestmi, citlivostí nebo slabostí ve svalech. 
Vzácně byly popsány další nežádoucí účinky, jejichž přímý vztah s užíváním atorvastatinu nebyl vždy 
prokázán: záněty svalů (myositis), onemocnění svalů (myopatie, rhabdomyolýza), pocity tzv. 
mravenčení (parestézie), nezánětlivé onemocnění nervů (periferní neuropatie), zánět jater, žloutenka, 
zvracení, svědění, kožní vyrážka, zvýšení nebo snížení hladiny cukru v krvi, bolesti na hrudníku, 
závratě, snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) a alergické reakce včetně angioneurotického 
otoku (otoky na různých místech organismu).

Možné nežádoucí účinky:
· Poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr
· Ztráta paměti
· Sexuální potíže
· Deprese

            · Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka

Co dělat, vyskytnou-li se nežádoucí účinky právě u Vás?
Při případném výskytu nežádoucích účinků se poraďte s lékařem, který rozhodne o dalším postupu. 
Dojde-li ke zvýšení jaterních enzymů na více než trojnásobek normálních hodnot nebo jestliže přetrvává 
zvýšení CK, Váš lékař buď sníží dávkování atorvastatinu nebo léčbu tímto lékem ukončí.

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.
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5. JAK PŘÍPRAVEK Atorvastatin-ratiopharm UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Přípravek Atorvastatin-ratiopharm nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
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 ATORVASTATIN-RATIOPHARM obsahuje

Léčivou  látkou je:
Atorvastatin-ratiopharm 10 mg: Atorvastatinum calcicum 10,36 mg v 1 potahované tabletě (což 
odpovídá 10 mg atorvastatinu) 
Atorvastatin-ratiopharm 20 mg: Atorvastatinum calcicum 20,72 mg v 1 potahované tabletě (což 
odpovídá 20 mg atorvastatinu)
Atorvastatin-ratiopharm 40 mg: Atorvastatinum calcicum 41,44 mg v 1 potahované tabletě (což 
odpovídá 40 mg atorvastatinu)

Pomocnými látkami jsou: 
Atorvastatin-ratiopharm 10 mg, 20 mg: povidon, natrium-lauryl-sulfát, uhličitan vápenatý, 
mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, mastek, 
oxid titaničitý, makrogol 3000, polyvinylalkohol.
Atorvastatin-ratiopharm 40 mg: povidon, natrium-lauryl-sulfát, uhličitan vápenatý, mikrokrystalická 
celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, krospovidon, magnesium-stearát, hypromelosa, 
oxid titaničitý, makrogol 400.

Jak přípravek Atorvastatin-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení
Všechny síly přípravku jsou vyráběny ve formě bílých kulatých potahovaných tablet. 
Velikosti balení:
Atorvastatin-ratiopharm 10 mg , Atorvastatin-ratiopharm 20 mg, Atorvastatin-ratiopharm 40 mg:
14, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 100x1, 500 potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobci
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko
HBM Pharma s.r.o.,  Martin, Slovenská republika
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Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54, Praha 2
www.ratiopharm.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 26.8.2011




