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Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls32532/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Dorzolamid/Timolol-Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok
Dorzolamidum/Timololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- 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 Dorzolamid/Timolol-Teva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dorzolamid/Timolol-Teva používat
3. Jak se Dorzolamid/Timolol-Teva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Dorzolamid/Timolol-Teva uchovávat
6. Další informace

1. CO JE DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Dorzolamid/Timolol-Teva obsahuje dvě léčivé látky: dorzolamid a timolol.
Dorzolamid patří do skupiny léčivých látek nazývaných „inhibitory karboanhydrázy“. Timolol patří do 
skupiny léčivých látek nazývaných „beta-blokátory“.  Tyto léčivé látky různými způsoby snižují 
nitrooční tlak.

Přípravek Dorzolamid/Timolol-Teva se předepisuje ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů 
s glaukomem (zeleným zákalem), kdy oční kapky obsahující samotný beta-blokátor nejsou dostatečně 
účinné.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE 
DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA POUŽÍVAT

Nepoužívejte Dorzolamid/Timolol-Teva
- jestliže jste alergický/á (hypersenzitivní) na dorzolamid-hydrochlorid, timolol maleát nebo na 

kteroukoli další složku přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva (viz bod 6)
- jestliže trpíte onemocněním dýchacích cest (plic), jako je astma (v současnosti i minulosti) 

nebo chronické obstrukční plicní onemocnění
- jestliže trpíte jakýmkoli srdečním onemocněním, včetně různých typů poruch srdečního 

rytmu, je-li Váš srdeční rytmus abnormálně pomalý nebo jste prodělal(a) závažnou srdeční 
chorobu

- jestliže máte závažné onemocnění nebo poruchu ledvin (v současnosti i minulosti)
- pokud máte zvýšenou kyselost krve způsobenou zvýšenou hladinou chloridů v krvi 

(hyperchloremická acidóza)
Pokud si nejste jisti, zda můžete Dorzolamid/Timolol-Teva používat, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem.
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva je zapotřebí
Informujte svého lékaře o všech onemocněních a očních problémech v současnosti i v minulosti, zvláště 
o případném astmatu a jiných plicních onemocněních, srdečních onemocněních, potížích s krevním 
oběhem, o nízkém krevním tlaku, diabetu (cukrovka), nízké hlanině cukru v krvi (hypoglykémie), 
poruchách funkce štítné žlázy a o jakýchkoli alergiích nebo alergických reakcích, včetně vyrážky, 
otékání tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním.
Řekněte svému lékaři, pokud trpíte svalovou slabostí nebo u Vás byla stanovena diagnóza myasthenie
gravis (svalová slabost).
Pokud se u Vás objeví dráždění oka nebo jiné oční obtíže, např. zčervenání nebo otok očních víček, 
oznamte to okamžitě svému lékaři.
Pokud máte podezření, že Dorzolamid/Timolol-Teva je příčinou nějaké alergické reakce nebo reakce z 
přecitlivělosti (např. kožní vyrážky, zčervenání a svědění oka), přestaňte přípravek používat a okamžitě 
se poraďte se svým lékařem.
Sdělte také svému lékaři, pokud se u Vás objeví infekce oka, pokud dojde k poranění oka nebo jste 
prodělal oční operaci nebo se u Vás objevily jiné reakce, včetně nových nebo zhoršených příznaků 
onemocnění.
Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, je třeba poradit se před používáním přípravku 
Dorzolamid/Timolol-Teva s lékařem (viz bod „Důležité informace o některých složkách přípravku 
Dorzolamid/Timolol-Teva“).

Použití u dětí
Zkušenosti s přípravkem Dorzolamid/Timolol-Teva u dětí mladších 2 let a starších jsou omezené.

Použití u starších osob
Ve studiích s dorzolamid/timololem byly účinky u starších i mladších pacientů podobné.

Použití u pacientů s poškozením jater
Sdělte svému lékaři, pokud v současnosti máte nebo jste měl(a) v minulosti potíže s játry.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře o všech lécích (včetně očních kapek), které užíváte nebo hodláte užívat, to platí 
i o lécích vydávaných bez lékařského předpisu. Je to zvláště důležité v případě, že:

 užíváte léky na snížení krevního tlaku, k léčbě srdečních obtíží a narušeného nebo 
nepravidelného srdečního tepu (jako jsou blokátory kalciových kanálů, beta-blokátory nebo 
digoxin)

 používáte jiné oční kapky, které obsahují beta-blokátory
 užíváte jiné inhibitory karboanhydrázy, jako je acetazolamid
 užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO), které se užívají k léčbě depresí, a jiné léky 

k léčbě depresí
 užíváte parasympatomimetika, které mohou být předepsány jako pomoc při uvolňování moči. 

Parasympatomimetika jsou také zvláštní typ léčiv, které jsou někdy užívány jako pomoc při 
obnově normálního pohybu ve střevech. 

 užíváte narkotika k zmírnění vážné bolesti, jako je morfin
 užíváte léky k léčbě diabetu

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

Použití v těhotenství
Dorzolamid/Timolol-Teva nesmíte během těhotenství užívat. Řekněte svému lékaři, pokud jste těhotná 
nebo si myslíte, že byste mohla být.

Použití při kojení
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Pokud je léčba přípravkem Dorzolamid/Timolol-Teva nutná, pak není kojení doporučováno. Řekněte 
svému lékaři, pokud kojíte nebo kojit chcete.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie o účincích na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Možné nežádoucí účinky 
spojené s používáním přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva, jako je rozostřené vidění, mohou ovlivnit 
Vaši schopnost řídit motorová vozidla a/nebo obsluhovat stroje. Neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se 
nebudete cítit dobře nebo Váš zrak nebude ostrý.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva
Tento léčivý přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid a může způsobit podráždění 
očí. Zabraňte kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Kontaktní čočky je třeba před 
aplikací očních kapek vyjmout a znovu se smí nasadit až po 15 minutách po použití přípravku. Váš 
lékař Vám toto může vysvětlit. O benzalkonium-chloridu je známo, že zabarvuje měkké kontaktní 
čočky.

3. JAK SE DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA POUŽÍVÁ

Vždy používejte Dorzolamid/Timolol-Teva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vhodná dávka a trvání léčby budou stanovany Vaším lékařem.
Obvyklá dávka přípravku je jedna kapka do postiženého oka ráno a večer.
Pokud používáte tento léčivý přípravek s jinými očními kapkami, je třeba aplikovat přípravky 
s odstupem nejméně 10 minut.
Dávkování neměňte bez předchozí konzultace s Vaším lékařem.
Konec kapacího uzávěru lahvičky se nesmí při aplikaci dotknout oka ani okolních tkání. Mohlo by dojít 
ke kontaminaci očního roztoku bakteriemi, které mohou být příčinou očních infekcí. Ty mohou způsobit 
vážné oční poškození a následnou ztrátu zraku. Aby se kontaminaci očního roztoku zabránilo, umyjte si 
ruce před použitím tohoto léčivého přípravku a zabraňte kontaktu konce kapacího uzávěru lahvičky s 
jinými předměty. Pokud si myslíte, že Váš léčivý přípravek může být kontaminovaný, nebo pokud se u 
Vás rozvinula oční infekce, okamžitě kontaktujte svého lékaře ohledně dalšího používání takové 
lahvičky přípravku.

Návod k použití
Může pro Vás být jednodušší aplikovat oční kapky před zrcadlem.
1. Před prvním použitím očních kapek zkontrolujte, zda je bezpečnostní proužek na přední straně

lahvičky neporušený.
2. K otevření lahvičky odšroubujte víčko.
3. Zakloňte hlavu a mírně stáhněte dolů dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla kapsa.

4. Obraťte lahvičku dnem vzhůru a palcem nebo ukazovákem jemně tiskněte lahvičku na ploše 
k tomu určené tak dlouho, až do oka kápnete podle pokynu lékaře jednu kapku. DBEJTE NA TO, 
ABYSTE SE KONCEM KAPÁTKA NEDOTKL(A) OKA ANI OČNÍHO VÍČKA.
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5. Opakujte kroky 3 a 4 u druhého oka, pokud Vám tak nařídil lékař.
6. Lahvičku uzavírejte otáčením jejího víčka tak dlouho, až se pevně dotýká lahvičky.
7. Zakončení aplikátoru je zkonstruováno tak, aby kapka měla předem stanovenou velikost, proto 

otvor v něm nezvětšujte.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva, než jste měl(a)
Pokud si nakapete do oka více kapek nebo pokud spolknete část obsahu lahvičky, může se u Vás kromě 
jiného objevit pocit omámení, obtíže s dýcháním, bolest hlavy, pocit, že se Vaše srdce zpomalilo, 
nevolnost a únava. Okamžitě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Dorzolamid/Timolol-Teva
Je důležité používat přípravek tak, jak to předepsal lékař. Pokud zapomenete použít jednu dávku, 
použijte ji co nejdříve poté, co si vzpomenete. Pokud však do další dávky zbývá jen málo času, 
vynechejte opomenutou dávku a používejte pak přípravek opět pravidelně. Nezdvojujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Dorzolamid/Timolol-Teva
Pokud chcete používání tohoto léčivého přípravku ukončit, řekněte to nejprve svému lékaři. Nikdy náhle 
nepřerušujte používání přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva, protože to by mohlo zhoršit některé 
příznaky, zvláště pokud trpíte koronárním onemocněním srdce nebo zvýšenou funkcí štítné žlázy.

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

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Dorzolamid/Timolol-Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Pokud se však objeví, budete potřebovat lékařské vyšetření.
Pokud se u Vás objeví alergické reakce, včetně vyrážky, otékání tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které 
může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním, musíte Dorzolamid/Timolol-Teva přestat používat a 
říct to okamžitě svému lékaři.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny pro Dorzolamid/Timolol-Teva nebo jednu z jeho složek 
během klinických studií nebo po uvedení léku na trh:

Velmi časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 uživatele z 10):
- pálení a píchání v oku
- porucha chuťového vnímání

Časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů ze 100):
- zarudnutí oka a místa kolem oka, slzení nebo svědění oka, účinky na povrchu oka, otékání 

a/nebo podráždění oka a místa kolem oka, pocit něčeho v oku (eroze rohovky), snížená 
citlivost rohovky (můžete mít něco v oku a necítit bolest), bolest oka, suchost oka, rozostřené 
vidění
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- bolest hlavy
- sinusitida (pocit tlaku nebo plného nosu)
- nevolnost (nausea)
- únava

Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů z 1 000):
- závrať, deprese
- zánět duhovky (barevná část oka), rozostřené vidění (v některých případech v důsledku 

vysazení léčby přílišného zúžení oční zornice)
- pomalý srdeční tep, mdloby
- porucha trávení
- ledvinové kameny (často doprovázené náhlou, nesnesitelnou a svíravou bolestí v dolní části 

zad a/nebo boku, genitálií a třísel nebo břicha)

Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000):
- systémový lupus erythematodes (imunitní onemocnění, které může způsobit zánět vnitřních 

orgánů)
- brnění nebo znecitlivění rukou a nohou, problémy se spánkem, noční můry, ztráta paměti, 

svalová slabost, snížené libido, cévní mozková příhoda
- přechodná krátkozrakost, která po vysazení léčby vymizí, tvorba tekutiny pod sítnicí 

(odchlípnutí cévnatky po filtrační operaci), pokles očních víček, dvojité vidění, tvorba strupů 
na očním víčku, otoky rohovky (s příznaky poruch vidění), nízký tlak v oku

- zvonění v uších
- nízký krevní tlak, nepravidelný srdeční tep, bolest na prsou, palpitace (zrychlený a/nebo 

nepravidelný srdeční tep), srdeční selhání, snížený krevní tok do mozku, otékání nebo chlad
rukou a nohou a snížený průtok krve v rukách a nohách, křeče v nohách a/nebo bolest nohou 
při chůzi (kulhání)

- dýchavičnost, pocit plného nosu, krvácení z nosu, obtížné dýchání, kašel
- podráždění hrdla, sucho v ústech
- průjem
- vyrážka nebo kožní zánět, lupénka nebo zhoršení lupénky, ztráta vlasů
- Peyronieho choroba (která může způsobit zakřivení penisu)
- slabost/únava
- alergický typ reakcí, jako je vyrážka, kopřivka, svědění, ve vzácných případech možné 

otékání rtů, očí a úst, dušnost

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 DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA UCHOVÁVAT

 Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
 Chraňte před chladem a mrazem.
 Nepřelévejte Dorzolamid/Timolol-Teva do jiné nádoby, mohl by se smísit s jinou látkou 

nebo se kontaminovat.
 Dorzolamid/Timolol-Teva musí být spotřebován během 28 dnů po prvním otevření 

lahvičky. Po téhle době zlikvidujte lahvičku se zbývajícím roztokem.
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 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 Dorzolamid/Timolol-Teva obsahuje
- Léčivými látkami jsou dorzolamid a timolol. Jeden mililitr přípravku obsahuje 20 mg 

dorzolamidu jako dorzolamidi hydrochloridum a 5 mg timololu jako timololi maleas.
- Pomocnými látkami jsou hyetelosa, mannitol, dihydrát natrium-citrátu, hydroxid sodný a voda na 

injekci. Bezalkonium-chlorid (0,075 mg/ml) je přidán jako konzervační látka.

Jak Dorzolamid/Timolol-Teva vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvý, čirý, viskózní roztok bez viditelných částic v bílých lahvičkách s bílým kapátkem a žlutým 
víčkem.
Jedna lahvička obsahuje 5 ml roztoku. Přípravek je dostupný ve velikostech balení 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 3 
x 5 ml a 6 x 5 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllő, Maďarsko
TEVA UK Ltd, Eastbourne, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.6.2010




