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Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls161562-64/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Allopurinol Teva 100 mg
Allopurinol Teva 200 mg
Allopurinol Teva 300 mg

tablety
allopurinolum

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

1. CO JE ALLOPURINOL TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 Alopurinol patří do skupiny léků s názvem inhibitory enzymů, které ovlivňují rychlost, s jakou 
dochází ke specifickým chemickým změnám v těle.

 Allopurinol Teva tablety se užívají k dlouhodobé léčbě, preventivně proti záchvatům dny a 
mohou být užívány při dalších stavech spojených s nadměrnou tvorbou kyseliny močové v těle, 
včetně ledvinových kamenů a dalších druhů ledvinových onemocnění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ALLOPURINOL TEVA
UŽÍVAT 

NEUŽÍVEJTE přípravek Allopurinol Teva a poraďte se se svým lékařem:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na Allopurinol Teva nebo na kteroukoli další složku 

přípravku Allopurinol Teva
- jestliže máte nyní nebo jste právě měl/a akutní záchvat dny

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Allopurinol Teva je zapotřebí
Poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat tento přípravek, jestliže:
 máte potíže s játry nebo ledvinami. Lékař Vám může předepsat nižší dávku nebo Vás požádá 

abyste užíval/a lék méně často než každý den. Lékař Vás bude také pečlivě sledovat.
 máte srdeční onemocnění nebo vysoký krevní tlak.
 máte nyní akutní záchvat dny.
Pokud si nejste jistý/á jestli se Vás týká cokoli z uvedeného, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, než 
začnete užívat alopurinol.
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Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře předtím, než začnete užívat tento přípravek, jestliže užíváte:
 6-merkaptopurin (užívaný k léčbě zhoubných nádorů krve)
 azathioprin, cyklosporin (léčiva používaná k útlumu imunitního systému)
       Mějte, prosím, na paměti, že nežádoucí účinky cyklosporinu se mohou objevit častěji.
 vidarabin (užívaný k léčbě oparů)
       Mějte, prosím, na paměti, že nežádoucí účinky vidarabinu se mohou objevit častěji. Stane-li se to, 

buďte obzvlášť opatrný/á.
 salicyláty, léčiva používaná ke snížení bolesti, horečky nebo zánětu, např. acetylsalicylová kyselina.
 probenecid, používaný k léčbě dny.
 chlorpropamid, léčivo používané k léčbě diabetu.

Může být nutné snížit dávku chlorpropamidu, zejména u pacientů se sníženou funkcí ledvin.
 warfarin, fenprokumon, acenokumarol, léčiva snižující srážlivost krve.

Váš lékař bude častěji sledovat hodnoty Vaší krevní srážlivosti a sníží dávky těchto léčiv, bude-li to 
nutné.

 fenytoin, léčivo k léčbě epilepsie. 
 theofylin, léčivo k léčbě astmatu a jiných poruch dýchacího systému.

Váš lékař u Vás bude sledovat hladiny theofylinu v krvi, zejména na začátku léčby přípravkem 
Allopurinol Teva anebo po jakýchkoli změnách dávkování.

 ampicilin nebo amoxicilin, léčiva k léčbě bakteriálních infekcí

Pacienti by podle možnosti měli dostávat jiná antibiotika, protože se s vyšší pravděpodobností 
mohou objevit alergické reakce.

 léčiva používaná k léčbě agresivních nádorů, např.
° cyklofosfamid
° doxorubicin
° bleomycin
° prokarbazin
° mechlorethamin

      Váš lékař bude v krátkých intervalech sledovat Váš krevní obraz.
 didanosin, léčivo k léčbě infekce HIV.
 kaptopril, léčivo k léčbě vysokého krevního tlaku.

Může být zvýšeno riziko kožních reakcí, zejména pokud máte chronicky sníženou funkci ledvin.

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.

Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná nebo plánujete otěhotnět nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, 
než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Allopurinol Teva může vyvolat závratě, spavost a může ovlivnit koordinaci pohybů. Jestliže na Vás 
alopurinol takto působí, neřiďte dopravní prostředky, neobsluhujte stroje a nezúčastňujte se 
nebezpečných aktivit.

Důležité informace o některých složkách přípravku Allopurinol Teva
Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte 
se s ním, než začnete užívat tento léčivý přípravek.
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3. JAK SE ALLOPURINOL TEVA UŽÍVÁ

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

Tablety polykejte celé a zapijte je vodou. Přípravek se užívá po jídle. Během užívání tohoto léku se 
tablety zapíjí velkým množstvím tekutin (2-3 litry denně). Obvyklé dávkování je:

Dospělí (včetně starších osob):
 Obvyklá zahajovací dávka: 100-300 mg denně.

Na začátku léčby Vám lékař může také předepsat protizánětlivý lék nebo kolchicin po dobu 
jednoho měsíce nebo i déle k prevenci záchvatů dny.
Vaše dávka alopurinolu může být upravena v závislosti na průběhu onemocnění. Udržovací dávka 
je:

 mírná dna: 100-200 mg denně
 středně těžká dna: 300-600 mg denně
 těžká dna: 700-900 mg denně

Vaše dávka alopurinolu může být upravena lékařem jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo 
jater, zejména pokud patříte mezi starší osoby.
Jestliže denní dávka překročila 300 mg denně a máte žaludeční nebo střevní problémy jako jsou 
nevolnost nebo zvracení (viz bod 4), lékař Vám může předepsat alopurinol rozdělený do více 
dílčích dávek aby se snížily tyto nežádoucí účinky. 

Jestliže máte závážné onemocnění ledvin 
 můžete být požádán/a užívat méně než 100 mg denně
 nebo můžete být požádán/a užívat 100 mg v delších časových intervalech než 1x denně.
Pokud docházíte na dialýzu 2-3x týdně, po dialýze Vám Váš lékař může předepsat 300 nebo 400 mg 
alopurinolu bezprostředně po každém ukončení dialýzy.

Děti a dospívající (mladší než 15 let):
 Obvyklá dávka: 100-400 mg denně.
Léčba může být zahájena společně s protizánětlivým lékem nebo kolchicinem, úprava dávkování se 
vyžaduje při snížené činnosti ledvin a jater, nebo se dávka rozdělí s cílem snížit nežádoucí účinky na 
trávicí trakt, jak je popsané výše pro dospělé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Allopurinol Teva, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a více přípravku Allopurinol Teva než jste měl/a nebo jestliže si myslíte, že dítě užilo 
alopurinol, okamžitě kontaktujte příjmové oddělení nejbližší nemocnive nebo lékaře.
Předávkování může způsobit tyto příznaky: nevolnost, zvracení, průjem a závratě.
Prosím vezměte příbalovou informaci, zbytky tablet a obal od přípravku do nemocnice nebo k lékaři, 
aby byl informován, jaký přípravek byl užit.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Allopurinol Teva
Vynechanou dávku užijte ihned, jakmile si na to vzpomenete. Jestliže je již téměř čas užít další dávku, 
pak zapomenutou dávku vynechte.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Pokračujte následující dávkou 
v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Allopurinol Teva
Je důležité pokračovat v užívání přípravku Allopurinol Teva, dokud Váš lékař nerozhodne o ukončení 
léčby. Bez schválení svého lékaře užívání přípravku Allopurinol Teva nepřerušujte.

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

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

Ukončete užívání přípravku Allopurinol Teva okamžitě a poraďte se s lékařem, jakmile se objeví:
 neočekávaná kožní reakce (pravděpodobně ve spojení s horečkou, otokem žláz, bolestí kloubů, 

neobvyklými puchýři nebo krvácením, ledvinnými potížemi nebo náhlým propuknutím křečí).
Kožní vyrážky jsou nejčastějším nežádoucím účinkem alopurinolu (postihují méně než 1 osobu z 10, ale 
více než 1 osobu ze 100).

Alergické reakce (postihují méně než 1 osobu z 10000)
Objeví-li se alergická reakce, ihned ukončete užívání alopurinolu a spojte se se svým lékařem. Příznaky 
mohou zahrnovat:

 vyrážku, slupování kůže, vředy na rtech a ústní sliznici
 otoky obličeje, rukou, úst, jazyka nebo krku
 potíže s polykáním nebo dechem
 velmi vzácně příznaky mohou zahrnovat náhlou dušnost, chvění nebo tlak na hrudi a mdloby.

Neužívejte další tablety alopurinolu, pokud Vám to výslovně nedoporučil Váš lékař.

Jestliže se u Vás vyskytl jakýkoliv z uvedených příznaků, vysaďte přípravek Allopurinol Teva a 
okamžitě to sdělte lékaři.
Byly hlášeny následující méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu ze 100, ale více než 
1 osobu z 1000):
 nevolnost, zvracení (velmi vzácně s příměsí krve) a průjem
 příznaky alergické reakce včetně svědivé vyrážky
 zvýšené hodnoty jaterních testů

Byly hlášeny následující vzácné nežádoucí účinky (postihující méně než 1 osobu z 1000, ale více než 1 
osobu z 10000):
 bolest kloubů nebo bolestivé otoky v oblasti třísel, podpaží nebo krku
 žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)
 poruchy činnosti jater nebo ledvin
 tvorba kamenů v močových cestách, příznaky mohou zahrnovat krev v moči a bolest břicha, boku 

nebo třísel

Byly hlášeny následující velmi vzácné nežádoucí účinky (postihující méně než 1 osobu z 10000):
 horečka
 krev v moči
 poruchy vyprázdňování střev nebo neobvykle zapáchající stolice
 zvýšené hladiny tuků v krvi
 pocit slabosti nebo celkový pocit nemoci
 slabost, snížená citlivost, porucha rovnováhy, porucha svalových pohybů (paralýza) nebo ztráta 

vědomí, brnění a mravenčení
 křeče, záchvaty nebo deprese
 bolest hlavy, závratě, spavost nebo poruchy zraku
 bolest na hrudi, vysoký krevní tlak nebo pomalý puls
 zadržování tekutin vedoucí k otokům (edém) zejména v oblasti kotníků
 neplodnost u mužů, neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci, ejakulace ve spánku
 zvětšení prsů u mužů i žen
 změna chuťového vnímání, zánět ústní sliznice
 zákal oční čočky (katarakta) a další potíže se zrakem
 vředy (malá měkká červená ložiska na kůži)
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 ztráta vlasů nebo odbarvení vlasů
 pocit žizně, únava a ztráta tělesné hmotnosti (toto mohou být příznaky cukrovky-diabetes 

mellitus). Lékař Vám může změřit hladinu cukru v krvi, aby zjistil zdali nemáte cukrovku.
 bolest svalů
 otoky lymfatických uzlin, které vymizí po ukončení terapie alopurinolem

Příležitostně můžete pociťovat nevolnost, které se lze obvykle vyhnout užíváním alopurinolu po jídle. 
Informujte lékaře, pokud tento stav u Vás přetrvává.

Příležitostně může alopurinol ovlivňovat krevní a lymfatický systém. Tyto účinky se obvykle vyskytují u 
osob s postižením jater nebo ledvin. Sdělte co nejdřív lékaři, pokud si všimnete, že se Vám tvoří 
modřiny snadněji než obvykle nebo pokud se u Vás objeví bolest v krku nebo další známky infekce.

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 ALLOPURINOL TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Allopurinol Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru 
za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
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 Allopurinol Teva obsahuje:

- Léčivou látkou je alopurinol (allopurinolum).
- Jedna tableta Allopurinol Teva 100 mg obsahuje allopurinolum 100 mg.
- Jedna tableta Allopurinol Teva 200 mg obsahuje allopurinolum 200 mg.
- Jedna tableta Allopurinol Teva 300 mg obsahuje allopurinolum 300 mg.

- Pomocné látky jsou:
monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, celulosový prášek, sodná 
sůl karboxymethylškrobu, natrium-lauryl-sulfát, povidon K30 a magnesium-stearát (E470b).

Jak Allopurinol Teva vypadá a co obsahuje toto balení

 Allopurinol Teva 100 mg: bílé, kulaté bikonvexní tablety, z jedné strany vyryto 4K1, z druhé
strany hladké.

 Allopurinol Teva 200 mg: bílé, kulaté bikonvexní tablety, z jedné strany vyryto 3K1, z druhé
strany hladké.

 Allopurinol Teva 300 mg: bílé, kulaté bikonvexní tablety, z jedné strany vyryto 2K1, z druhé
strany hladké.

Přípravek je k dispozici v průhledných Al blistrech v uvedených velikostech balení:
Allopurinol Teva 100 mg: 20, 25, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 a 500 tablet a nemocniční balení 50 tablet.
Allopurinol Teva 200 mg: 20, 28, 30, 50, 60, 100 a nemocniční balení 50 tablet.
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Allopurinol Teva 300 mg: 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 a 500 tablet a nemocniční balení 50 tablet.

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

Výrobci:
TEVA UK Limited, Eastbourne, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Copany, Debrecen, Maďarsko
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Copany, Gödöllő, Maďarsko
TEVA Santé SA, Sens, Francie

Datum poslední revize textu: 
4.8.2010




