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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls32020/2007,
sukls32021/2007, sukls32022/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Auronal 2,5 mg retard, tablety s řízeným uvolňováním

Auronal 5 mg retard, tablety s řízeným uvolňováním

Auronal 10 mg retard, tablety s řízeným uvolňováním

(felodipinum)

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 Auronal a k čemu se používá.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Auronal užívat.

3. Jak se přípravek Auronal užívá.

4. Možné nežádoucí účinky.

5 Jak přípravek Auronal uchovávat.

6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK AURONAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku Auronal, felodipin, je druh léku nazývaný antagonista vápníku.

Používá se k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo k prevenci bolesti na hrudi známé jako 
angina pectoris (stabilní nebo vazospastická forma).

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

Neužívejte přípravek Auronal

 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku uvedenou 
dále v bodu 6.;

 jestliže jste těhotná nebo kojíte;
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 přípravek se rovněž nesmí podávat dětem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Auronal je zapotřebí

Máte-li závažné problémy se srdcem (těžkou dysfunkci levé komory) nebo těžkou hypertenzi, nemusí 
být Auronal pro Vás vhodný.

Pokud si nejste jistý(á), jaký je Váš zdravotní stav nebo jaké léky užíváte, řekněte to svému lékaři a 
poraďte se s ním.

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.

Uvědomte si prosím, že se to může týkat i přípravků používaných před nějakou dobou nebo někdy 
v budoucnosti.

Cimetidin (k léčbě vředů), erytromycin (proti bakteriálním infekcím), fenytoin, karbamazepin, 
barbituráty nebo jiné léky snižující tlak mohou ovlivnit Vaši léčbu přípravkem Auronal. Ujistěte se, že 
Váš lékař ví o tom, že užíváte kterýkoli z těchto léků, protože můžete potřebovat nižší nebo vyšší dávky 
přípravku Auronal.

Užívání přípravku Auronal s jídlem a pitím

Grepfruitová šťáva může ovlivnit způsob, jakým působí někteří antagonisté kalcia jako je Auronal – je 
důležité, abyste nepil(a) grepfruitovou šťávu, jestliže užíváte tyto tablety. 

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte tento lék.

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

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud máte po užití tohoto léku závratě, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje 
nebo stroje. Toto se může vyskytnout na začátku léčby nebo při zvyšování dávky.

Důležité informace o některých složkách přípravku Auronal

Jedna 2,5 mg tableta obsahuje 25,200 mg monohydrátu laktosy, jedna 5 mg tableta 23,950 mg a jedna 
10 mg tableta 21,450 mg.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AURONAL UŽÍVÁ

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

Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet a jak často máte užívat, dodržujte jeho pokyny.

Nezapomeňte: pokud budete užívat tablety každý den pravidelně ve stejný čas, je pravděpodobnější, že 
si vzpomenete si je vzít. Toto Vám pomůže dosáhnout lepších výsledků.

Tablety užívejte tak často a tak dlouho, jak Vám řekl Váš lékař.

Pokud užíváte Auronal kvůli vysokému tlaku krve (hypertenze), je obvyklá dávka pro dospělé jedna 
5 mg tableta užívaná ráno. Lékař Vás však může požádat, abyste zahájil(a) užívání jednou 2,5 mg 
tabletou nebo Vám může zvýšit dávku až na 10 mg.
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Pokud užíváte Auronal kvůli angině pectoris (bolest na hrudi), je obvyklá dávka jedna 5 mg tableta 
užívaná ráno. Váš lékař může dávku zvýšit až na 10 mg.

U starších pacientů ( nad 65 let) se doporučuje počáteční denní dávka 2,5 mg.

Obvyklá udržovací dávka je 5-10 mg denně. Nejvyšší denní dávka ja 20 mg.

Tablety polykejte celé, zapíjejte je vodou. Nedrťte je a nežvýkejte je.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Auronal, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Auronal, než jste měl(a) nebo se domníváte, že nějakou tabletu požilo 
dítě, okamžitě kontaktujte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou všechny zbylé 
tablety a tuto příbalovou informaci, abyste je mohl(a) ukázat lékaři.

Příznaky předávkování: nadměrná periferní vazodilatace s výraznou hypotenzí (nízký tlak krve), 
někdy provázená bradykardií (snížení srdeční frekvence).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Auronal

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

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

Pokud se vyskytne cokoli z dále uvedeného, přestaňte užívat Auronal a okamžitě to sdělte svému lékaři
nebo se odeberte na pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice:

 otok rtů nebo hrdla způsobující obtíže při polykání nebo dýchání,

 kolaps.

Toto jsou velmi závažné, ale vzácné nežádoucí účinky. Pokud se u Vás vyskytnou, můžete mít závažnou 
alergickou reakci na Auronal. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.

U pacientů užívajících tento lék se nemusí vyskytnout všechny uvedené nežádoucí účinky. V průběhu 
léčby přípravkem Auronal se může vyskytnout cokoli z dále uvedeného, zejména na začátku léčby nebo 
při zvyšování dávky:

 bolest hlavy, otoky kotníků,

 návaly, únava, slabost, palpitace, závratě,

 dyspepsie, nevolnost, zácpa,

 kožní vyrážka, parestezie.

U některých osob se může také vyskytnout:

 zrychlený tep srdce, sucho v ústech, žaludeční obtíže, bolesti kloubů, úzkost, svědění, svalová 
slabost nebo bolest, třes, bolest na hrudi, kopřivka, extrasystoly (poruchy srdečního rytmu), oteklé 
dásně (pečlivou ústní hygienou lze předejít zhoršení tohoto stavu), zvýšené testy jaterních funkcí.

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 AURONAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
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Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Auronal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Auronal obsahuje

Jedna potahovaná tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 2,5 mg, 5 mg nebo 10 mg léčivé látky 
felodipinum.

Jádro tablety obsahuje monohydrát laktosy, mikrokrystalickou celulosu, hypromelosu, povidon, propyl-
gallát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Auronal 2,5 mg retard: potahová vrstva obsahuje hypromelosu, žlutý oxid železitý (E 172), oxid 
titaničitý (E 171), mastek a propylenglykol.

Auronal 5 mg retard, Auronal 10 mg retard: potahová vrstva obsahuje hypromelosu, červený oxid 
železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), mastek a propylenglykol.

Jak přípravek Auronal vypadá a co obsahuje toto balení

Auronal 2,5 mg retard: žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým označením „2.5“ na 
jedné straně.

Auronal 5 mg retard: světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým označením „5“ 
na jedné straně.

Auronal 10 mg retard: červenohnědé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým označením 
„10“ na jedné straně.

Velikost balení: 30 tablet s řízeným uvolňováním v blistrech.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

EGIS PHARMACEUTICALS PLC

1106 Budapešť, Keresztúri 30-38.

MAĎARSKO

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

23.6. 2010




