
1/5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls22656/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ENAPRIL 10

(Enalaprili maleas)
tablety

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 ENAPRIL 10 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ENAPRIL 10 užívat 
3. Jak se ENAPRIL 10 užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku ENAPRIL 10

6.       Další informace

1. CO JE ENAPRIL 10 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek ENAPRIL 10 jsou tablety s obsahem antihypertenzíva, tzv. inhibitoru enzymu 
konvertujícího angiotensin (inhibitor ACE). Enapril působí tak, že rozšiřuje cévy. To napomáhá 
snižovat vysoký krevní tlak. U mnoha pacientů se srdečním selháváním Enapril zlepšuje práci srdce.

Přípravek ENAPRIL 10 se užívá u dospělých pacientů k léčbě:

- hypertenze (vysokého krevního tlaku)

- srdeční nedostatečnosti (oslabení činnosti srdečního svalu) obvykle zároveň s močopudnými 
přípravky (diuretiky), popř. s digoxinem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ENAPRIL 10 UŽÍVAT 
Neužívejte Enapril 10:

-   jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku 

    Enapril 10 

-  jestliže se u Vás v minulosti objevil tzv. angioneurotický edém - alergická reakce,spojená s otoky 

    obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla s potížemi při polykání či dýchání (např. po předchozí léčbě léky 

     ze stejné skupiny jako je Enapril) 

- trpíte-li oboustranným zúžením ledvinných tepen (případně jednostranným zúžením, pokud Vám 
byla odstraněna jedna ledvina )

- při oběhově významném zúžení srdečnicové nebo dvojcípé srdeční chlopně nebo při hypertrofické 
kardiomyopatii (zbytnění srdečního svalu)

- při tzv. primárním hyperaldosteronismu (zvýšené hladině hormonu aldosteronu v krvi )
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- při jaterním onemocnění

- po transplantaci ledviny

- při léčbě tzv. LDL-plazmaferézou (ke zvládnutí velmi silného zvýšení hladiny tzv. nízkodenzních 
lipoproteinů v krvi) sulfátem dextranu 

- při desenzibilizační léčbě vůči bodnutí hmyzem (např. vůči včelímu nebo vosímu bodnutí)

- při dialýze s použitím vysokoprůtokových (polyakrylo-metalylsulfonátových membrán)

- pokud jste těhotná déle než 3 měsíce (je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství –
viz bod Těhotenství akojení).

Zvláštní opatrnosti při použití Enapril 10 je zapotřebí:
Jen ze zvlášť závažných důvodů a za častějších lékařských kontrol se přípravek ENAPRIL 10 může 
užívat za těchto okolností:

- při těžkých poruchách činnosti ledvin 

- u dialyzovaných pacientů

- při klinicky významných množstvích bílkoviny v moči (více než 1 g denně)

- při klinicky významné poruše rovnováhy množství minerálů, solí a vody v organismu

- při poruše imunity anebo při některé chorobě ze skupiny tzv. kolagenóz (např. lupus erythematosus, 
sklerodermie)

- při současné celkové léčbě látkami, potlačujícími imunitní  reakce (např. glukokortikoidy, 
cytostatiky, antimetabolity),  alopurinolem, prokainamidem anebo solí lithia.

Na které okolnosti musíte lékaře zvlášť upozornit, máte-li užívat přípravek ENAPRIL 10?

Lékaře musíte upozornit, jestliže je Vám známo, že se Vás týká kterákoli ze situací, uvedených v 
předchozích odstavcích.

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tehdy, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v 
minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku ENAPRIL 10.

Před zahájením léčby a pak pravidelně v jejím průběhu budete muset podstoupit různá lékařská 
vyšetření, např. vyšetření krevního tlaku, srdeční činnosti, činnosti jater, ledvin, vyšetření krevního 
obrazu, případně i některá vyšetření další.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání 
ENAPRILU 10  není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se ENAPRIL 
10  nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení . 

Co musíte brát v úvahu při léčbě dětí?

Dětem se pro nedostatek zkušeností přípravek ENAPRIL 10 nepodává.

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.

Účinky přípravku ENAPRIL a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. 

Které léky ovlivňují účinek přípravku ENAPRIL 10?

Účinky přípravku ENAPRIL 10 zesilují další látky, snižující krevní tlak, zejména látky močopudné 
(diuretika). Prohloubený pokles krevního tlaku po enalaprilu může vyvolat i podání přípravků pro 
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spaní a celkových anestetik - o léčbě enalaprilem je proto třeba informovat lékaře před chirurgickým 
výkonem.

Účinnost enalaprilu mohou snížit některé přípravky tlumící bolesti a tlumící zánětlivé pochody, např. 
acetylsalicylová kyselina nebo indomethacin.

Účinky kterých léků může přípravek ENAPRIL 10 ovlivnit?

ENAPRIL 10 zvyšuje hladinu draslíku v krvi při současném užívání podávání draselných solí anebo 
diuretik šetřících draslík (např. spironolaktonu, amiloridu, triamterenu) i při užívání jiných látek, 
zvyšujících hladinu draslíku v krvi (např. heparinu). Enapril zvyšuje koncentraci současně užívaného 
lithia (užívá se k léčbě deprese) v krvi (je nutné pravidelné sledování hladiny v krvi). Ve vzácných 
případech může Enapril prohlubovat pokles krevního cukru po podání léků proti cukrovce (insulinu 
nebo perorálních antidiabetik).

Současné užití přípravku k léčbě dny (alopurinol), přípravku k léčbě některých poruch srdečního 
rytmu (prokainamid) nebo přípravků používaných hlavně k léčbě chronických zánětlivých 
onemocnění a k léčbě závažných alergických onemocnění (celkově působících glukokortikoidů) může 
snížit počty bílých krvinek.

Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v nedávné době 
anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku ENAPRIL 10.

Užívání přípravku Enapril 10 s jídlem a pitím

Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle, mohou se zapít libovolným množstvím tekutiny.

Alkohol prohlubuje snížení schopnosti rychlé a účelné reakce.

Kuchyňská sůl (chlorid sodný) snižuje léčebnou účinnost přípravku při vysokém krevním tlaku a při 
srdeční nedostatečnosti.

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

Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám 
doporučí vysazení ENAPRILU 10 ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a 
převede vás na jinou léčbu. Užívání ENAPRILU 10 není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího 
měsíce těhotenství se  ENAPRIL 10  nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by 
mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a 
obzvláště nedonošeného dítěte není léčba ENAPRILEM 10  vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí váš 
lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek může především na začátku léčby, při zvyšování dávky a při užívání vyšších dávek ovlivnit 
činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení 
motorového vozidla, obsluha strojů a práce ve výškách). Tyto činnosti byste měl/a vykonávat pouze na 
základě výslovného souhlasu lékaře. Uvědomte si, prosím, že požití i malého množství alkoholu může 
nepříznivý účinek přípravku na schopnost přiměřené reakce zřetelně prohloubit.

Důležité informace o některých složkách Enapril 10:

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se 
se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
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3. JAK SE ENAPRIL 10 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dávkování při hypertenzi (vysokém krevním tlaku)

Obvyklá zahajovací dávka je 5 mg enalaprilu rozdělených do dvou denních dávek. Pokud tato dávka 
nestačí k normalizaci krevního tlaku, může lékař dávku postupně zvýšit na 10-20 mg enalaprilu denně, 
tj. 2 x denně 1/2 – 1 tableta  přípravku ENAPRIL 10. Časový odstup, po kterém se v případě potřeby 
dávkování zvýší,  by neměl být kratší než 3 týdny.

Nejvyšší povolená dávka enalaprilu je 40 mg denně (2 x 20 mg, tj. celkem 4 tablety – 2x 2 tablety 
přípravku ENAPRIL 10).

Dávkování při srdeční nedostatečnosti

ENAPRIL 10 se k léčbě srdeční nedostatečnosti užívá obvykle zároveň s močopudnými přípravky, 
popř. s digoxinem. Úvodní dávka je 2x denně 2,5 mg enalaprilu.

Pokud se dávkování zvyšuje, musí se tak dít pozvolna.

Udržovací dávka bývá obvykle 2x denně 5 - 10 mg enalaprilu denně (což odpovídá 2x denně 1/2 - 1 
tabletě přípravku ENAPRIL 10); nemá se překročit maximální dávka 20 mg enalaprilu denně 
(odpovídá 2 tabletám přípravku ENAPRIL 10 denně).

Pacienti s onemocněním ledvin užívají obvykle nižší dávku. Přesnou dávku určí lékař v závislosti na 
stupni poruchy funkce ledvin. 

Způsob podání

Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle, mohou se zapít libovolným množstvím tekutiny.

Určená denní dávka se obvykle užívá rozděleně do 2 dílčích dávek, ranní a večerní.

Současné podávání močopudného přípravku může antihypertenzívní účinek zvýšit.

Jak dlouho máte přípravek ENAPRIL 10 užívat?

Léčba bývá dlouhodobá, přesnou délku léčby určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více Enapril 10, než jste měl(a):

V závislosti na užité dávce může předávkování vyvolat tyto příznaky: slabost, závratě, pocení, 
poruchy vidění, spavost až bezvědomí, zvracení, křeče, selhání činnosti ledvin.

Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, 
informujte, prosím, lékaře, který pak zařídí další potřebné kroky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Enapril 10:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte příští obvyklou dávku v 
obvyklé době.

Jestliže jste přestal(a) užívat Enapril 10:

Kdybyste léčbu předčasně přerušil(a), mohou se opět projevit příznaky choroby, která je přípravkem 
léčena - zvýšený krevní tlak, případně srdeční nedostatečnost. Léčbu nepřerušujte bez souhlasu lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Enapril 10 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.
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Nejčastějšími nežádoucími účinky při užívání ENAPRILu 10 jsou závratě, bolesti hlavy a suchý, 
dráždivý kašel.

Méně často se mohou objevit únava, ochablost, nevolnost, průjem, mdloba (zejména při změně polohy 
z lehu nebo sedu do stoje), svalové křeče a vyrážka.

Objeví-li se u Vás některé z výše uvedených nežádoucích účinků nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte 
se s lékařem.

Výjimečně může dojít při užívání ENAPRILu 10 k rozvoji tzv. angioneurotického otoku (tj. otoku 
obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, který může způsobit obtíže při dýchání nebo polykání). Pokud 
zaznamenáte tento nežádoucí účinek, okamžitě vyhledejte lékaře. 

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ENAPRIL 10

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahuje

Léčivá látka je enalaprili maleas 10 mg v jedné tabletě.

Pomocné látky jsou hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, 
magnesium-stearát, červený oxid železitý.

Jak Enapril 10 vypadá a co obsahuje toto balení

Enapril 10 jsou červeno-hnědé, oválné, bikonvexní „snap tab“ tablety s půlící rýhou a vyrytým 
označením „EN 10“ na jedné straně.

Velikost balení: 30, 50 a 100 tablet
Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí
Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce
SALUTAS PHARMA GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 391 79 Barleben, Německo nebo

LEK S.A. , Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz 
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Datum poslední revize textu
14.4.2010




