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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls152334/2009, sukls152330/2009, 
sukls152324/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

FOSINOPRIL +pharma 5 mg
FOSINOPRIL +pharma 10 mg
FOSINOPRIL +pharma 20 mg

Tablety
Fosinoprilum natricum

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

1. CO JE FOSINOPRIL +pharma  A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Fosinopril +pharma  patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Fosinopril potlačuje tvorbu látek, 
které zvyšují krevní tlak zúžením krevních cév. Léčba fosinoprilem způsobuje rozšíření cév, takže krevní 
tlak klesá. U pacientů se srdečním selháním rozšíření krevních cév snižuje srdeční práci.
Fosinopril +pharma  se používá v léčbě těchto onemocnění:
 vysoký krevní tlak
 srdeční selhání

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FOSINOPRIL 
+pharma  UŽÍVAT 

Nepoužívejte Fosinopril +pharma
 jestliže jste přecitlivělí (alergičtí) na fosinopril, jiné inhibitory ACE nebo na jinou složku přípravku 

Fosinopril +pharma,
 jestliže jste měli v minulosti při léčbě inhibitorem ACE alergickou reakci s otokem dolních končetin, 

paží, obličeje, sliznic nebo jazyka (angioedém),
 jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (nedoporučuje se ani užívání v prvních třech měsících, viz 

Těhotenství).

Zvláštní opatrnost při použití přípravku Fosinopril +pharma  
Informujte svého lékaře o všech zdravotních problémech, které máte nebo jste v minulosti měl(a), 
zejména o chorobách ledvin (včetně transplantace ledvin), léčbě dialýzou, onemocněních krve, o 
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cukrovce, jiných srdečních chorobách (například některé chlopenní vady) nebo o alergiích. Mimořádně 
důležité je, abyste lékaři oznámil(a), pokud jste v minulosti měl(a) alergickou reakci s otokem obličeje, 
rtů, jazyka nebo krku (například potravinovou alergii nebo alergii na píchnutí hmyzem nebo bodnutí 
vosou).
Informujte rovněž svého lékaře, pokud se u Vás vyskytuje silné zvracení nebo průjem, užíváte silná 
diuretika (močopudné léky), doplňky s obsahem draslíku, léky šetřící draslík, náhražky soli s obsahem 
draslíku nebo máte neslanou dietu, protože to může ovlivnit účinek léku.
Jestliže se Fosinopril +pharma  užívá během desenzibilizační léčby při přecitlivělosti na hmyzí nebo vosí 
jed nebo během LDL (lipoproteiny o nízké hustotě) aferézy, může dojít k těžkým alergickým reakcím. 
Jestliže se hodláte podrobit této léčbě, informujte o tom svého lékaře.
Před chirurgickými výkony a podáním anestetik (včetně stomatologické léčby) by měl být lékař či zubní 
lékař informován o tom, že užíváte Fosinopril +pharma, protože existuje riziko velkého poklesu krevního 
tlaku během anestézie.
Informujte svého lékaře pokud víte že jste, nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná. Přípravek 
Fosinopril +pharma se nedoporučuje užívat v prvních třech měsících těhotenství a nesmíte ho užívat, 
pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože by mohl vážně poškodit plod.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Informujte svého lékaře, pokud si myslíte že jste, nebo byste mohla být, těhotná. Lékař Vám doporučí, 
abyste přestala užívat přípravek Fosinopril +pharma ještě dříve, než otěhotníte nebo ihned jakmile zjistíte, 
že jste těhotná, Vám doporučí užívání jiného přípravku. Přípravek Fosinopril +pharma se nedoporučuje 
užívat v prvních třech měsících těhotenství a nesmíte ho užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, 
protože by mohl vážně poškodit plod.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Informujte svého lékaře pokud kojíte nebo chcete začít kojit. Užívání přípravek Fosinopril +pharma se 
nedoporučuje u žen, které kojí. Pokud chcete kojit, Lékař Vám doporučí jiný přípravek, zejména pokud se 
jedná o novorozence nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby vysokého krevního tlaku, a to zejména na začátku léčby nebo při zvyšování dávky se mohou 
vyskytnout závratě. Rozhodnutí, zda jste schopen(a) řídit nebo provádět rizikovou práci je na Vás. Jedním 
z faktorů, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, je užívání 
léků vzhledem k jejich účinku nebo k jejich nežádoucím účinkům. Přečtěte si proto všechny informace 
v této příbalové informaci a v případě nejistoty je proberte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Fosinopril +pharma  
Tento lék obsahuje laktosu. Jestliže nesnášíte tento typ cukru, obraťte se před používáním tohoto léku na 
svého lékaře.

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.

Používání léku Fosinopril +pharma  s některými jinými léky může ovlivnit účinek těchto léků nebo dané 
léky mohou ovlivnit účinek přípravku Fosinopril +pharma.
Jestliže užíváte rovněž diuretika, existuje riziko, že hladina draslíku ve Vaší krvi může být příliš nízká. 
Jestliže jste rovněž dehydratován(a), Váš krevní tlak může poklesnout více než se předpokládá při léčbě 
přípravkem Fosinopril +pharma. Jestliže užíváte draslík šetřící diuretika, draslík navíc nebo náhražky soli 
s obsahem draslíku, může být hladina draslíku ve Vaší krvi příliš vysoká. Léky s obsahem lithia se nesmí 
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brát ve stejnou dobu jako Fosinopril +pharma, pokud Vám Váš lékař neměří pravidelně hladiny lithia v 
krvi.
Jestliže užíváte léky na pálení žáhy nebo na zpětný tok kyselé žaludeční šťávy s obsahem kombinace 
hořčíku a vápníku, může dojít ke snížení vstřebávání přípravku Fosinopril +pharma. Přípravek Fosinopril 
+pharma  se proto má použít 2 hodiny před nebo po použití těchto léků.
Jestliže užíváte léky na cukrovku (tablety nebo inzulín) ve stejnou dobu jako Fosinopril +pharma, hladina 
cukru v krvi může být příliš nízká, a to zejména při zahájení léčby.
Je rovněž důležité, aby byl Váš lékař informován, zda užíváte i jiné léky na snížení krevního tlaku, léky 
proti bolestem, protizánětlivé léky nebo léky na depresi či psychózu.

3. JAK SE FOSINOPRIL +pharma UŽÍVÁ 

Dávkování
Váš lékař rozhodne, jaká je pro Vás správná dávka.
Vysoký krevní tlak
Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg denně. Dávka může být podle potřeby zvyšována až na 40 mg denně.
Srdeční selhání
Zahajovací dávka je 5 – 10 mg denně. Dávka může být podle potřeby zvyšována až na 40 mg denně.
Obvykle se léčba zahajuje nízkou dávkou, která se později postupně zvyšuje, aby se zabránilo velkému 
poklesu krevního tlaku, ke kterému může dojít na začátku léčby.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Fosinopril +pharma
Jestliže jste si zapomněl/a vzít tabletu svého léku, pokračujte v užívání léku jako obvykle, tj. nezdvojujte 
následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Fosinopril +pharma, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a  víc tablet přípravku Fosinopril +pharma, než jste měl/a, obraťte se ihned na svého 
ošetřujícího lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Fosinopril +pharma  nežádoucí účinky. Někdy může být obtížné 
rozlišit, co jsou projevy nemoci a co nežádoucí účinky.

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 1 ze 100 pacientů)
Bolesti hlavy, závratě, kašel, nevolnost, zvracení, průjem, zrychlení srdeční frekvence, nízký tlak.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z  1000 pacientů)
Dušnost, zánět nosní sliznice, zánět vedlejších nosních dutin, zácpa, sucho v ústech, plynatost, nadměrné 
pocení, svědění, kopřivka, snížená citlivost nebo brnění prstů rukou nebo nohou, bušení srdce, srdeční 
zástava, poruchy rytmu, poruchy vedení, poruchy chuti, třes, spavost, mozková příhoda, poruchy spánku, 
deprese, sexuální poruchy, poruchy vidění, bolesti ucha, ušní šelest.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 z 1000, ale více než u 1 z 10000 pacientů)
Poruchy krevního obrazu, zmatenost, poruchy paměti, poruchy tvorby řeči v důsledku poruchy funkce 
mozku, žloutenka (žlutá kůže nebo oči), zánět jater nebo slinivky břišní, křeč průdušek, krvácení z nosu, 
zánět hrtanu / chrapot, zánět plic, plicní otok, změny krve, zarudnutí, krvácení, periferní cévní
onemocnění, slabost v jedné končetině, menší krvácení do kůže či sliznice skvrnkovitého charakteru.

Velmi vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 10000 pacientů)
Chudokrevnost, jiné změny krve (jako např. agranulocytóza – chybění bílých krvinek), angioedém(otok)
střev, střevní neprůchodnost, jaterní selhání, akutní renální selhání.



4/4

Informujte Vašeho lékaře, jestliže se domníváte, že máte některý z výše uvedených nežádoucích účinků 
nebo jiné problémy s přípravkem Fosinopril +pharma.
Přestaňte používat přípravek Fosinopril +pharma  a obraťte se ihned na svého lékaře, jestliže se objeví 
některý z následujících vzácných nežádoucích účinků:
 infekce s projevy horečky s velmi oslabeným celkovým stavem nebo horečka s bolestmi v krku či 

ústech, případně problémy s močením. Je nutné provést vyšetření krve k vyloučení nedostatku bílých 
krvinek (agranulocytóza). Je důležité, abyste informoval/a zdravotnický personál o tom, jaké léky 
užíváte.

 obtíže při dýchání s otokem nebo bez otoku obličeje, rtů, jazyka  či krku
 otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku, který může způsobit polykací obtíže
 silné svědění (s kopřivkou)
 otoky rukou, nohou či kotníků se svěděním kůže postižené oblasti.
Oteklé ruce, nohy nebo kotníky mohou někdy být projevem srdečních obtíží a nikoliv nežádoucího účinku 
Vašeho léku. Je proto nezbytné, abyste se obrátil/a na svého lékaře, pokud se u Vás otoky objeví.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, informujte 
svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK FOSINOPRIL +pharma UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Blistr : Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6.        DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Fosinopril +pharma obsahuje
Léčivá látka: fosinoprilum natricum 5 mg, 10 mg nebo 20 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky: monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, 
mikrokrystalická celulosa, glycerol-dibehenát.

Jak přípravek Fosinopril +pharma vypadá a co obsahuje toto balení
5 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety s vyraženým „FL5“, průměr 6 mm.
10 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety s vyraženým „FL10“, průměr 8 mm.
20 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety s vyraženým „FL 20, průměr 8 mm.
Velikost balení : 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet v blistru; 50, 100, 250 a 500 tablet v lahvičce

Držitel rozhodnutí o registraci
+pharma arzneimittel gmbh
Hafnerstrasse 211
8054 Graz
Rakousko

Výrobci
Actavis hf., Hafnarfjördur, Island
Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte, Dánsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.6.2010




