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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ondansetron Arrow 4 mg
Ondansetron Arrow 8 mg

potahované tablety
Ondansetronum

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK ONDANSETRON ARROW A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ondansetron Arrow obsahuje ondansetron, který patří do skupiny léčiv nazývaných 
antiemetika. 
Některé léčby a operační zákroky způsobují nevolnost a zvracení.
Přípravek Ondansetron Arrow může být předepsán z těchto důvodů:
- zabránit nevolnosti a zvracení
- léčit nevolnost a zvracení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
ONDANSETRON ARROW UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Ondansetron Arrow, jestliže:
- jste přecitlivělý(á) na léčivou látku ondansetron nebo na kteroukoliv jinou složku přípravku 
- jestliže se u Vás někdy v minulosti vyskytla alergická (hypersenzitivní) reakce na jiná podobná léčiva 
potlačující nevolnost a zvracení (např. granisetron nebo dolasetron).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ondansetron Arrow je třeba:
Informujte lékaře, pokud se Vás některý z následujících stavů týká:
- máte překážku ve střevech nebo trpíte úpornou zácpou.
- máte potíže s funkcí Vašich jater
- máte problémy se srdcem
- budete muset podstoupit operační odstranění nosních nebo krčních mandlí.
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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.

Zvláště důležité je informovat svého lékaře, pokud přípravek Ondansetron Arrow užíváte nebo začínáte 
užívat s jakýmkoliv z následujících léků, protože může být nutná úprava dávkování:
- léky na epilepsii (fenytoin, karbamazepin) – tyto léky mohou snížit účinek ondansetronu
- antibiotika (rifampicin) – tento lék může snížit účinek ondansetronu
- léky proti bolesti (tramadol) – účinek těchto léků může být ondansetronem snížen
- léky užívané při problémech se srdcem (antiarytmika a/nebo beta-blokátory).
- léky, které mají toxické účinky na srdce (např. antracyklíny) – tyto léky nesmějí být užívány současně 
s ondansetronem, jelikož mohou zvýšit riziko nepravidelného srdečního rytmu.

Užívání přípravku Ondansetron Arrow s jídlem a pitím:
Pokud cítíte po operaci nevolnost, nejezte. 

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Užívání ondansetronu během těhotenství není doporučeno. 

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

Kojení
Při užívání přípravku Ondansetron Arrow nesmíte své dítě kojit.

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

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Není pravděpodobné, že by ondansetron ovlivnil Vaši schopnost řídit a ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ondansetron Arrow: 
Přípravek Ondansetron Arrow obsahuje laktózu. Máte-li vrozenou nesnášenlivost vůči některým cukrům, 
řekněte to Vašemu lékaři dříve, než budete přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ONDANSETRON ARROW UŽÍVÁ

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

Tablety polykejte celé a zapijte je sklenicí vody.
Přípravek obsahuje buď 4 mg nebo 8 mg ondansetronu.

Pro pacienty podrobující se chemoterapii a/nebo radioterapii, která způsobuje nevolnost a 
zvracení:
Dospělí (včetně starších pacientů): doporučená dávka je 8 mg ondansetronu 1 nebo 2 hodiny před 
chemoterapií nebo radioterapií, potom 8 mg po 12 hodinách.
Po prvních 24 hodinách následujících po chemoterapii nebo radioterapii může být přípravek Ondansetron 
Arrow užíván k prevenci nevolnosti a zvracení. Obvyklá dávka pro dospělé je 8 mg 2 x denně po dobu až 
5 dnů.

Děti (od 6 měsíců) a dospívající (do 18 let): 
Lékař rozhodne o dávce, která závisí na věku a vzrůstu nebo tělesné hmotnosti dítěte.
Přípravek Ondansetron Arrow nesmí být podáván dětem mladším než 6 měsíců a dětem velmi malého 
vzrůstu.
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K prevenci nevolnosti a zvracení po operaci:
Dospělí (včetně starších pacientů): obvyklá dávka je 16 mg ondansetronu 1 hodinu před operací nebo 
8 mg ondansetronu 1 hodinu před operací a potom další 2 dávky 8 mg ondansetronu v 8-hodinových 
intervalech.

Děti (od 1 měsíce) a dospívající (do 18 let): 
Lékař může upřednostnit před tabletami podání injekce.

Přípravek Ondansetron Arrow začne působit během 1 – 2 hodin po užití. Pokud jste během jedné hodiny 
po požití léku zvraceli, užijte stejnou dávku ještě jednou. V ostatních případech neužívejte další tablety, 
ale užijte další dávku až ve správném čase. Pokud nevolnost neustane, informujte o tom svého lékaře.

Pokud se při užívání přípravku Ondansetron Arrow necítíte lépe, informujte o tom svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ondansetron Arrow, než jste měl(a):
Neužívejte více tablet, než je doporučeno v této příbalové informaci. Pokud užijete tablet více, informujte 
o tom okamžitě svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost.

Pokud k předávkování dojde, mohou se vyskytnout problémy s viděním, nízkým krevním tlakem (může 
způsobit závratě nebo mdloby) a bušení srdce.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ondansetron Arrow
V případě, že jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Ondansetron Arrow v předepsané době, a pociťujete 
nevolnost nebo zvracíte, užijte dávku co nejdříve a potom pokračujte v předepsaném dávkování. Pokud 
jste zapomněl(a) užít dávku, ale nevolnost nepociťujete, užijte až další předepsanou dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ondansetron Arrow
Nepřerušujte užívání přípravku, ani když se budete cítit lépe, bez konzultace s lékařem.

Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ondansetron Arrow nežádoucí účinky, ačkoli se 
neprojeví u každého. U většiny pacientů tento přípravek nezpůsobuje žádné potíže. 
Někteří lidé mohou být přecitlivělí (alergičtí) na některé léky. 

Časté nežádoucí účinky: nejméně u 1 pacienta ze 100 léčených pacientů
 bolest hlavy
 pocity zrudnutí a horka
 zácpa

Méně časté nežádoucí účinky: nejméně u 1 pacienta z 1 000 léčených pacientů
 mimovolné pohyby těla, včetně pohybů očí směrem nahoru
 křeče
 palpitace (silné bušení srdce), nepravidelný srdeční tep nebo pomalý tep
 bolest na hrudi
 nízký krevní tlak
 škytavka
 zvýšení jaterních funkčních testů (většinou u pacientů podrobujících se chemoterapii cisplatinou)
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Vzácné nežádoucí účinky: nejméně u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů
 okamžitá alergická reakce, která může být závažná a zahrnovat příznaky jako je otok úst a hrdla, 
způsobující problémy při dýchání. Pokud se tyto příznaky u Vás vyskytnou, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc.
 poruchy zraku, např. rozmazané vidění (ačkoli byly téměř vždy spojeny s léčbou ondansetronem 
v injekcích, ne v tabletách).
 během podávání ondansetronu do žíly se rovněž vyskytly závratě.

Velmi vzácné nežádoucí účinky: méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů
 dočasná ztráta zraku (ačkoli, tak jako u jiných poruch zraku, jako je rozmazané vidění, byla téměř
vždy spojena s léčbou ondansetronem v injekcích, ne v tabletách a u pacientů podrobujících se 
chemoterapii cisplatinou).

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud 
zpozorujete jiný nežádoucí účinek v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo 
lékárníka.

5. JAK PŘÍPRAVEK ONDANSETRON ARROW UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Dítě může být lékem předepsaným pro jiného pacienta 
poškozeno.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

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

Nepoužívejte přípravek pokud zpozorujete viditelné známky poškození tablet.

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 Ondansetron Arrow obsahuje
Léčivou látkou je ondansetronum (ve formě ondansetroni hydrochloridum)
Pomocné látky jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, magnesium-
stearát, hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Ondansetron Arrow vypadá a co obsahuje toto balení
Ondansetron Arrow 4 mg jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety označené „4“ na jedné straně, 
rovné na straně druhé.
Ondansetron Arrow 8 mg jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety označené „8“ na jedné straně, 
s půlící rýhou na straně druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 2, 4, 6, 9, 10, 15, 30, 50, 100, 500 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Arrow Generics Limited
Unit 2, Eastman Way
Stevenage, Herts SG1 4SZ
Velká Británie
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Výrobce
Selamine Limited (T/A Arrow Generics Limited)
Unit 4/5 Willborough Cluster
Clonshaugh Industrial Estate
Clonshaugh, Dublin 17
Irsko

nebo

Arrow Pharm (Malta) Ltd
HF 62, Hal Far Industrial Estate,
Birzebbugia
BBG 3000
Malta

nebo

Medicofarma S.A.
ul. Zelazna 58
00-866 Warszawa
Polsko

nebo

SPECIFAR S.A.
1,28 Octovriou str. 
Ag. Varvara, 123 51 Athens
Řecko

Pokud máte nějakou otázku nebo si nejste něčím jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, kteří Vám 
poradí.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 7.9.2011  




