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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. 
sukls150838/2008,sukls150840/2008,sukls150842/2008,sukls150844/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Glimepirid Mylan 1 mg
Glimepirid Mylan 2 mg
Glimepirid Mylan 3 mg
Glimepirid Mylan 4 mg
Tablety
glimepiridum

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.
- Jestliže se některý nežádoucí účinek stane závažným nebo jestliže zaznamenáte jakýkoliv 

nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, 
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Glimepirid Mylan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glimepirid Mylan užívat
3. Jak se přípravek Glimepirid Mylan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Glimepirid Mylan uchovávat
6. Další informace 

1. CO JE GLIMEPIRID MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Glimepirid Mylan patří do skupiny orálních antidiabetik (léků na cukrovku užívaných ústy).
Glimepirid Mylan pomáhá snižovat hladinu cukru (glukózy) u pacientů trpících určitou formou 
cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), když dieta, pravidelné tělesné cvičení a snížení váhy 
nejsou dostačující.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE 
PŘÍPRAVEK GLIMEPIRID MYLAN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Glimepirid Mylan a informujte svého lékaře, pokud:
- jste přecitlivělí (alergičtí) na glimepiride nebo na jinou složku přípravku Glimepirid Mylan
- jste měl(a) alergickou reakci na podobný přípravek proti cukrovce, jako je chlorpropamid

nebo gliklazid
- jste v minulosti špatně reagoval(a) na sulfonamidová antibiotika jako je sulfadiazin
- máte ketoacidózu (porucha acidobazické rovnováhy vedoucí ke zvýšení hladiny ketolátek, 

což může být spojeno s charakteristickým zápachem dechu), která je komplikací cukrovky



2/8

- trpíte na inzulinu závislou cukrovkou (cukrovkou typu 1 nebo také juvenilní cukrovkou)
- trpíte závažným postižením ledvin nebo jater
- Glimepirid by se neměl podávat v případě spavosti nebo ztráty vědomí způsobené výrazně 

zvýšenou hladinou cukru v krvi (diabetické kóma)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glimepirid Mylan je zapotřebí, pokud:
Dříve než začnete tento přípravek užívat, sdělte svému lékaři:
 pokud je u Vás plánována operace v blízké budoucnosti
 pokud trpíte stresem, infekcí nebo horečkou
 pokud jste v nedávné minulosti prodělal(a) traumatické zranění (pokud v souvislosti s tímto 

úrazem užíváte nějaké přípravky, sdělte to svému lékaři)
 pokud Vám bylo řečeno, že vaše nadledviny, štítná žláza nebo hypofýza nefungují jak by 

měly

V těchto případech může lékař změnit počet podávaných tablet nebo přehodnotit celý Váš 
léčebný plán.

Kontrola hladiny cukru ve Vaší krvi
Při léčbě Glimepiridem Mylan je nutné pravidelně sledovat hladiny glukózy v krvi (nebo moči). 
Lékař může rovněž provádět vyšetření krve za účelem sledování léčby. Je nutné dodržovat 
léčebný plán, který Vám předepsal Váš lékař na dosažení příslušných hladin cukru v krvi. To 
znamená, že kromě pravidelného užívání tablet musíte dodržovat diabetickou dietu, pravidelně
cvičit a snížit váhu. 

Riziko poklesu hladiny cukru v krvi (hypoglykémie) je v prvních týdnech léčby glimepiridem 
vyšší, proto bude Váš lékař postup léčby pečlivě sledovat. 

Ke snížení hladiny cukru v krvi může dojít v těchto případech:
- nejste ochotný(á) nebo schopný(á) spolupracovat
- jíte nepravidelně nebo vynecháte některé jídlo
- jste lačný(á)
- máte vyšší věk nebo horší zdravotní stav
- změnil(a) jste dietu
- zvýšil(a) jste tělesnou aktivitu a příjem cukrů neodpovídá tomuto zvýšení 
- pijete alkohol, zejména v kombinaci s vynecháním jídla
- máte poruchu ledvin nebo jater
- berete příliš vysoké dávky glimepiridu
- užíváte současně i jiné léky (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

K projevům hypoglykémie (příliš nízká hladina cukru v krvi) patří:
Bolest hlavy, hlad, zchvácenost, nucení na zvracení, zvracení, malátnost, ospalost, poruchy 
spánku, neklid, agresivita, zhoršená koncentrace, snížená bdělost a reakční doba, deprese, 
zmatenost, poruchy řeči a zraku, závratě a bezmocnost, pocení, vlhká a studená kůže, úzkost, 
zrychlená srdeční frekvence, vysoký krevní tlak, rychlá a nepravidelná srdeční frekvence 
(palpitace), náhlá silná bolest na prsou (angina pectoris) a ztráta sebekontroly. 

Jestliže pokračuje pokles hladiny cukru v krvi, může se objevit významná zmatenost 



3/8

(delirium), křeče, paralýza (neschopnost pohybu nebo obtížné pohyby), potíže s dýcháním a 
snížení srdeční frekvence až bezvědomí. 

Ve většině případů odezní příznaky nízké hladiny cukru v krvi  velmi rychle po podání některé 
formy cukru, např. kostek cukru, sladké šťávy, oslazeného čaje. Měli byste proto mít vždy u 
sebe některou formu cukru. Mějte na paměti, že umělá sladidla nepomáhají. Jestliže Vám 
požití cukru nepomohlo nebo se projevy hypoglykémie vrátí, obraťte se na svého lékaře 
nebo zajděte do nejbližší nemocnice.

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

Pokud je glimepirid užíván s těmito přípravky, mohou být hladiny cukru v krvi 
(glukózy) příliš nízké:
 další léky na cukrovku užívané ústy (například metformin) a inzulín
 protizánětlivé nesteroidní přípravky (NSA) k léčbě bolesti a/nebo zánětu (například 

fenylbutazon, azapropazon)
 přípravky na léčbu dny (probenecid, allopurinol, sulfinpyrazon)
 léky na léčbu infekcí jako jsou tetracykliny (například doxycyklin), sulfonamidy (například 

trimetoprim, chloramfenikol, kotrimoxazol, sulfadiayin) nebo chinolony (například 
ciprofloxacin)

 přípravky na léčbu plísňových infekcí (mikonazol, flukonazol)
 přípravky na zředění krve (warfarin)
 přípravky na snížení cholesterolu (například benzafibrát)
 ACE inhibitory ke snížení krevního tlaku a léčbě srdečních onemocnění (například 

kaptopril)
 léky jako propanolol a metyldopa (ke snížení krevního tlaku)
 MAO inhibitory (například phenelzine) nebo fluoxetin (přípravky k léčbě deprese)
 aspirin
 anabolické steroidy a mužské pohlavní hormony
 fenfluramin ke snížení chuti k jídlu
 antihistaminikum tritokvalin
 cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamid užívaných k léčbě nádorů
 pentoxyfylin podávaný injekčně k léčbě oběhových problémů

Pokud je glimepirid užíván s těmito přípravky, mohou být hladiny cukru v krvi 
(glukózy) příliš vysoké:
 přípravky na léčbu epilepsie (fenytoin)
 ženské pohlavní hormony (hormonální substituční léčba), ústy podávaná antikoncepce 

(pilulka) a léky s obsahem estrogenu a progesteronu
- antipsychotika (například chlorpromazin)
- rifampicin k léčbě tuberkulózy
- diuretika (léky na odvodnění jako je bendroflumethiazid)
- hormony štítné žlázy (levothyroxin)
 přípravky na zvýšení nízké hladiny cukru v krvi (například glukagon, diazoxid)
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 adrenalin a sympatomimetika (například metaraminol)
 acetazolamid k léčbě glaukomu a epilepsie
 barbituráty k navození spánku
 protizánětlivé přípravky zvané kortikosteroidy (například hydrokortizon, prednisolon)
 kyselina nikotinová ke snížení cholesterolu
 dlouhodobě užívaná projímadla

Jiné přípravky, které mohou při podání s glimepiridem ovlivnit hladinu glukózy (zvýšit
či snížit hladiny):
 léky proti vředům (například cimetidin, ranitidin)
 alkohol
 betablokátory (například atenolol), klonidin, guanetidin a reserpin používané ke snížení 

krevního tlaku) tyto léky mohou také maskovat projevy snížené hladiny cukrů 
(hypoglykémii)

Užívání s jídlem a pitím
Glimepirid se musí užívat krátce před jídlem nebo během jídla.
Během léčby tímto přípravkem byste neměl(a) pít alkohol. Pití alkoholu může narušit stávající 
kontrolu diabetu.

Těhotenství a kojení
Přípravek Glimepirid Mylan nesmíte během těhotenství užívat. Pokud se snažíte otěhotnět, 
proberte léčbu s Vaším lékařem. Pokud během léčby otěhotníte, informujte okamžitě Vašeho 
lékaře.

Přípravek Glimepirid Mylan nesmíte během kojení užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů může být snížená při snížené 
(hypoglykémie) nebo zvýšené hladině krevního cukru (hyperglykémie). Měly byste učinit 
opatření k zabránění rozvoje hypoglykémie pokud řídíte. Neřiďte a neobsluhujte stroje pokud 
se cítíte ospalá(ý) nebo se Vám motá hlava, případně pokud máte po podání tohoto přípravku 
problémy se zrakem.

Důležité informace o některých složkách přípravku 
Tyto tablety obsahují laktózu. Pokud máte vrozenou poruchu vstřebávání některých cukrů, 
jako je laktóza, obraťte se před používáním přípravku na svého lékaře.

3.         JAK SE PŘÍPRAVEK GLIMEPIRID MYLAN UŽÍVÁ

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

 Polykejte tablety celé a zapíjejte je malým množstvím vody.
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 Užívejte tablety před nebo s prvním denním jídlem.
 Nepřerušujte užívání přípravku, pokud vám to neřekne Váš lékař.
Pravidelné cvičení a správná dieta jsou důležité pro kontrolu Vašeho diabetu.
Musí být u Vás prováděny pravidelné kontroly hladiny cukru v krvi a moči. Váš lékař Vám 
řekne, jak to budete provádět. Pokud si nejste jist/a zeptejte se, prosím, svého lékaře.

Obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí
Pro dospělé je obvyklá úvodní dávka 1 mg přípravku Glimepirid Mylan denně. V závislosti na 
odpovědi hladiny glukózy může Váš lékař zvýšit dávku každé 1 – 2 týdny o 1 mg. Maximální 
dávka je 6 mg denně.

Pokud vede nejnižší dávka 1mg glimepiridu denně k nadměrnému snížení hladiny glukózy 
(hypoglykémie), může Váš lékař rozhodnout, že bude hladina cukrů kontrolována pouze 
dietou a probere s Vámi tuto možnost.

Je možné, že bude během léčby třeba dávku glimepiridu upravit, zejména pokud dojde ke 
změně Vaší hmotnosti nebo životního stylu.

Kombinovaná léčba
Je možné, že již užíváte maximální dávku metforminu pro léčbu diabetu a je možné že i přesto 
budete potřebovat dodatečnou léčbu glimepiridem. Váš lékař zahájí léčbu nízkou dávkou 
glimepiridu a bude pečlivě monitorovat hladiny cukrů ve Vaší krvi.

Pokud nedojde k dostatečné úpravě hladin cukrů i po podání maximální dávky glimepiridu, je 
možné, že Váš lékař zahájí léčbu inzulinem. V takovém případě bude nutné pečlivě 
monitorovat hladiny cukrů ve Vaší krvi za účelem prevence hypoglykémie (nízké hladiny 
cukrů).

Změna léčby
Pokud má Váš lékař pocit, že je nutné zaměnit jiný lék proti cukrovce za glimepirid, učiní tak 
pod lékařským dohledem. V některých případech může být nutné udělat mezi jednotlivými 
přípravky přestávku, aby nedošlo k vzájemnému posílení účinku obou přípravků, což by mohlo 
vést k hypoglykémii.

Děti
Glimepirid léčí typ diabetu, který se obvykle nevyskytuje u dětí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Glimepirid Mylan, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet, projeví se u Vás nadměrný pokles hladiny cukrů v krvi 
(hypoglykémie – projevy viz bod 2). Pokud se tento stav neléčí, může vést k mdlobám a 
kómatu.
Měl(a) byste co nejdříve sníst nebo vypít něco sladkého (například kostky cukru, sladký džus, 
slazený čaj) a ihned kontaktovat Vašeho lékaře.
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Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Glimepirid Mylan
Pokud zapomenete užít glimepirid, vezměte si následující dávku hned jak si vzpomenete nebo 
hned jak máte pocit na omdlení, jinak může dojít k přílišnému vzestupu hladiny cukrů v krvi a 
může se u Vás rozvinout kóma (ztráta vědomí). Nezdvojujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže ukončíte léčbu glimepiridem
Jestliže ukončíte léčbu, Vaše choroba se zhorší. Obraťte se nejdřív na svého lékaře než 
přestanete glimepirid užívat.

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

Jako ostatní léky může i glimepirid v některých případech vyvolat nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence nežádoucích účinků:

Velmi časté: u více než 1 pacienta z 10
Časté: u více než 1 pacienta ze 100 a méně než 1 pacienta z 10
Méně časté: u více než 1 pacienta z 1000 a méně než 1 pacienta ze 100
Vzácné: u více než 1 pacienta z 10 000 a méně než 1 pacienta z 1000
Velmi vzácné: u méně než 1 pacienta z 10 000 včetně jednotlivých hlášení

Musíte ihned informovat svého lékaře, pokud se u vás objeví hypoglykémie (nízká 
hladina krevního cukru).
Toto je vzácný nežádoucí účinek, ke kterému dochází, pokud není v krvi dostatek cukrů 
(glukózy). Více naleznete v bodu 2 tohoto letáku.

Vzácně mohou být pacienti alergičtí na glimepiride také alergičtí na podobné přípravky na 
léčbu cukrovky zvané sulfonamidy.

Vzácné nežádoucí účinky zahrnují:

Vzácné nežádoucí účinky zahrnují:
 alergické reakce způsobující dušnost, závratě a někdy také šok. Pokud k tomu dojde, 

navštivte okamžitě nejbližší stanici první pomoci. Je možné, že bude nutná lékařská 
péče.

 zánět cév

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 změny zraku na začátku léčby, které se s pokračující léčbou zlepšují
 zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi
 změny krve vedoucí k tomu, že se můžete cítit neobvykle unavený(á) nebo že můžete 

být bledý(á),  že se u Vás snadno tvoří modřiny nebo že snadno krvácíte nebo že trpíte 
zvýšeným počtem infekcí včetně bolesti v krku a vředy v ústech. Ty to účinky obvykle 
po ukončení léčby odezní.

 přecitlivělost kůže projevující se vyrážkou nebo svědivou červenou oteklou pokožkou.
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 nevolnost nebo zvracení
 průjem
 nadýmání
 bolest žaludku
 přecitlivělost kůže na sluneční záření
 jaterní problémy, které mohou být závažné, žluté zbarvené bělma a kůže, tmavá moč, 

světlá stolice, jaterní selhání
 pokles hladiny sodíku v krvi

Váš lékař Vám občas odebere vzorky krve a zkontroluje, zda Vaše játra pracují správně, aby 
se ujistil, že přípravek, který užíváte, nemá nežádoucí účinky.

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 GLIMEPIRID MYLAN UCHOVÁVAT

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

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 Uchovávejte přípravek při teplotě do 25oC v původním obalu.

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 O PŘÍPRAVKU GLIMEPIRID MYLAN

Co přípravek Glimepirid Mylan obsahuje
Léčivou látkou je glimepiridum. Jedna tableta obsahuje 1mg, 2mg, 3mg nebo 4mg 
glimepiridum. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, povidon, mikrokrystalickou celulózu, 
magnesium-stearát, sodnou sůl karboxymethylškrobu, červený oxid železitý (E 172) 
(Glimepirid Mylan 1 mg), žlutý oxid železitý (E 172) (Glimepirid Mylan 2 mg a Glimepirid 
Mylan 3 mg) a hlinitý lak indigokarmínu (E 132) (Glimepirid Mylan 2 mg a Glimepirid Mylan
4 mg). 

Jak přípravek Glimepirid Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety Glimepirid Mylan 1 mg jsou růžové, Glimepirid Mylan 2 mg jsou zelené, Glimepirid 
Mylan 3 mg jsou žluté a Glimepirid Mylan 4 mg jsou modré. Všechny čtyři tablety jsou oválné 
s půlicí rýhou. Tablety Glimepirid Mylan jsou dostupné v blistrech obsahujících 30, 50, 60, 90, 
100, 120 a 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.



8/8

Držitel rozhodnutí o registraci:  
Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire,  EN6 1TL, Velká Británie.

Výrobce:  
Merck Farma y Quimica, Poligono Merck, E-08100 Mollet Del Valles, Barcelona, Španělsko.
Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire,  EN6 1TL, Velká Británie.
McDermott  Laboratories Ltd. (T/A Gerard Laboratories), Dublin, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne: 23.6.2010
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