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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls152634/2009, sukls152643/2009, 
sukls152645/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE   

Fenosimed 5 mg
Fenosimed 10 mg
Fenosimed 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 Fenosimed  a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fenosimed  užívat 
3. Jak se přípravek Fenosimed  užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Fenosimed uchovávat  
6. Další informace

1. CO JE FENOSIMED A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Fenosimed  patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Fosinopril snižuje krevní tlak a snižuje 
zátěž srdce u pacientů se srdečním selháním.

Fenosimed  se používá v léčbě těchto onemocnění:
- vysoký krevní tlak
- srdeční selhání (stav, kdy srdce nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FENOSIMED  
UŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Fenosimed
 jestliže jste přecitlivělí (alergičtí) na fosinopril, jiné inhibitory ACE nebo na jinou složku přípravku 

Fenosimed
 jestliže jste měli v minulosti při léčbě inhibitorem ACE nebo z jiné neznámé příčiny alergickou reakci 

s otokem dolních končetin, paží, obličeje, sliznic nebo jazyka (angioedém), případně jestliže měl 
angioedém někdo z Vaší rodiny (tento stav může být dědičný)
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 pokud jste těhotná více než 3 měsíce, nesmíte přípravek  Fenosimed užívat, viz bod Těhotenství .

Zvláštní opatrnost při použití přípravku Fenosimed  
Před zahájením léčby přípravkem Fenosimed informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z 
následujících stavů:
- jestliže máte déle trvající průjmy nebo zvracení, používáte doplňky stravy s obsahem draslíku, léky 

šetřící draslík, náhražky soli s obsahem draslíku nebo držíte dietu s nízkým obsahem soli
- jestliže užíváte diuretikum (močopudný lék). Lékař Vám může vysadit léčbu diuretikem, aby před 

zahájením léčby přípravkem Fenosimed upravil snížení objemu tekutin nebo soli
- jestliže máte slabé srdce (srdeční selhání), srdeční chorobu (například některé chlopenní vady nebo 

ztluštění srdečního svalu) či nízký krevní tlak
- jestliže máte sníženou funkci ledvin, zúžení krevních cév vedoucích do ledvin nebo jaterní 

onemocnění.  Váš lékař Vás bude sledovat a případně upraví dávku léku
- jestliže máte cukrovku. V prvním měsíci léčby mohou být nutné častější kontroly hladin cukru v krvi, 

viz oddíl Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
- jestliže se podrobujete léčbě přecitlivělosti na píchnutí včelou nebo vosou (desenzibilizační léčba)
- jestliže se podrobujete léčbě umělou ledvinou (hemodialýza). Informujte o léčbě přípravkem 

Fenosimed svého lékaře, aby použil techniku, která nezpůsobuje reakce z přecitlivělosti
- přípravek Fenosimed nesmíte užívat, jestliže se podrobujete výkonu, kterým se odstraňuje z krve 

špatný cholesterol (LDL aferéza). Toto opatření je nutné z důvodu zabránění reakcí z přecitlivělosti 
- jestliže užíváte lék s obsahem lithia k léčbě mánie nebo deprese.

Na začátku léčby a v případě, že současně užíváte i jiné léky na vysoký krevní tlak, může přípravek 
Fenosimed vyvolávat příznaky příliš nízkého krevního tlaku (závratě, mdloby). Jestliže se tyto projevy 
objeví, informujte o tom svého lékaře. Na začátku léčby, případně při úpravě dávky mohou být nutné 
častější kontroly. Nevynechávejte tyto návštěvy u lékaře, i když se cítíte dobře. Frekvenci kontrol určí Váš 
lékař.

Před anestézií (znecitlivěním) před chirurgickým nebo zubním zákrokem informujte lékaře nebo zubního 
lékaře, že užíváte přípravek Fenosimed, protože existuje riziko velkého poklesu krevního tlaku během 
anestézie.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte že jste (nebo byste mohla být) těhotná.
Přípravek Fenosimed se nedoporučuje užívat v časném období těhotenství a nesmíte ho užívat, pokud jste 
těhotná déle než 3 měsíce, protože by mohl vážně poškodit plod – viz bod Těhotenství a kojení.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Používání přípravku Fenosimed  s některými jinými léky může ovlivnit účinek těchto léků nebo dané léky 
mohou ovlivnit účinek přípravku Fenosimed. 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.

Mimořádně důležité je, aby byl Váš lékař informován, že už se léčíte některým z níže uvedených léků:
- jiné léky snižující krevní tlak (jiné léky na snížení krevního tlaku, nitráty v léčbě ischemické choroby 

srdeční, tricyklická antidepresiva – skupina léků k léčbě deprese, fenothiaziny používané k léčbě 
psychóz a barbituráty používané k léčbě epilepsie)

- diuretika (močopudné léky)
- draslík šetřící diuretika (např. amilorid, spironolakton a triamteren)
- přípravky obsahující draslík (tablety nebo roztoky na použití ústy)
- lithium (používá se k léčbě manicko-depresivních chorob)
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- nesteroidní protizánětlivé léky jako je kyselina acetylsalicylová, ibuprofen nebo ketoprofen podávané 
pravidelně a dlouhodobě (pozn.: malé dávky kyseliny acetylsalicylové užívané k zabránění tvorby 
krevních sraženin se mohou podávat s přípravkem Fenosimed bezpečně), sympatomimetika (léky, 
které stimulují centrální nervový systém) – tyto léky jsou obsaženy i v některých přípravcích proti 
kašli či nachlazení a v lécích proti průduškovému astmatu

- léky proti cukrovce (inzulín i léky používané ústy)
- alopurinol (používá se na léčbu dny), prokainamid (používaný na léčbu nepravidelné srdeční 

frekvence), léky proti rakovině anebo léky, které potlačují imunitní systém (imunosupresiva).

Jestliže užíváte léky na pálení žáhy nebo na zpětný tok kyselé žaludeční šťávy (antacida), potom se má 
přípravek Fenosimed  použít 2 hodiny před nebo po použití těchto léků.

Užívání přípravku Fenosimed s jídlem a pitím
Přípravek Fenosimed se má zapíjet (např. polovinou sklenice vody) a lze ho používat s jídlem nebo 
nalačno.
Alkohol může zvýšit účinky přípravku Fenosimed na snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte že jste (nebo byste mohla být) těhotná.
Svého lékaře musíte informovat, pokud máte za to, že jste těhotná (nebo že můžete otěhotnět). Váš lékař 
Vám obvykle poradí, abyste přípravek Fenosimed přestala užívat před otěhotněním nebo jakmile zjistíte, 
že jste těhotná, a doporučí Vám, abyste místo přípravku Fenosimed užívala jiný lék. Přípravek Fenosimed 
se nedoporučuje v časném těhotenství, přičemž se nesmí užívat, pokud jste těhotná více než 3 měsíce, 
protože by mohl poškodit Vaše dítě, pokud se používá po třetím měsíci těhotenství.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud kojit hodláte. Přípravek Fenosimed se nedoporučuje 
kojícím matkám, přičemž Váš lékař může pro Vás vybrat jinou léčbu, pokud si přejete kojit, zvláště pokud 
je Vaše dítě novorozenec nebo předčasně narozené.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů se mohou vyskytnout závratě (způsobené nadměrným účinkem na snížení krevního 
tlaku), které mohou zhoršit schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Tyto účinky se 
objevují zejména na začátku léčby nebo při zvýšení dávky léku.

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

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FENOSIMED UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Fenosimed podle pokynů lékaře. Pokud si nejste dávkováním jisti, zeptejte se  
svého lékaře nebo lékárníka. 

Vysoký krevní tlak
Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg 1x denně. Dávka se může podle potřeby zvyšovat až na 40 mg denně.

Srdeční selhání
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Obvyklá doporučená zahajovací dávka je 10 mg 1x denně. Dávka se může podle potřeby zvyšovat až na 
40 mg denně.

Pacienti s postižením jater a ledvin a starší pacienti
Obvyklá zahajovací dávka je stejná, a to 10 mg.

Děti a dospívající
Fenosimed nemají užívat děti a dospívající mladší 18 let. O bezpečnosti a účinnosti přípravku Fenosimed 
u dětí jsou jen omezené informace.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Fenosimed je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Fenosimed, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a víc tablet přípravku Fenosimed, než jste měl/a, nebo jestliže dítě požilo náhodně tento 
lék, obraťte se na svého lékaře nebo nemocnici o radu ohledně případného rizika a o nutných opatřeních.
Předávkování se může projevit jako pokles krevního tlaku se závratěmi nebo mdlobou.

Jestliže jste zapomněl/a užít Fenosimed
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Fenosimed
Nepřestávejte užívat Fenosimed, pokud Vám to neřekl lékař. Jestliže přestanete přípravek Fenosimed 
užívat, krevní tlak se může zvýšit a ovlivnit funkci srdce a ledvin.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fenosimed nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 léčených osob)
Závratě, bolesti hlavy, bušení srdce, příliš nízký krevní tlak, pokles krevního tlaku při rychlém postavení
se, projevující se jako závratě a mdloba, kašel, nucení na zvracení, zvracení, průjem, zrudnutí pokožky, 
otok pokožky, zánět pokožky, bolest na hrudi, slabost, účinky na játra.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 léčených osob)
Změny hodnot při vyšetření krve, zvýšená hladina draslíku, nechutenství, dna, deprese, zmatenost, krevní 
sraženiny v srdci nebo mozku, angina pectoris, poruchy srdečního rytmu, srdeční zástava, vysoký krevní 
tlak, šok, místní snížení krevního oběhu, mravenčení, ospalost, poruchy spánku, mozková mrtvice, 
mdloba, odchylné vnímání chuti, třes, poruchy zraku, bolest ucha, hučení v uších, závratě, dušnost, zácpa, 
sucho v ústech, plynatost, pocení, svědění, kopřivka, svalová bolest, snížená funkce ledvin, bílkovina 
v moči, impotence, otoky rukou a nohou, bolest na hrudi, přibývání na váze, zánět vedlejších dutin, nosní 
sliznice a průdušnice.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u více než u 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1000 léčených osob)
Poruchy řeči, poruchy paměti, návaly, krvácení, onemocnění krevních cév, přechodná chudokrevnost, 
zvětšení mízních uzlin, změna počtu krevních destiček a některých typů bílých krvinek, mírný pokles 
hemoglobinu, vředy v ústech, otok jazyka, obtížné polykání, modřiny, nadýmání, bolest kloubů, potíže 
s prostatou, slabost rukou či nohou, křeče v průdušnici, krvácení z nosu, pokles hladiny sodíku, chrapot, 
zápal plic, otok plic, zánět slinivky břišní a jater.



5/6

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených osob)
Agranulocytóza (úplné chybění určitého typu bílých krvinek, které zvyšuje riziko infekce – viz oddíl 
Přestaňte používat přípravek Fenosimed a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc), otok krevních cév 
střeva, ucpání střeva, selhání jater a ledvin.

Vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc, jestliže se objeví některý z následujících stavů
 závratě či mdloby, únava nebo slabost (známky nízkého krevního tlaku)
 suchý kašel přetrvávající dlouhou dobu.

Přestaňte používat přípravek Fenosimed a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc
- jestliže se objeví otok obličeje, rtů, jazyka, případně hrdla (angioedém), vyrážka, svědění, dušnost 

nebo polykací potíže
- jestliže se objeví infekce s projevy jako je horečka a výrazně oslabený celkový stav nebo horečka a 

bolesti krku nebo potíže s močením
- žluté zbarvení pokožky a očního bělma (žloutenka), které mohou být známkou onemocnění jater.

Pokud se jakýkoli z nežádoucích účinků zhorší, nebo pokud si všimnete nežádoucího účinku, který není 
popsán v této příbalové informaci, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK FENOSIMED 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: neotevřené lahvičky - nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba 
použitelnosti znamená poslední den příslušného měsíce.
Po otevření - uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Lék 
použijte během 100 dní po prvním otevřené lahvičky.

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 Fenosimed obsahuje
Léčivou látkou je fosinopril sodný. V jedné tabletě je 5 mg, 10 mg nebo 20 fosinoprilu sodného.
Pomocné látky: monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, částečně předbobtnalý kukuřičný škrob, 
mikrokrystalická celulóza, glycerol-dibehenát.

Jak přípravek Fenosimed vypadá a co obsahuje toto balení
Fenosimed 5 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety s vyraženým „FL5“, průměr 6 mm.
Fenosimed 10 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety s vyraženým „FL10“, průměr 8 mm.
Fenosimed 20 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety s vyraženým „FL 20, průměr 8 mm.

Velikost balení 
Blistry: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet.
Lahvičky: 50, 100, 250 a 500 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
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Nucleus ehf., P.O.Box 55, Naustanesi, 116 Reykjavík, Island

Výrobce
Actavis Ltd., Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnafjördur, Island

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.6.2010




