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Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls110939/2010, sukls110967/2010
a příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls72558/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Grateva 1, mg potahované tablety
Grateva 2, mg potahované tablety

Granisetron

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

1. CO JE GRATEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Grateva patří do skupiny léčiv zvaných antiemetika. Některé léčebné způsoby jako je chemoterapie 
nebo radioterapie (léčba ozařováním) mohou způsobovat nucení na zvracení nebo zvracení. 
Antiemetika jako je Grateva mohou tyto účinky zastavit, pokud se podají v den léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GRATEVA UŽÍVAT 

Neužívejte Grateva 
– jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na granisetron nebo na příbuzné látky, např. ondansetron
– jestliže jste alergický/á  na kteroukoli další složku přípravku Grateva (viz bod 6).

Alergické reakce se mohou projevovat jako vyrážka, svědění, dušnost nebo otok obličeje, rtů, hrdla 
nebo jazyka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Grateva je zapotřebí jestliže
- Vám Váš lékař sdělil, že máte neprůchodnost střev
- máte sníženou funkci jater
- máte nepravidelný srdeční rytmus nebo užíváte léky pro léčbu nepravidelného srdečního rytmu.

Grateva je třeba používat s opatrností u dětí, protože klinické zkušenosti s jeho používáním jsou 
omezené. Grateva se nesmí nikdy podávat dětem mladším 2 let.
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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 přípravcích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, přípravcích
koupených v zahraničí, přípravcích rostlinného původu, silných vitamínových přípravcích a 
minerálech nebo doplňcích stravy. 

Řekněte svému lékaři, pokud užíváte léky proti epilepsii (fenobarbital).

Užívání přípravku Grateva s jídlem a pitím
Grateva můžete užívat s jídlem nebo nalačno. Tabletu zapijte malým množstvím vody.

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

Těhotenství
Grateva se smí používat v těhotenství pouze pokud Vám tento lék předepsal Váš lékař.

Kojení
Nepoužívejte Grateva pokud kojíte, protože není známo, zda granisetron přechází do mateřského 
mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Grateva může, vzhledem k nežádoucím účinkům (např. ospalost), ovlivnit Vaši schopnost řídit 
motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Před řízením motorového vozidla nebo obsluhováním strojů 
se ujistěte, že Vás tento lék neovlivňuje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Grateva
Tento přípravek obsahuje laktózu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se 
na něho před používáním tohoto léku.

3. JAK SE GRATEVA UŽÍVÁ

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

Tablety se zapíjejí malým množstvím vody.

Dávkování

Dospělí a děti nad 12 let s tělesnou hmotností nad 50 kg

1 tableta 1 mg 2x denně nebo 1 tableta 2 mg 1x denně užívané v den cytostatické terapie.

První dávka se musí užít v průběhu jedné hodiny před zahájením chemoterapie nebo radioterapie. 

Děti
Vzhledem k tomu, že není možno užít méně než 1 mg přípravku Grateva, tablety nejsou vhodné pro 
děti do 50 kg a mladší než 12 let.

Starší pacienti
Dávku léku není třeba snižovat. Dodržujte pokyny svého lékaře.

Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin
Dávku léku není třeba snižovat. Dodržujte pokyny svého lékaře.
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Grateva v kombinaci s kortikosteroidy
Účinnost granisetronu je zvýšena nitrožilním podáváním kortikosteroidů.

Jestliže jste užil/a víc tablet přípravku Grateva, než jste měl/a
Jestliže užijete více tablet přípravku Grateva než je uvedeno v této příbalové informaci nebo více 
tablet než Vám předepsal Váš lékař a necítíte se dobře, kontaktujte neprodleně svého lékaře, lékařskou 
pohotovostní službu nebo lékárníka. Vezměte s sebou obal léku.

Jestliže jste zapomněl/a užít Grateva 
Jestliže jste si zapomněl/a vzít dávku svého léku, vezměte si příští dávku podle předpisu. Nikdy 
nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.

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

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

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

Přestaňte ihned používat Grateva a oznamte neprodleně svému lékaři nebo se obraťte na 
lékařskou pohotovostní službu v nejbližší nemocnici v případě, že se objeví níže uvedené projevy 
alergické reakce: otok víček, obličeje nebo rtů, vyrážka (červené skvrny nebo kopřivka) nebo kolaps. 
Může být nezbytná rychlá lékařská pomoc nebo hospitalizace.

Jestliže se vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, řekněte to svému lékaři:
 Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených osob): bolest hlavy, nucení 

na zvracení a zácpa.
 Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 léčených osob ze 100): snížená chuť k jídlu, 

průjem, bolest žaludku, slabost, bolesti, horečka.
 Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 léčených osob z 10 000): nepravidelná srdeční 

frekvence, bolest na hrudi, porucha funkce jater, zvýšené hladiny některých jaterních enzymů.
 Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených osob): těžká 

alergická reakce, kóma, mdloby, křeče, závratě, ospalost, neklid, nechutenství, poruchy vedení 
vzruchů z nervů do svalů, vyrážka.

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 GRATEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte přípravek Grateva po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce po písmenech 
„EXP“.. Datum použitelnosti znamená poslední den příslušného měsíce.

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
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Co přípravek Grateva obsahuje
 Léčivá látka je granisetronum (jako granisetroni hydrochloridum) 1 mg nebo 2 mg. 
 Pomocné látky přípravku jsou: laktóza, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu 

(typ A), hypromelóza, magnesium-stearát.
 Potah tablet: potahová soustava Opadry II 85F 18378 bílá: polyvinylakohol, oxid titaničitý (E171), 

makrogol 3350, mastek

Jak Grateva vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled přípravku:
Tableta 1 mg: tablety jsou trojúhelníkovité, bílé, z obou stran vypouklé potahované tablety 
s vyraženým nápisem „G1“ na jedné straně 
Tableta 2 mg: tablety jsou trojúhelníkovité, bílé, z obou stran vypouklé potahované tablety 
s vyraženým nápisem „G2“ na jedné straně 

Velikosti balení: 
5, 10 a 100 (10 x 10) potahovaných tablet v blistrech. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

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

Výrobce
Actavis hf
Reykjavíkurvegur 78
220 Hafnarfjörður
Island

nebo

Actavis Ltd.
BLB016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN3000
Malta

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 30.6.2010.




