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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls120502/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fosinogen 20 mg
tablety

(Fosinoprilum natricum)

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 Fosinogen 20 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fosinogen 20 mg užívat
3. Jak se přípravek Fosinogen 20 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Fosinogen 20 mg uchovávat
6. Další informace

1. Co je Fosinogen 20 mg a k čemu se používá

Léčivá látka je fosinopril sodný a patří do skupiny léků nazývaných inhibitory angiotenzin konvertujícího 
enzymu (ACE). ACE inhibitory snižují krevní tlak v cévách.
Přípravek Fosinogen 20 mg se používá:

 k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
 k léčbě symptomatického srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopné pumpovat dostatek 

krve pro potřeby těla).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fosinogen 20 mg užívat

Neužívejte přípravek Fosinogen 20 mg v případě, že:

- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na fosinopril nebo na kteroukoli další složku přípravku nebo 
na jiný ACE inhibitor, 

- jestliže jste měl/a v minulosti po léčbě inhibitorem ACE alergickou reakci s otokem rtů a obličeje, 
krku a také možná rukou a nohou nebo obtíže při polykání nebo dýchání (angioedém),

- pokud jste Vy nebo někdo z Vaší rodiny  měl/a závažné kožní vyrážky na rukou, obličeji a krku 
(včetně úst a hrdla) nebo na pohlavních orgánech (označované jako angioedém), 

- pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek Fosinogen 20 mg neužívat ani na 
počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení)

- jestliže kojíte.
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fosinogen 20 mg je zapotřebí:

 pokud jste dehydratovaný/á v důsledku léčby diuretiky (tablety na odvodnění), dialýzy nebo diety 
s nízkým obsahem soli, máte větší pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne velmi výrazný pokles 
krevního tlaku (hypotenze) po zahájení léčby a můžete pociťovat mdloby nebo lehké závratě,

 pokud Vám bylo sděleno, že Váš srdeční sval je zvětšený nebo že máte problémy v srdečních chlopních. 
Mohou se u Vás totiž pravděpodobněji objevit nežádoucí účinky,

 pokud užíváte doplňky nebo náhražky soli obsahující draslík. Pokud Vám dále Váš lékař řekl, že máte 
vysoké hladiny draslíku v krvi. Vysoké hladiny draslíku v krvi mohou zvýšit výskyt nebezpečných 
nežádoucích účinků,

 pokud máte závažné onemocnění ledvin nebo zúžení krevních cév zásobujících ledviny, protože to může
zhoršit Vaše příznaky,

 pokud potřebujete léčbu pomocí dialýzy, protože je možné, že budete muset být pečlivě sledován/a 
svým lékařem,

 pokud máte onemocnění jater, protože se hladiny fosinoprilu v krvi mohou zvýšit. Mohou se také 
vyskytnout další nežádoucí účinky,

 pokud trpíte cukrovkou, protože  fosinopril by mohl vyvolat snížení hladiny cukru v krvi,
 pokud máte cévní onemocnění kolagenu, např. sklerodermii, systémový lupus erytematodes (lupus), 

protože se u Vás může s vyšší pravděpodobností vyskytnout infekce,
 pokud je u Vás nutné provést chirurgický zákrok při kterém bude podávána anestézie; informujte svého 

lékaře, stomatologa nebo personál nemocnice, protože fosinopril může vyvolat další snížení krevního 
tlaku,

 pokud potřebujete léčbu pomocí separace (oddělení) krve (aferéza) nebo desenzibilizující léčbu, např. 
po bodnutí vosou nebo včelou.Váš lékař může přerušit léčbu fosinoprilem pro zabránění možné 
alergické reakci,

 pokud užíváte léky obsahující lithium pro léčbu mánie nebo deprese, protože fosinopril může zvýšit 
hladiny tohoto léku ve Vašem těle,

 pokud máte suchý kašel, který přetrvává delší dobu. Kašel byl zaznamenán při použití ACE inhibitorů, 
ale může to být také příznak infekce horních cest dýchacích,

 pokud máte agranulocytózu (počet bílých krvinek je příliš nízký) nebo neutropenii (abnormálně nízký 
počet neutrofilů v krvi),

 pokud je Vám více než 75 let a prodělal/a jste srdeční záchvat. To je proto, že se u Vás mohou s vyšší 
pravděpodobností objevit nežádoucí účinky.

 informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání 
přípravku Fosinogen 20 mg není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se 
přípravek Fosinogen 20 mg nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu (viz bod 
Těhotenství a kojení).   

Čemu musíte věnovat pozornost při užívání přípravku Fosinogen 20 mg 

Pokud se u Vás objeví následující příznaky, měl/a byste okamžitě informovat svého lékaře:

- pocit závratí po první dávce. Někteří lidé reagují na první dávku nebo na zvýšení dávky pocitem 
závratí, slabosti, omdlévání a nevolnosti,

- náhlý otok rtů a obličeje, krku, možná také rukou a nohou nebo obtíže při polykání nebo dýchání. 
Tento stav se nazývá angioedém. Může se projevit kdykoli během léčby. ACE inhibitory způsobují 
angioedém ve větším počtu případů u pacientů s černou pletí než u pacientů s jinou barvou pleti,

- vysoká teplota, bolest v krku nebo vředy v ústech (tyto mohou být příznakem infekce vyvolané 
snížením počtu bílých krvinek),
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- zažloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka), které může být známkou onemocnění jater.
Na začátku léčby a/nebo během úpravy dávkování je možné, že Váš lékař bude provádět častější vyšetření.
Neměl/a byste tyto návštěvy vynechávat, i když se cítíte dobře. Váš lékař stanoví, jak často budou 
prováděna kontrolní vyšetření.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Před zahájením užívání přípravku Fosinogen 20 mg informujte svého lékaře, pokud užíváte:

 lék pro léčbu duševního onemocnění, např. lithium, protože fosinopril může zvýšit hladiny tohoto léku 
ve Vašem těle,

 doplňky nebo náhražky soli obsahující draslík, protože hladiny draslíku ve Vašem těle se mohou zvýšit, 
což může vyvolat nežádoucí účinky,

 draslík šetřící diuretika, např. amilorid, triamteren, spironolakton, protože tyto látky mohou také 
vyvolat zvýšenou hladinu draslíku ve Vašem těle,

 léky na léčbu cukrovky, např. inzulín, glibenklamid, protože fosinopril by mohl snížit hladinu cukru 
v krvi,

 léky pro snižování imunitní odpovědi organismu (imunosupresiva) pro léčbu revmatoidní artritidy nebo 
po transplantaci, protože mohou vyvolat poruchy krve (snížení počtu bílých krvinek),

 prokainamid pro léčbu abnormálního srdečního rytmu, protože může také vyvolat snížení počtu bílých 
krvinek,

 alopurinol pro léčbu dny (bolest kloubů), protože může také vyvolat snížení počtu bílých krvinek,
 léky pro potlačení růstu nádoru (cytostatika), protože mohou také vyvolat snížení počtu bílých krvinek,
 protizánětlivé léky (systémové kortikosteroidy), protože mohou také vyvolat snížení počtu bílých 

krvinek,
 antacida pro úlevu při poruchách trávení; neužívejte je během dvou hodin po podání fosinoprilu. 

Antacida mohou zastavit účinné vstřebávání fosinoprilu.

Následující léky mohou zvyšovat účinky fosinoprilu:
 další léky užívané pro snížení krevního tlaku, např. metyldopa, beta-blokátory, blokátory vápníku a 

diuretika (léky na odvodnění),
 antidepresíva, např. amitriptylin,
 antipsychotika, např. pimozid (pro léčbu duševních chorob),
 anestetika.

Následující léky mohou snižovat účinky fosinoprilu:
 nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), např. ibuprofen, aspirin (kyselina acetylsalicylová),
 léky obsahující efedrin, noradrenalin (norepinefrin) nebo adrenalin (epinefrin).

Informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste začal/a užívat další léky, včetně 
těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Fosinogen 20 mg s jídlem a pitím
Tento přípravek může být užíván před nebo po jídle. Požívání alkoholu současně s léčbou fosinoprilem 
může vyvolat točení hlavy nebo lehké závratě.  

Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař 
vám doporučí vysazení přípravku Fosinogen 20 mg ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile 
zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Fosinogen 20 mg není 
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vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Fosinogen 20 mg nesmí 
užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Fosinogen 20 mg není doporučen kojícím matkám a váš 
lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zejména na začátku léčby nebo při zvyšování dávky nebo pokud při léčbě fosinoprilem požíváte alkohol se 
mohou vyskytnout příležitostně závratě a může dojít k ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. 

3. Jak se přípravek Fosinogen 20 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Fosinogen 20 mg přesně podle instrukcí Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 Tablety zapíjejte vodou.
 Užívejte jednotlivou denní dávku ve stejnou denní dobu. Fosinogen 20 mg se užívá pouze ústy.
 První dávka může vyvolat vyšší snížení krevního tlaku než další dávky. Pokud budete pociťovat mdloby 

nebo závratě, raději si lehněte.

Dospělí (včetně starších pacientů)
Léčba vysokého krevního tlaku
Obvyklá úvodní dávka je půl tablety přípravku Fosinopril 20 mg (10 mg fosinoprilu) jednou denně. Váš 
lékař zvýší tuto dávku po třech nebo čtyřech týdnech na dávku, pomocí které bude nejlépe kontrolovat Váš 
krevní tlak. Obvyklá potřebná denní dávka se pohybuje mezi 10 mg a maximální dávkou 40 mg fosinoprilu 
a užívá se jako jedna dávka.
Pokud již užíváte diuretikum (lék na odvodnění), bude Váš lékař pečlivě sledovat Váš zdravotní stav nebo 
ukončí léčbu diuretikem několik dnů před zahájením užívání Fosinogenu 20 mg.
   
Léčba symptomatického srdečního selhání
U pacientů se srdečním selháním by měl být fosinopril užíván jako podpůrná léčba při současném užívání 
diuretik a digitalisu.
Obvyklá úvodní dávka je půl tablety přípravku Fosinopril 20 mg (10 mg fosinoprilu) jednou denně. Váš 
lékař bude pomalu zvyšovat dávku až na 40 mg fosinoprilu v jedné denní dávce.
Na začátku léčby bude Váš lékař pečlivě sledovat Váš zdravotní stav. V některých případech Vás může Váš 
lékař doporučit k hospitalizaci pouze po dobu zahájení léčby.

Pokud máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin, můžete být citlivější na účinky fosinoprilu. Váš 
lékař Vám předepíše nejnižší dávku vhodnou pro kontrolu Vašeho onemocnění.

Děti
Fosinogen 20 mg není doporučený pro děti do 18 let.

Nepřerušujte užívání přípravku, pokud Vám to neřekne Váš lékař.

Pokud ukončíte užívání přípravku Fosinogen 20 mg:
Po přerušení léčby se může Váš krevní tlak opět zvýšit a to může zvýšit riziko komplikací v důsledku 
zvýšeného tlaku, zvláště na srdci, mozku a ledvinách. Onemocnění pacientů se srdečním selháním se může 
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zhoršit a může se stát, že budete hospitalizovaný/á. Pokud tedy zvažujete ukončení léčby přípravkem 
Fosinogen 20 mg, měl/a byste nejprve informovat svého lékaře.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Fosinogen 20 mg, než jste měl/a:
Jestliže jste užil/a  víc tablet přípravku Fosinogen 20 mg, než jste měl/a, obraťte se ihned na svého 
ošetřujícího lékaře. Nejčastějším příznakem předávkování je náhlý pokles krevního tlaku (hypotenze). Mezi 
další příznaky může patřit rychlá nebo pomalá srdeční frekvence, nepříjemné pocity nepravidelného a/nebo 
zesíleného bušení srdce, rychlé a hluboké dýchání, závratě, úzkost a/nebo kašel.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Fosinogen 20 mg:
Užijte jej, jakmile si vzpomenete. Pokud si vzpomenete těsně před dobou pro další podání přípravku, pak 
dávku, kterou jste zapomněl/a neužívejte a pokračujte v doporučeném dávkování. Neužívejte dvojnásobnou 
dávku, abyste nahradil/a dávku, kterou jste neužil/a. Pokud zapomenete užít více dávek, kontaktujte svého 
lékaře.

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 Fosinogen 20 mg  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Je důležité, abyste ukončil/a užívání přípravku Fosinogen 20 mg a okamžitě vyhledal/a lékařskou pomoc, 
pokud se u Vás objeví vyrážka, náhlé otoky rtů a obličeje, krku a také možná rukou a nohou nebo obtíže při 
polykání nebo dýchání (angioedém). Jde o častou reakci pozorovanou u více než 1 ze 100 pacientů, ale 
méně než u 1 z 10 pacientů. Dalšími častými účinky jsou točení hlavy, bolest hlavy, pocit zrychlení srdeční 
akce (tachykardie), nízký krevní tlak, zvláště při postavení (ortostatická hypotenze), kašel, pocit nevolnosti, 
zvracení, průjem, zánět kůže, bolest na hrudi nebo slabost. Mezi časté nežádoucí účinky fosinoprilu patří 
zvýšení určitých látek v krvi, jako je alkalická fosfatáza, bilirubin, laktátdehydrogenáza a transaminázy. 
Váš lékař může provést vyšetření pro sledování hladin těchto látek.

Mezi méně časté nežádoucí účinky pozorované u více než 1 z 1 000, ale u méně než 1 ze 100 pacientů patří 
snížená chuť k jídlu, bolest kloubů (dna), brnění, necitlivost a pocit chladu v pažích a dolních končetinách 
(parestézie), deprese, zmatenost, ospalost, záchvat, mdloby (synkopa), změny chuti, třes, poruchy 
spánku, potíže se zrakem, bolest na hrudi (angina pectoris), srdeční záchvat nebo mozková mrtvice, 
nepříjemné pocity nepravidelné a/nebo zesílené srdeční akce (palpitace), zástava srdce, změny srdečního 
rytmu, bolesti ucha, zvonění v uších (tinitus), závratě (vertigo), vysoký krevní tlak, šok, krátký pokles 
průtoku krve v částech těla (přechodná ischémie), dušnost, rýma, zánět nosních dutin, zánět dýchacích cest, 
zácpa, sucho v ústech, nadýmání, pocení, svědění, kopřivka, bolesti svalů, selhání ledvin, bílkovina v moči, 
sexuální dysfunkce, horečka, otoky kotníků, náhlá smrt, bolest na hrudi a zvýšení tělesní tělesné hmotnosti. 
Mezi další méně časté nežádoucí účinky patří změny krve jako je anémie, vysoká hladina draslíku, zvýšení 
močoviny v krvi nebo zvýšení kreatininu v séru.

Mezi vzácné nežádoucí účinky pozorované u více než 1 z 10 000 pacientů, ale u méně než 1 z 1 000 
pacientů patří změny krve jako je nedostatek červených krvinek (přechodná anemie), změna počtu určitého 
typu bílých krvinek (neutropenie, eosinopenie, leukopenie), malý počet krevních destiček (buňky, které 
podporují srážení krve) v krvi (trombocytopenie), mírné zvýšení hladin hemoglobinu, nízké hladiny sodíku. 
Mezi další vzácné nežádoucí účinky patří zvětšení lymfatických uzlin, obtíže při mluvení, poruchy paměti, 
dezorientace, návaly horka, krvácení, poškození krevních cév mimo srdce (periferní cévní onemocnění), 
zúžení dýchacích cest v důsledku stažení svalů (bronchospasmus), krvácení z nosu, zánět hrtanu/chrapot, 
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zánět plic (pneumonie), městnání v plících, vředy v ústech, zánět slinivky břišní, otoky jazyka, distenze 
(rozšíření) žaludku, obtíže při polykání, zánět jater, poškození krevních cév s následným krvácením 
(ekchymóza), zánět jednoho nebo více kloubů, potíže s prostatou a slabost paží nebo nohou. 
Velmi vzácné nežádoucí účinky pozorované u méně než 1 pacienta z 10 000 zahrnují výrazný pokles počtu 
určitých typů bílých krvinek (agranulocytóza), zánět střev (střevní angioedém), ucpání střev, selhání jater a 
akutní selhání ledvin.

Po užívání fosinoprilu byl hlášen soubor společně se vyskytujících příznaků. Mohou mezi ně patřit: 
horečka, bolestivý zánět krevních cév, bolest svalů, zánět jednoho nebo více kloubů (artralgie/artritida), 
pozitivní antinukleární protilátky (ANA), zvýšená sedimentace červených krvinek, zvýšený počet některých 
typů krevních buněk (eosinofilie a leukocytóza), vyrážka, přecitlivělost na světlo nebo další kožní problémy.

Jestliže se jakýkoli uvedený nežádoucí účinek vyskytne v závažné míře nebo pokud zaznamenáte 
nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo 
lékárníkovi.

5. Uchovávání přípravku Fosinogen 20 mg

Uchovávejte mimo dosah a dohled a dohled dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a blistru. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25ºC.

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 Fosinogen 20 mg obsahuje
Léčivá látka je fosinoprilum natricum.
Jedna tableta obsahuje 20 mg fosinoprilum natricum.
Další složky přípravku jsou předboptnalý škrob, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu 
(typ A), hyprolosa, krospovidon, glycerol-tribehenát.

Jak přípravek Fosinogen 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou bílé až téměř bílé a jsou označené „G/G“ na jedné straně. Na druhé straně jsou tablety 
přípravku Fosinogen 20 mg označeny „FS/20“.
Tablety přípravku Fosinogen 20 mg jsou dostupné v blistrech obsahujících 10, 14, 20, 28, 30 50, 60, 90 a 
100 tablet*.
(*Na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

Držitel rozhodnutí o registraci:

Generics (UK) Ltd.
Station Close, Potters Bar
Hertfordshire, EN61TL
Velká Británie
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Výrobce/i:
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 
35-36 Baldoyle Industrial Estate, 
Grange Road, Dublin 13, 
Irsko

Generics (UK) Ltd.
Station Close, Potters Bar
Hertfordshire, EN61TL
Velká Británie
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