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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls141370/2010                           

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Doxazosin Teva 4 mg Retard
tablety s prodlouženým uvolňováním

Doxazosinum

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK DOXAZOSIN TEVA 4 MG RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Váš lék se nazývá Doxazosin Teva 4 mg Retard. Patří do skupiny léků nazývaných alfablokátory. 
Může být použit k léčbě vysokého krevního tlaku nebo k léčbě onemocnění nazývaného benigní 
hyperplazie prostaty (zvětšení prostaty).

Pokud máte vysoký krevní tlak, může to zvýšit riziko vzniku srdeční choroby nebo mrtvice. Přípravek 
Doxazosin Teva 4 mg Retard snižuje Váš krevní tlak tím, že sníží napětí cév, což Vašemu srdci 
usnadňuje pumpování krve cévami.

Pokud máte benigní hyperplazii prostaty (zvětšenou prostatu), můžete mít potíže s močením. U mužů 
se prostata nachází těsně pod močovým měchýřem. Pokud je zvětšená, může znesnadnit odtok moči 
z močového měchýře.  Přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard působí tak, že uvolňuje svalovinu 
kolem ústí měchýře a  prostaty, čímž usnadní průchod moči.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT PŘÍPRAVEK 
DOXAZOSIN TEVA 4 MG RETARD

Neužívejte přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard:
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na doxazosin nebo podobné léky ze stejné chemické 

třídy (např. prazosin, terazosin).
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli další složku přípravku Doxazosin Teva 4 

mg Retard.
 jestliže trpíte benigní hyperplazií prostaty a trpěl jste v minulosti obstrukcí (neprůchodností) 

horní části močových cest (trubice vedoucí z ledvin do močového měchýře). Pokud si nejste 
jistý, poraďte se s lékařem.

 jestliže máte časté záněty močových cest nebo kameny v močovém měchýři
 jestliže trpíte tzv. paradoxní močovou inkontinencí (únik moči z přeplněného měchýře, i když 

nemáte nucení na moč)
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 jestliže máte potíže s ledvinami nebo se tvoří malé množství nebo žádná moč
 jestliže máte nebo jste měl/a neprůchodnost jícnu (trubice vedoucí z úst do žaludku) nebo 

střev
 jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Doxazosin Teva 4 mg  Retard je zapotřebí:
 pokud jste v minulosti prodělal/a chirurgický zákrok, při němž Vám byla odstraněna část 

střeva
 pokud máte problémy se srdcem (např. srdeční selhávání) nebo chlopně Vašeho srdce 

nepracují správně
 pokud užíváte přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard k léčbě příznaků benigní hyperplazie 

prostaty (zvětšení prostaty) a máte nízký krevní tlak. Pokud se Vás toto týká, může přípravek 
Doxazosin Teva 4 mg Retard způsobit, že při vstávání ze sedu nebo lehu pocítíte závrať nebo 
na Vás půjdou mdloby.

 pokud máte potíže s játry.
 pokud užíváte jiné léky, o nichž je známo, že se rozkládají v játrech (např. cimetidin). Pokud 

si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
 pokud jste diabetik a trpíte stavem zvaným autonomní diabetická neuropatie. Pokud si nejste 

jistý/á, poraďte se s lékařem.
 pokud užíváte léky určené k léčbě erektilní dysfunkce (potíže s erekcí u mužů) jako jsou 

sildenafil, tadalafil nebo vardenafil.

Pokud máte kvůli šedému zákalu podstoupit oční operaci, před výkonem informujte očního 
specialistu, že užíváte nebo jste užíval/a přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard. Je to proto, že 
přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard může způsobit komplikace během operace, které může 
specialista zvládnout, pokud je na ně předem připraven. 

Přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard může rovněž ovlivnit výsledky některých vyšetření krve a 
moči. Pokud se máte podrobit vyšetření krve nebo moči, nezapomeňte lékaři sdělit, že užíváte 
přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

 jiné léky určené k léčbě vysokého krevního tlaku
 nesteroidní protizánětlivé léky užívané k tlumení bolesti (např. ibuprofen nebo sodná sůl 

diklofenaku)
 léky s obsahem estrogenů jako je hormonální antikoncepce
 přípravky zmírňující otok nosní sliznice (proti „ucpanému nosu“) nebo přípravky proti kašli a 

nachlazení s obsahem látek snižujících otok nosní sliznice (např. efedrin nebo fenylefrin)
 léky užívané při hospitalizaci ke stimulaci srdce (např. dopamin, efedrin, epinefrin, 

metaraminol nebo metoxamin)
 léky, o nichž je známo, že se rozkládají v játrech (např. cimetidin). Pokud si nejste jistý/á, 

poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
 léky určené k léčbě erektilní dysfunkce (potíže s erekcí u mužů) jako jsou sildenafil, tadalafil 

nebo vardenafil.

Někteří pacienti užívající alfablokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zbytnění prostaty, 
mohou pociťovat závratě nebo pocit točení hlavy, které mohou být způsobeny nízkým krevním tlakem 
při náhlém posazení nebo vzpřímení. Někteří pacienti mají tyto příznaky při užívání léků na erektilní 
dysfunkci (impotence) společně s alfablokátory. S cílem snížit pravděpodobnost těchto příznaků, před 
zahájením léčby erektilní dysfunkce by měli být pacienti léčení alfablokátory stabilní.

Informujte prosím 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.
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Užívání přípravku Doxazosin Teva 4 mg Retard s jídlem a pitím
Jídlo nemá vliv na způsob, jakým Váš lék účinkuje. Můžete ho užívat během jídla nebo po jídle nebo 
na lačný žaludek.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, měla byste přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard 
užívat pouze tehdy, pokud to Váš lékař považuje za absolutně nezbytné. Účinek léku na Vaše dítě není 
znám.
¨
Přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard nesmíte užívat pokud kojíte, protože se může akumulovat 
v mateřském mléce a poškodit Vaše dítě.

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

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Při užívání přípravku Doxazosin Teva 4 mg Retard se Vám může točit hlava nebo můžete mít závratě, 
zvláště na počátku léčby nebo po opětovném zahájení léčby po jejím předchozím přerušení. Přípravek 
též může vyvolat ospalost. Pokud se tyto příznaky u Vás objeví, neřiďte dopravní prostředky ani 
neobsluhujte stroje ani se neúčastněte žádné jiné nebezpečné aktivity, která vyžaduje Vaši plnou 
pozornost.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK  DOXAZOSIN TEVA 4 MG RETARD UŽÍVÁ

Přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste 
něčím jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Váš lék můžete užívat k léčbě vysokého krevního tlaku nebo benigní hyperplazie prostaty (zvětšená 
prostata). Dávka je v obou případech stejná.

Tablety polykejte celé a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny. Tablety nedrťte ani nežvýkejte.
Lék užívejte každý den ve stejnou dobu.

Dospělí (včetně starších osob)
Obvyklá dávka přípravku Doxazosin Teva 4 mg Retard je jedna tableta denně, ačkoliv Váš lékař může 
dávku zvýšit na maximálně dvě tablety denně.

Děti a dospívající
Podávání přípravku Doxazosin Teva 4 mg Retard dětem se nedoporučuje.

Pacienti s jaterními potížemi
Pokud máte potíže s játry, bude Vás lékař během léčby pečlivě sledovat. Podávání přípravku 
Doxazosin Teva 4 mg Retard pacientům se závažným jaterním onemocněním se nedoporučuje. 

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Doxazosin Teva 4 mg Retard, než jste měl/a
Pokud jste Vy (nebo někdo jiný) spolkl/a více tablet najednou nebo pokud se domníváte, že nějakou 
tabletu spolklo dítě, navštivte neprodleně nejbližší lékařskou pohotovostní službu nebo Vašeho lékaře. 
Předávkování pravděpodobně vyvolá bolest hlavy, závratě, ztrátu vědomí, potíže s dechem, nízký 
krevní tlak, bušení srdce (uvědomujete si srdeční tep), neobvykle rychlý srdeční tep, poruchy 
srdečního rytmu, nevolnost a zvracení a může snížit hladinu glukózy (cukru) a draslíku v krvi. K lékaři 
nebo na pohotovost vezměte s sebou tuto příbalovou informaci, všechny zbylé tablety a krabičku, aby 
bylo zřejmé,  jaké tablety byly požity.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard
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Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu, vezměte si ji okamžitě, jakmile si to uvědomíte. Pokud se však již 
blíží čas na další dávku , vynechte zapomenutou dávku a užijte tabletu v obvyklou dobu. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Doxazosin Teva 4 mg Retard
Užívejte přípravek podle doporučení lékaře. Bez předchozí porady s lékařem léčbu neukončujte. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako ostatní léky, může přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard působit nežádoucí účinky, 
které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Při užívání přípravku se Vám může točit hlava nebo můžete mít závratě, zvláště na počátku léčby nebo 
po opětovném zahájení léčby po jejím předchozím přerušení. Vzácně může přípravek způsobit ztrátu 
vědomí. Pokud se tyto příznaky u Vás objeví, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje ani 
se neúčastněte žádné jiné nebezpečné aktivity, která vyžaduje Vaši plnou pozornost.

Přestaňte užívat Doxazosin a navštivte lékařskou pohotovostní službu nebo neprodleně informujte 
lékaře, pokud se objeví některý z následujících závažných nežádoucích účinků: bolest na hrudi, 
dýchací potíže, obtížné polykání,  přetrvávající bolestivá erekce penisu, mrtvice (tj. slabost nebo 
necitlivost na jedné straně těla).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s touto přibližnou četností:

Časté (postihují méně než jednu osobu z 10, ale více než jednu osobu ze 100):
 nedostatek nadšení nebo zájmu o věci
 svalové křeče, únava, celkový pocit slabosti nebo nepohody, bolest hlavy
 potíže se zaostřováním zraku
 bušení srdce, bolest na hrudi
 poruchy udržování krevního tlaku
 otoky, obtížné dýchání, obtížné polykání, rýma
 zácpa, zvýšené nucení nebo potřeba močit, opožděná ejakulace

Méně časté (postihují méně než jednu osobu ze 100, ale více než jednu osobu z 1000):
 nízká hladina  draslíku v krvi, která může působit svalovou slabost, neobvyklý srdeční rytmus
 žízeň
 dna
 noční můry, zapomnětlivost, změny nálady
 třes, svalová ztuhlost
 slzení očí, neobvyklá citlivost zraku na světlo, zvonění v uších (tinitus)
 poruchy srdečního rytmu, bolest na hrudi, pomalý tep, rychlý tep, infarkt myokardu
 závratě nebo pocit točení hlavy po vstanutí ze sedu nebo lehu, bezvědomí
 snížený přívod krve do končetin působící bolest a křeče
 krvácení z nosu, tíže na prsou, kašel nebo bolest v krku
 ztráta chuti k jídlu, zvýšená chuť k jídlu, poruchy chuti
 vypadávání vlasů, otok tváře nebo jiných částí těla
 bolest svalů, otok kloubů nebo bolest kloubů, svalová slabost 
 inkontinence (problémy s udržením moči), potíže s močením, bolest při močení
 návaly horka, horečka, zimnice, bledost
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 příznaky alergické reakce (svědivá vyrážka, otok úst, rtů, hrdla nebo jazyka, obtížné
dýchání/dušnost, zvracení, průjem)

 neobvyklé výsledky vyšetření funkce jater (krevní testy provedené lékařem kvůli sledování 
zdraví Vašich jater) 

Vzácné (postihují méně než jednu osobu z 1000, ale více než jednu osobu z 10000):
- nízká hladina glukózy (cukru) v krvi
- deprese nebo agitovanost
- brnění nebo necitlivost končetin
- rozmazané vidění

 poruchy krevního zásobení mozku (mrtvice)
 otok hlasivek působící chrapot, kašel a obtížné dýchání
 břišní obtíže, průjem, zvracení
 jaterní potíže, zežloutnutí kůže nebo bělma očí
 vyrážka, svědění, vyrážka podobná podlitinám
 impotence (neschopnost dosáhnout erekce) nebo priapismus (přetrvávající bolestivá erekce)
 nízká tělesná teplota (pouze u starších osob)

Velmi vzácné (postihují méně než jednu osobu z 10000):
 krevní změny zahrnující nižší hladiny červených krvinek, bílých krvinek a destiček
 zvýšení hladiny kreatininu a močoviny v krvi (odpadní látky, za normálních okolností 

odstraňované ledvinami)
 překážka v normálním odtoku žluči (cholestáza), která může způsobit žloutenku (zežloutnutí 

kůže nebo bělma očí)
 zánět jater (hepatitida)

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  DOXAZOSIN TEVA 4 MG RETARD UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (EXP), uvedené 
na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

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 Doxazosin Teva 4 mg Retard obsahuje:
 Léčivou látkou je doxazosin. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 4 mg 

doxazosinu (jako doxazosin-mesylát).
 Pomocnými látkami jádra tablety jsou: polyethylenoxid, mikrokrystalická celulosa, povidon, 

butylhydroxytoluen, tokoferol-alfa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-stearyl-fumarát. 
 Pomocnými látkami potahu tablety jsou: disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, koloidní 

bezvodý oxid křemičitý, makrogol, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Doxazosin Teva 4 mg Retard vypadá a co obsahuje toto balení:
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Doxazosin Teva 4 mg Retard jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s prodlouženým 
uvolňováním s vyraženým „DL“ na jedné straně.

Tablety jsou baleny v blistrech po 14, 15, 28, 30, 50 x 1, 60, 90 nebo 100 tabletách. Všechny velikosti 
balení nemusí být na trhu dostupné.

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Radlická 3185/1c
150 00 Praha 5
Česká republika

Výrobci
TEVA Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29/ 305, 
747 70 Opava-Komárov 
Česká republika

TEVA Santé SA 
Rue Bellocier
89107 Sens
Francie

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park 
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG 
Velká Británie

Teva Pharma B.V., Utrecht, Nizozemsko

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Dánsko Myocard
Estonsko Doxazosin Teva 4 mg
Francie DOXAZOSINE TEVA 4 mg, comprimé à libération prolongée
Irsko Carsem XL 4mg Prolonged-release tablets
Litva Doxazosin Teva 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės
Lotyšsko Doxazosin Teva 4mg ilgstošās darbības tabletes
Maďarsko Doxagal XL 4 mg retard tabletta
Nizozemsko Doxazosine retard 4 mg PCH
Norsko Doxazosin Teva 4mg depottabletter
Polsko Doxar PR
Portugalsko Doxazosina Teva
Rumunsko Doxazosin TEVA 4 mg comprimate cu eliberare prelungită
Řecko Doxazosin Teva 4 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Velká Británie Larbex XL 4mg Prolonged-Release Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 
29.4.2010




