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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls35197/2007, sukls36504/2007, 
sukls37068/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FORCAN- 50
FORCAN-150
FORCAN-200
Tvrdé tobolky

(Fluconazolum)

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

1. CO JE FORCAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Forcan je vysoce účinný přípravek proti infekcím způsobených mikroskopickými houbami, zejména 
kvasinkami. Používá se:

k léčbě:

 povrchových (slizničních, kožních), orgánových (jaterních, plicních, ledvinových, mozkových atd.) 
infekcí vyvolaných zejména kvasinkami rodu kandida (Candida albicans a další) a kryptokoky 
(Cryptococcus neoformans a další).

V léčbě povrchových infekcí se dosahuje výborných výsledků zejména při postižení sliznic úst a jícnu, při 
akutních i chronických infekcích gynekologických a mužského genitálu a infekcích kůže.

V léčbě orgánových infekcí se flukonazol uplatňuje u nemocných se závažným základním onemocněním 
(cukrovka, druhotné houbové infekce při léčbě širokospektrými antibiotiky, nádory, poruchy imunity a jiné 
formy oslabení obranyschopnosti, AIDS a další).

k zabránění vzniku infekce:

 u nemocných, kteří sice nemají známky infekce, ale jejichž základní nemoc (nebo její léčba) je 
provázena oslabením obrany proti infekci. V takovém případě by rozvinutá houbové infekce mohla 
probíhat velmi závažně až s rizikem ohrožení života (AIDS, nádory, transplantace orgánů a jiné).
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FORCAN UŽÍVAT 

Neužívejte Forcan 

 Pokud jste přecitlivělý/á na flukonazol (léčivá látka přípravku Forcan), na imidazoly (léčivé látky 
některých léků) nebo na jiné léky proti houbovým onemocněním, nebo na kteroukoliv pomocnou 
látku přípravku Forcan; 

 pokud užíváte přípravky obsahující cisaprid (léky podporující vyprazdňování žaludku).

Nemocní užívající opakovaně vysoké dávky flukonazolu (400 mg denně a vyšší) nesmí současně užívat 
léky obsahující terfenadin (lék proti alergii).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Forcan je zapotřebí
 Pokud trpíte jakýmkoliv chronickým onemocněním jater, i pokud máte jen zvýšené hodnoty 

jaterních testů; 
 pokud trpíte srdečním onemocněním spojeným s poruchami rytmu (tzv. arytmie), nebo s poruchami 

funkce srdeční svaloviny (tzv. kardiomyopatie); 
 pokud vám lékař zjistil sníženou hladinu krevního draslíku, hořčíku, nebo vápníku.

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.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte následující léky:

 warfarin, pelentan (léky snižující krevní srážlivost); 
 benzodiazepiny - midazolam, triazolam (léky ke zklidnění); 
 léky proti cukrovce - chlorpropamid, glibenklamid, glipizid, tolbutamid; 
 fenytoin (lék proti epilepsii); 
 theofylin (lék proti dušnosti); 
 terfenadin (léky proti alergii); 
 rifabutin nebo rifampicin (antibiotika); 
 cisaprid (lék pro nemocné s poruchami pasáže zažívacím ústrojím);
 zidovudin (lék k léčbě AIDS); 
 cyclosporin nebo tacrolimus (léky k potlačení imunity); 
 hydrochlorothiazid (lék proti vysokému krevnímu tlaku).

Uvedený výčet informací o vzájemném působení s jinými léky se týká především opakovaného užívání 
flukonazolu (účinné látky přípravku Forcan), není dosud jasné, zda se mohou vyskytnout i při jednorázové 
terapii jedinou dávku přípravku Forcan.

Užívání přípravku Forcan s jídlem a pitím

Tobolky Forcan se polykají celé, nerozkousané, zapijí se skleničkou tekutiny. Přípravek se může užívat 
nezávisle na jídle a pití. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

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

 Forcan v běžných dávkách a v krátkodobé léčbě během těhotenství neužívejte. 
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 Při těžkých život ohrožujících houbových infekcích, kde prospěch pro matku převáží nebezpečí 
možného ohrožení plodu, je užívání přípravku Forcan v těhotenství přípustné, ale pouze se 
souhlasem lékaře. 

 Flukonazol (účinná látka přípravku Forcan) se vylučuje do mléka kojících matek. Při opakovaném 
podávání nebo vysokých dávkách flukonazolu se kojení nedoporučuje. Po jednorázové terapii 
jedinou dávkou přípravku Forcan lze v kojení pokračovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Forcan sám o sobě nesnižuje schopnosti řízení motorových vozidel ani vykonávání činností, které 
vyžadují zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Forcan

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 
domluvte se se svým ošetřujícím lékařem dříve než začnete užívat tento přípravek.

3. JAK SE FORCAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Forcan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem.

Denní dávka flukonazolu je závislá na druhu a závažnosti kvasinkové infekce.

Dospělí:

 Léčba infekce: 
obvyklé dávkování je při systémových (orgánových) kvasinkových onemocněních 200-400 mg 1krát denně 
po dobu asi 2-8 týdnů.  Při kvasinkovém postižení sliznic je dávka obvykle 100 mg nebo 50 mg denně asi 
po dobu 14-30 dnů.  
Při kvasinkovém onemocnění pochvy se užije 1 tableta po 150 mg.  K zabránění recidivy (opakování) 
infekce nebo v případě dlouhodobé (chronické) opakující se infekce se užívá 1 tableta po 150 mg v 
intervalu 1krát týdně až 1krát měsíčně.  Při léčbě zánětu žaludu a předkožky způsobeného kvasinkami 
obvykle stačí jediná dávka - tableta o síle 150 mg.
Při léčbě kvasinkových kožních onemocnění se užívá zpravidla 150 mg 1krát týdně nebo 50 mg 1krát 
denně po dobu 2-4 týdnů, u kvasinkového onemocnění nehtů až několik měsíců.  U některých kožních 
onemocnění se užívá dávka 300 mg 1krát týdně po dobu jednoho až tří týdnů.

 Profylaxe - zabránění vzniku infekce u ohrožených jedinců: 
nemocní ohrožení kvasinkovou infekcí obvykle užívají preventivně 50-400 mg 1krát denně.

Děti:

Při postižení sliznic podáváme obvykle dětem dávku 3 mg/kg/den.  Při systémovém (orgánovém) postižení 
dávku 6-12 mg/kg/den. V prevenci kvasinkového onemocnění se dávkování pohybuje v rozmezí 3-12 
mg/kg/den.
Novorozencům do 2 týdnů života tuto dávku podáváme každých 72 hodin, novorozencům mezi 2-4 týdny 
každých 48 hodin.

Pacienti s poškozením ledvin

Dávku při jednorázové léčbě flukonazolem není třeba upravovat.
Dávkování pacientům s poruchou funkcí ledvin léčených opakovanými dávkami flukonazolem stanoví lékař 
v závislosti na stupni poškození ledvin.
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Jestliže jste užil(a) více přípravku Forcan, než jste měl(a)?

Při předávkování nebo náhodném požití flukonazolu podejte živočišné uhlí a vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Forcan?

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

Mohu ukončit léčbu přípravkem Forcan jakmile ustoupí mé potíže?

Bez porady s Vašim lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe.

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 Forcan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.

Při užívání flukonazolu (léčivá látka přípravku Forcan) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky 
seřazeny dle četnosti výskytu:

 Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100): bolesti hlavy, kožní vyrážky, pocity na zvracení, 
zvracení, bolesti břicha, průjem; zvýšení hladin jaterních testů. 

 Méně často (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 1000): slabost, únava, malátnost, horečka, 
křeče, závrať, mravenčení nebo svědění v kůži a svalech, třes, svědění, nechutenství, zvýšené 
pocení, zácpa, dyspepsie (tj. říhání, nadýmání, celkový pocit špatného trávení), sucho v ústech, 
změny vnímání chuti, bolesti ve svalech, poruchy spánku, městnání žluči, poškození jater, 
žloutenka, zvýšení hladiny žlučového barviva v krvi, snížení počtu krvinek,. 

 Vzácně (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 10000): nadměrná reakce imunitního systému 
(anafylaxe), jaterní selhání, exfoliativní kožní reakce (masivní tvorba kožních puchýřů, jejich 
praskání a odlupování).

Dále byly hlášeny níže uvedené nežádoucí účinky v situacích, kdy je příčinná souvislost nejistá (např. v 
otevřených klinických hodnoceních, zkušenosti po uvedení na trh):

 Vzácně (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 10000): záchvaty, vypadávání vlasů, jaterní selhání, 
zánět jater, snížení počtu krevních destiček, zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, zvýšení hladiny 
tuků v krvi, snížení hladiny draslíku v krvi. 

 Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10000 pacientů): exfoliativní kožní 
reakce (masivní tvorba kožních puchýřů, jejich praskání a odlupování), nadměrná reakce imunitního 
systému (anafylaxe), otok obličeje, svědění.

Pokud se vyskytne masivní tvorba červených skvrn na kůži, celková horkost, červenání v obličeji, otoky, 
pocit tísně na hrudníku obtíže s dechem, pocity na mdloby apod., přerušte užívání přípravku a okamžitě 
vyhledejte lékaře.

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.
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Během dlouhodobé léčby budete muset v pravidelných intervalech podstoupit některá vyšetření moče a 
krve, která budou zaměřena převážně na zjištění funkcí jater a ledvin, popřípadě na změny v krvetvorbě.

5. JAK FORCAN UCHOVÁVAT 

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

Přípravek Forcan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného 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

Co přípravek Forcan obsahuje

- Léčivou látkou je fluconazolum.
- Forcan-50 obsahuje fluconazolum 50 mg v 1 tvrdé tobolce.
- Forcan-100 obsahuje fluconazolum 100 mg v 1 tvrdé tobolce.
- Forcan-150 obsahuje fluconazolum 150 mg v 1 tvrdé tobolce.
-
- Pomocnými látkami jsou:
- Forcan-50:
- monohydrát laktosy, natrium-lauryl- sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, 

brilantní modř FCF, tartrazin, oxid titaničitý, želatina, methylparaben, propylparaben
- Forcan-150:
- monohydrát laktosy, natrium-lauryl- sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, 

brilantní modř FCF, oranžová žluť, ponceau 4R, oxid titaničitý, želatina, methylparaben, propylparaben
- Forcan-200:
- monohydrát laktosy, natrium-lauryl- sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, 

brilantní modř FCF, tartrazin, ponceau 4R, oxid titaničitý, želatina, methylparaben, propylparaben, 
azorubin

Jak přípravek Forcan vypadá a co obsahuje toto balení

Forcan 50 - tvrdé neprůhledné želatinové tobolky( vel.2), světle zelené tělo a tmavě zelené víčko, uvnitř bílý 
nebo téměř bílý prášek.

Forcan 100 - tvrdé neprůhledné želatinové tobolky(vel.1), oranžové tělo a černé víčko, uvnitř bílý nebo téměř bílý 
prášek.

Forcan 150 - tvrdé neprůhledné želatinové tobolky( vel.0), černé tělo a karmínové víčko, uvnitř bílý nebo téměř 
bílý prášek..

Velikost balení:
Forcan 50: 4, 7, 14  nebo 28 tobolek v Al stripu.
Forcan 150: 1 nebo 2 tobolky v Al stripu.
Forcan 200: 4, 14 nebo 28 tobolek v Al stripu..

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
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Držitel rozhodnutí o registraci
Cipla UK Ltd., Weybridge, Surrey, Velká Británie

Výrobce
S&D Pharma CZ, s.r.o., Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
14.4. 2010




