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Příloha č.1. ke sdělení sp.zn. sukls154833/2011, sukls154823/2011, sukls154830/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Piracetam-EGIS 400 mg

Piracetam-EGIS 800 mg

Piracetam-EGIS 1200 mg

piracetamum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Piracetam-EGIS musíte 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

 Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

 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.

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Keresztúri út 30-38., 1106 Budapešť, Maďarsko

Výrobce

EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Mátyás király u. 65., 9900 Körmend, Maďarsko

1. Co obsahuje Váš lék?
Piracetam-EGIS 400 mg obsahuje 400 mg léčivé látky piracetamum (piracetam) v jedné potahované 
tabletě.

Piracetam-EGIS 800 mg obsahuje 800 mg léčivé látky piracetamum (piracetam) v jedné potahované 
tabletě.

Piracetam-EGIS 1200 mg obsahuje 1200 mg léčivé látky piracetamum (piracetam) v jedné potahované 
tabletě.

V jádře potahované tablety jsou dále obsaženy: magnesium-stearát, povidon.

Potah tablety obsahuje: makrogol, dibutyl-sebakát, oxid titaničitý, mastek, ethylcelulosu, 
hypromelosu.

2. Kdy byste měli užívat tento lék?

Piracetam, léčivá látka potahovaných tablet Piracetam-EGIS, je označován jako ”nootropikum”. 
Piracetam napomáhá zlepšení využití kyslíku a glukosy v mozku, příznivě ovlivňuje látkovou výměnu 
nervových buněk. Účinkem na krevní destičky a mozkové cévy zlepšuje prokrvení mozku.

Přípravek Piracetam-EGIS se používá u starších osob k léčbě poruch kognitivních (poznávacích) 
činností mozku, které se projevují horší pamětí, snížením schopnosti se soustředit, nižší úrovní 
bdělosti, změnami nálady, zanedbáváním hygienických návyků a poruchami chování. Pomáhá 
zlepšovat intelektuální činnosti, jako např. přemýšlení, učení a znovunabytí dříve osvojených 
schopností. Ve výše uvedených případech může nemocný (samoléčitel) užívat přípravek bez 
lékařského doporučení.
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Pouze na doporučení lékaře je přípravek používán jako pomocný prostředek při léčbě příznaků, které 
jsou následkem poranění hlavy či operace mozku (např. závratě, bezděčné pohyby očí, ztráta 
schopnosti mluvit nebo psát).

Dále se přípravek Piracetam-EGIS užívá k léčbě narušených kognitivních činností (činnosti spojené 
s myšlenkovým procesem vnímání, paměti, úsudku a uvažování) v důsledku požívání alkoholu u osob 
závislých na alkoholu. Dále může být u těchto osob používán k léčbě abstinenčních příznaků. V těchto 
případech lze přípravek užívat také pouze na základě lékařského doporučení.

Potahované tablety Piracetam-EGIS mohou být užívány na základě lékařského doporučení u dětí od 
6 let při léčbě narušené schopnosti psát nebo pochopit psaný text za předpokladu současně probíhající 
vhodné nápravné výuky.

Lék může být dále předepsán lékařem jako podpůrný prostředek při léčbě srpkovité anémie (typ 
dědičné chudokrevnosti, v našich podmínkách vzácný).

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let.

3. Kdy byste neměli být léčeni přípravkem Piracetam-EGIS

Tyto potahované tablety neužívejte, pokud jste:

 přecitlivělí na léčivou látku nebo na kteroukoliv složku přípravku;

 trpíte selháním ledvin (určení tohoto stavu může vyžadovat předchozí lékařské vyšetření).

Přípravek nepodávejte dětem do 6 let.

Jen ze zvlášť závažných důvodů a na výslovné doporučení lékaře mohou přípravek Piracetam-EGIS 
užívat těhotné ženy a kojící matky.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte 
o tom svého lékaře.

4. Upozornění před zahájením léčby přípravkem Piracetam-EGIS
Vždy konzultujte se svým lékařem užívání přípravku Piracetam-EGIS, pokud trpíte nebo jste trpěli 
např. epilepsií, onemocněním štítné žlázy a nebo onemocněním ledvin.

Pokud trpíte závažnou chorobou ledvin nebo pokud jsou tyto potahované tablety předepisovány 
osobám v pokročilém věku, může lékař považovat za nutné provést před zahájením léčby důkladné 
vyšetření činnosti ledvin. Je to nezbytné pro určení velikosti dávek, které budete užívat.

5. Upozornění pro období léčby přípravkem Piracetam-EGIS
Ke zlepšení zdravotního stavu dochází obvykle až po třech týdnech užívání přípravku Piracetam-
EGIS.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 3 měsíce. Pokud se do 4 týdnů příznaky 
onemocnění nezlepší nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké 
neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku Piracetam-EGIS s lékařem.

6. Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu přípravkem Piracetam-EGIS
Účinky přípravku Piracetam-EGIS a účinky jiných současně užívaných léčiv se mohou vzájemně 
ovlivňovat.

Jestliže Vám lékař hodlá předepsat nějaký lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Piracetam-EGIS.

Potahované tablety Piracetam-EGIS můžete užívat i tehdy, užíváte-li níže uvedené léky, musíte se 
však nejprve poradit se svým lékařem nebo lékárníkem:
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 léky působící na centrální nervovou soustavu, tj. mozek a míchu (může dojít ke zvýšení 
některých účinků),

 thyroidní hormony, tj. hormony štítné žlázy (mohou zvyšovat centrální účinky, např. třes, 
úzkost, dráždivost, poruchy spánku a zmatenost),

 antikoagulancia, tj. léky zabraňující srážení krve (jejich účinek může být zesílen).

Pokud jste epileptik a jste léčen(a) antiepileptiky, upozorněte na to svého lékaře. Budete-li své léky 
užívat současně s potahovanými tabletami Piracetam-EGIS, může být nezbytné upravit dávkování.

7. Řízení motorových vozidel a obsluha strojů v průběhu léčby přípravkem Piracetam-EGIS

Pokud se nevyskytnou žádné závažné nežádoucí účinky v míře, která by mohla být na překážku řízení 
motorových vozidel, obsluze strojů a provádění činností se zvýšeným rizikem nehod, není třeba tyto 
činnosti omezovat.

8. Dávkování

Léčba může trvat týdny, měsíce nebo i roky. Délka léčby závisí na Vašem zdravotním stavu a na Vaší 
reakci na léčbu.

Počet potahovaných tablet, které užíváte najednou, se nazývá dávka. Odstup mezi jednotlivými 
dávkami musí být nejméně 4 hodiny.

Pokud lékař neurčí jinak, užívají obvykle dospělí nemocní se sníženou schopností soustředění, 
zhoršenou pamětí, změnami nálady atd. (viz bod 2):

na počátku léčby (tj. po dobu 2 až 3 týdnů) 3 krát denně 1 tabletu obsahující 800 mg nebo 3 krát denně 
2 tablety obsahující 400 mg a nebo 2 krát denně 1 tabletu obsahující 1200 mg (tj. celková denní dávka 
je 2400 mg), později udržovací dávku 3 krát denně 1 tabletu obsahující 400 mg nebo 800 mg nebo 
2 krát denně 1 tabletu obsahující 1200 mg (tj. celková denní dávka je 1200-2400 mg). Bez porady 
s lékařem lze užívat přípravek nejdéle po dobu 3 měsíců.

Ve všech ostatních případech se přípravek užívá pouze na základě lékařského doporučení. Délku léčby 
určí lékař.

Váš lékař může rozhodnout o používání dávek vyšších než jsou dávky výše uvedené, pokud to Váš 
stav vyžaduje. Jedná se o tyto případy:

 pacienti v období vysazování alkoholu: mohou užívat 12 g/den, tj. 3 krát denně 5 tablet 
obsahujících 800 mg nebo 10 tablet obsahujících 1200 mg denně, rozděleně ve 3–4 dílčích 
dávkách, poté užívat udržovací dávku 2400 mg/den, tj. 3 krát denně 1 tabletu obsahující 800 mg 
nebo 2 krát denně 1 tabletu obsahující 1200 mg;

 pacienti trpící náhlými stahy svalu (svalů): počáteční dávka je 2-4 g/den, tj. 5 tablet obsahujících 
400 mg-800 mg denně, podává se rozděleně ve 2-4 dílčích dávkách, dávka je v průběhu 
několika týdnů postupně zvyšována až do denní dávky 9-12 g, tj. např. 3 krát denně 4-5 tablet 
obsahujících 800 mg nebo až 10 tablet obsahujících 1200 mg denně, rozděleně ve 3-4 dílčích 
dávkách;

 organický psychosyndrom (soubor příznaků připomínajících psychické onemocnění, způsobený 
poškozením mozku, např. zánětem, poruchou látkové výměny, krvácením ap.) u starších 
pacientů: 4800 mg/den, tj. 3 krát denně 2 tablety obsahující 800 mg po dobu několika týdnů, 
poté se snižuje na udržovací dávku 1200-2400 mg/den, tj. 3 krát denně 1 tabletu obsahující 
400 mg-800 mg nebo až 2 tablety obsahující 1200 mg denně, rozděleně ve 2 dílčích dávkách;

 cerebrovaskulární příhody (stavy způsobené poruchou cév v mozku projevující se krvácením 
nebo uzávěrem cévy v mozku s následnou poruchou prokrvení mozkové tkáně), porucha 
kognitivních (poznávacích) činností jako následek poranění hlavy (pokud stav pacienta 
umožňuje podávání léku ústy): denní dávka 9-12 g, tj. např. 3 krát denně 4-5 tablet obsahujících 
800 mg nebo až 10 tablet obsahujících 1200 mg denně, rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách po 
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dobu prvních dvou týdnů, následovaná udržovací dávkou 1200-4800 mg/den, tj. 3 krát denně 
1 tabletu obsahující 400 mg-800 mg nebo až 4 tablety obsahující 1200 mg denně, rozděleně ve 
2 dílčích dávkách po dobu nejméně tří týdnů;

 srpkovitá anémie: pro léčbu krize i preventivně, obvykle 160 mg/kg tělesné hmotnosti/den (tj. 
např. 14 tablet obsahujících 800 mg denně pro 70 kg vážícího pacienta), podáváno rozděleně ve 
4 dílčích dávkách.

Děti

Pokud se lékař rozhodne použít tento lék při léčbě Vašeho dítěte, sdělí Vám, kolik potahovaných tablet 
mu máte podávat. Nejvyšší denní dávka je 3200 mg piracetamu, podává se rozděleně ve dvou nebo 
více dílčích dávkách, to je např. 2krát denně 2 tablety obsahující 800 mg. Léčba u dětí trvá obvykle 
celý školní rok.

Pokud trpíte poruchou činnosti ledvin, může podle závažnosti Vašeho stavu lékař rozhodnout, abyste 
užívali pouze 1/2 nebo 1/4 obvyklé dávky podávané dospělým. Dbejte na to, abyste užívali množství 
určené lékařem.

Pacienti v pokročilém věku mohou užívat stejné dávky jako užívají dospělí pacienti; dávkování není 
třeba nijak upravovat.

Zapomenete-li si vzít jednu dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete.

Pokud jste nedopatřením užili příliš mnoho tablet nebo pokud nějaké tablety užilo náhodně dítě, 
poraďte se neprodleně s lékařem. Vezměte s sebou všechny zbylé potahované tablety a tuto příbalovou 
informaci, abyste je mohli lékaři ukázat.

Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

V případě poruch spánku se doporučuje posunout poslední dávku na odpoledne.

9. Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen, mohou se však vyskytnout některé nežádoucí účinky.

Většina z nich je zaznamenána nemocnými v pokročilém věku nebo pacienty, kteří denně užívají 
dávky překračující 2400 mg. Jde např. o nervozitu, podrážděnost, úzkost, neklid, agresivní chování, 
poruchy spánku, zvýšenou pohybovou aktivitu a únavnost.

Méně častá je žaludeční nevolnost až zvracení, průjem, bolesti břicha. Zřídka si pacienti stěžují na 
nízký nebo vysoký krevní tlak, závratě, bolest hlavy, třes, zvýšenou sexuální žádostivost, alergické 
reakce, přibývání na váze.

Pokud zaznamenáte výskyt jakéhokoli nežádoucího účinku, který není uveden v této příbalové 
informaci, nebo pokud se pro Vás některý z výše uvedených nežádoucích účinků stane obtížným,
uvědomte o tom svého lékaře!

Lékař Vám může v zájmu zmírnění nežádoucích účinků dávku postupně snižovat.

10. Způsob uchovávání

Piracetam-EGIS 400 a 800 mg: tablety uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Piracetam-EGIS 1200 mg: nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravky Piracetam-EGIS nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

11. Velikost balení

Piracetam-EGIS 400 mg: 60 potahovaných tablet.
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Piracetam-EGIS 800 mg: 30 potahovaných tablet.

Piracetam-EGIS 1200 mg: 20 nebo 60 potahovaných tablet.

12. Datum poslední revize textu

23.8.2011




