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Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls93027-30/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DOLOCODON 5, 10, 20 a 40 mg
tablety s prodlouženým uvolňováním

(Oxycodoni hydrochloridum)

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK DOLOCODON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Název přípravku je Dolocodon 5, 10, 20 a 40 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním (dále jen 
Dolocodon)
Přípravek obsahuje léčivou látku oxykodon hydrochlorid. Patří do skupiny silných analgetik ze 
skupiny opiátů.

Používá se k léčbě silných bolestí, které nelze odpovídajícím způsobem zvládat pomocí slabších 
analgetik.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
DOLOCODON UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Dolocodon a upozorněte svého lékaře, jestliže:
 jste alergický/á (přecitlivělý/á) na oxykodon hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku 

přípravku (viz bod 6. Další informace)
Příznaky alergické reakce zahrnují vyrážku a dechové obtíže. Může se objevit otok nohou,
rukou, obličeje, krku a jazyka

 máte problémy s dýcháním, trpíte např. chronickou obstrukční plicní nemocí, nebo závažným 
bronchiálním astmatem, závažným onemocněním plic nebo je Vaše dýchání pomalejší a slabší 
(respirační deprese)

 v případě, že trpíte zástavou střevní činnosti (paralytický ileus), zpomaleným vyprazdňováním 
žaludku nebo chronickou zácpou

 máte silné bolesti břicha (náhlá příhoda břišní), které mohou být doprovázeny zvracením, 
závratí nebo horečkou

 máte srdeční obtíže v důsledku chronického přetížení plicního oběhu (cor pulmonale)
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 jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete
 kojíte nebo plánujete kojení
 užíváte léky k léčbě deprese nazývané MAOI (inhibitory monoaminooxydázy) nebo jste je 

užíval/a během posledních 2 týdnů
Neužívejte Dolocodon, pokud se Vás týká kterákoliv z výše uvedených možností. Pokud si nejste jisti, 
řekněte to svému lékaři nebo lékárnikovi.

Zvláštní opatrnosti a konzultace s Vaším lékařem je zapotřebí při použití přípravku Dolocodon
jestliže:

 máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyreosa), možná bude zapotřebí snížit dávku tohoto 
léku

 máte silnou bolest hlavy nebo cítíte nevolnost (nauzea), protože to může být známkou
zvýšeného nitrolebního tlaku

 máte poškozeny játra, ledviny nebo plíce
 trpíte nedostatečností nadledvin (Addisonova choroba)
 máte zvětšenou prostatu (hypertrofie prostaty)
 máte psychické problémy, které jsou vyvolány nějakou chemickou látkou, včetně alkoholu či 

léků
 pokud jste závislí, nebo jste byli v minulosti závislí na alkoholu nebo drogách,
 pokud máte nebo jste někdy měl/a abstinenční příznaky jako je neklid, úzkost, třes nebo

pocení po vysazení alkoholu nebo drog
 máte zánět slinivky břišní (pankreatitida) nebo máte problém se žlučníkem,
 máte křeče nebo záchvaty (epilepsie)
 máte nízký krevní tlak
 máte ledvinové kameny (ledvinová kolika),
 máte poranění hlavy, které způsobuje silnou bolest hlavy nebo cítíte nevolnost, protože tento 

přípravek může uvedené příznaky zhoršit nebo překrýt závažnost poranění 

Chirurgické zákroky
 Upozorněte svého lékaře, že užíváte přípravek Dolocodon, jestliže:

 je u vás plánovaná anestezie
 se chystáte na operaci (včetně zubního zákroku)

Obraťte se, prosím, na svého lékaře, pokud si nejste jisti, že se Vás některý z výše uvedených stavů 
týká nebo pokud se Vás týkal v minulosti.

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, včetně bylinných léků, 
protože Dolocodon může ovlivnit jejich působení. Také mohou některé léky ovlivnit působení 
Dolocodonu.

Neužívejte Dolocodon a upozorněte svého lékaře, jestliže užíváte:

- přípravky k léčbě deprese nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) nebo jste je užívali 
v uplynulých 2 týdnech
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Řekněte svému lékaři nebo lékárnikovi, pokud užíváte jakýkoliv z následujících přípravků:

 léky na spaní (hypnotika, sedativa) nebo snižující úzkost (trankvilizéry)

 jestliže užíváte, nebo jste v minulosti užívali léky k uvolnění svalstva nebo anestetika (léky 
k navození spánku při operaci)

 léky používané k léčbě závažných psychických problémů (včetně schizofrenie, mánie nebo 
deprese) nazývané antipsychotika nebo antidepresiva

 léky používané k léčbě alergií (antihistaminika)

 léky proti nevolnosti a zvracení (antiemetika)

 další léky proti silné bolesti ze skupiny opiátů. Užití těchto léků společně s Dolocodonem 
může způsobit častější výskyt nežádoucích účinků, např. závažnou poruchu dýchání

 léky používané k léčbě Parkinsonovy choroby, protože mohou zesilovat některé nežádoucí 
účinky oxykodonu, např. sucho v ústech, zácpu nebo poruchy močení

 cimetidin, používaný k léčbě žaludečních potíží. Společné užití může způsobit snížení účinku 
Dolocodonu.

 léky používané k ředění krve, jako je např. warfarin

Obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete užívat přípravek Dolocodon, pokud si nejste jisti, že 
se Vás něco z výše uvedeného týká.

Užívání přípravku Dolocodon s jídlem a pitím
Dolocodon múže být užíván s jídlem i bez jídla.
Pokud užíváte tento přípravek, nekonzumujte alkohol. Alkohol může zvýšit pravděpodobnost výskytu 
nežádoucích účinků jako je zhoršení pozornosti a reaktivity, ospalost, zpomalení a útlum dechu, který 
může být kritický.

Těhotenství a kojení

 Přípravek Dolocodon se nesmí užívat v těhotenství, ani v případě, že se domníváte, že jste 
těhotná, nebo plánujete těhotenství. Pravidelné užívání Dolocodonu během těhotenství může u 
novorozence vést k abstinenčním příznakům (viz bod 3. Změna a ukončení léčby). Používání 
Dolocodonu během porodu může způsobit útlum dechu novorozence

 tento léčivý přípravek se nesmí užívat při kojení, ani pokud plánujete kojení,protože
Dolocodon přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Poraďte se, prosím, se svým lékařem, zda nebo za jakých podmínek můžete řídit dopravní prostředky
či obsluhovat stroje. Oxykodon snižuje pozornost a schopnost reagovat do takové míry, že schopnost 
řídit a obsluhovat stroje je ovlivněna nebo zcela zaniká. Pokud se to Vám to přihodí, přestaňte řídit 
nebo obsluhovat stroje.

Dopingový test
Sportovci si musí být vědomi, že tento léčivý přípravek může způsobit pozitivní reakci na 
dopingový test

Důležité informace o některých složkách přípravku Dolocodon
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí 
některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek, na svého lékaře.
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3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOLOCODON UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Dolocodon přesně podle pokynů svého lékaře. Dávkování Dolocodonu bude
závislé na Vaší potřebě, onemocnění, na které se léčíte, a na odpovědi Vašeho organismu na léčbu. O 
dávkování vždy rozhoduje Váš lékař. Obvyklé dávkování je uvedeno níže. Pokud si nejste jisti, 
kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka

Dolocodon 10, 20 a 40 tablety mají vyznačenou půlící rýhu na obou stranách. Tableta se může dělit na
dvě stejné poloviny

Způsob a doba podávání

 Tablety polykejte celé nebo rozpůlené s dostatečným množstvím tekutiny

 Tablety se nesmí drtit ani žvýkat, protože by mohlo dojí k rychlému vstřebání příliš 
vysoké dávky najednou (viz bod „Jestliže jste užil/a více přípravku Dolocodon, než jste 
měl/a“)

 Užívejte přípravek každý den ve stejnou dobu, aby se užívání stalo součástí Vašeho denního 
režimu

 Dodržujte 12hodinové intervaly mezi dávkami

Dávkování 

Dospělí a mladiství nad 12 let věku
 Lékař Vám předepíše přesnou dávku Dolocodonu. Výše dávky bude závislá na Vašem 

zdravotní stavu, zda jste již někdy užíval opiáty a na odpovědi Vašeho organismu na léčbu.
 Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg Dolocodonu každých 12 hodin
 K léčbě bolesti, která není způsobená rakovinou, je obvykle postačující celková denní dávka

40 mg
 U pacientů s nádorovým onemocněním je obvykle potřebná denní dávka 80 - 120 mg. U 

některých pacientů může lékař denní dávku zvýšit až na 400 mg denně.

Pacienti s poruchu funkce jater a/nebo ledvin nebo osoby s nízkou tělesnou hmotnosti
  Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku.

Děti (do 12 let věku)
 Dolocodon nemá být podáván dětem do 12 let. 

Jestliže jste užil/a více přípravku Dolocodon, než jste měl/a

Užití vyšší dávky tohoto přípravku může být nebezpečné Jestliže jste užil/a více přípravku Dolocodon,
než jste měl/a, nebo někdo požil tablety náhodně, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší
pohotovost. Mohou se vyskytnout dechové obtíže, které mohou způsobit poruchy vědomí či mohou
být dokonce smrtelné. Nezapomeňte vzít s sebu krabičku a zbytek tablet, aby lékař věděl, co jste 
užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Dolocodon
Jestliže jste si zapomněl/a vzít Dolocodon ve stanovenou dobu, úleva od bolesti nebude dostačující.
Pokud si vzpomenete do 4 hodin od stanované doby užívání, užijte tabletu ihned. Poté můžete 
v užívání tablet pokračovat podle předpisu. Pokud si vzpomenete po více než 4 hodinách, prosím, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a 
vynechanou tabletu
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Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Dolocodon
Neměňte ani náhle neukončujte léčbu bez porady s lékařem Náhlé ukončení léčby může u některých 
osob způsobit nežádoucí účinky (abstinenční příznaky). Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit 
jako: neklid, úzkost, neuróza, zrychlený, nepravidelný nebo silný tlukot srdce (palpitace), třes nebo
pocení.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dolocodon nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku Dolocodon většina osob trpí zácpou. V tomto případě Vám může Váš lékař 
předepsat projímadlo k potlačení těchto obtíží.
Při užívání přípravku Dolocodon můžete pociťovat nevolnost nebo zvracet, z tohoto důvodu Vám Váš 
lékař může předepsat přípravky proti zvracení (antiemetika).
Když začnete s užíváním tohoto přípravku nebo zvýšíte dávkování, může se objevit porucha 
koncentrace nebo ospalost. Tyto příznaky by měly během několika dnů vymizet.
Při užívání tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek 
Dolocodon užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte rovnou do nemocnice:

 Objeví-li se u Vás otok rukou, chodidel, kotníků, obličeje, rtů nebo krku, které mohou 
způsobit zhoršené polykání nebo dýchání. Můžete zaznamenat také svědivou vyrážku 
s pupínky nebo nebo kopřivku. To může znamenat, že máte alergickou reakci na Dolocodon.

 Objeví-li se u Vás zpomalené a oslabené dýchání. Můžete pociťovat závratě nebo malátnost. 
Můžou to být příznaky velmi závažného problému nazývaného dechová deprese. Výskyt je 
nejpravděpodobnější u starších nebo oslabených pacientů.

 Může se u Vás objevit pocit nadmutí a křečovitá bolest břicha, nevolnost, zvracení nebo další 
příznaky, jako např.: zažívací potíže, pálení žáhy, žaludeční potíže, zácpa, ztráta chuti k jídlu, 
sucho v ústech. Příčinou potíží by mohla být obstrukce (porucha průchodnosti) střev, která 
vyžaduje okamžitý lékařský dohled.

Poraďte se ihned s Vašim lékařem, jestliže:

 Máte křeče (záchvaty). Výskyt je pravděpodobnější, jestliže trpíte epilepsií nebo máte sklon k
záchvatům.

Vznik závislosti na Dolocodonu.
Dlouhodobé pravidelné užívání Dolocodonu může vést ke vzniku závislosti. To znamená, že pro útlum 
bolesti budete potřebovat čím dál vyšší dávku v kratších intervalech. Sdělte okamžitě Vašemu lékaři, 
pokud se domníváte, že se Vám to přihodilo. Nezvyšujte svojí dávku ani interval dávkování
Dolocodonu bez předchozí porady s lékařem

Pokud se následující nežádoucí účinky objeví v závažné míře nebo trvají déle než několik dnů, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem:

Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 osob):

 Útlum (únava až ospalost)

 závratě

 bolesti hlavy

 zácpa; nevolnost; zvracení
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 svědění kůže

Časté (výskyt u 1 -10 ze 100 osob):

 kožní poruchy jako je vyrážka, vzácně zvýšená citlivost na světlo (fotosenzitivita),
v ojedinělých případech svědící (kopřivka) nebo olupující se vyrážka (exfoliativní 
dermatitida)

 ztráta chuti k jídlu (anorexie), zažívací poruchy jako je bolest břicha, průjem, říhání; podrážděný 
žaludek (dyspepsie)

 Pocit slabosti (asténie)

 různé nežádoucí účinky duševního rázu, jako jsou změny nálady (např. úzkost, deprese, euforie), 
změny aktivity (převážně útlum, někdy doprovázený letargií, někdy naopak zvýšení aktivity 
s neklidem, nervozitou a poruchami spánku) a změny výkonnosti (poruchy myšlenkového 
procesu, zmatenost, ztráta paměti, ojedinělé případy poruchy řeči), mravenčení (parestézie)

 pokles krevního tlaku, vzácně doprovázený příznaky jako je bušení a zrychlený tep srdce,
mdloby

 potíže s dechem, sípání nebo dušnost

 sucho v ústech, vzácně doprovázené žízní a potížemi s polykáním

 pocení a zimnice

Méně časté (výskyt u 1 -100 z 1000 osob):

 Změny vnímání, jako je deperzonalizace (odosobnění), pocit deprese nebo výrazného štěstí,
halucinace (nereálné sluchové a oční vjemy), změny vnímání chuti, poruchy vidění, 
abnormálně silné vnímání zvuku (hyperakuze)

 zvýšené i snížené napětí svalů, třes (tremor), tiky, snížená povrchová citlivost (hypestézie),
poruchy koordinace pohybů

 pocit nevolnosti, zrychlený tep, rozšíření cév (vazodilatace)

 zesílený kašel, faryngitida (zánět hltanu), rýma, změny hlasu

 žlučníkové koliky (záchvaty), vředy v ústech, zánět dásní, zánět v dutině ústní (stomatitida),
plynatost

 poruchy sexuálních funkcí, úrazy v důsledku nehod, bolest (např. bolest na hrudi)

 nadměrné množství tekutin v tkáních (otok)

 migréna

 tělesná závislost s příznaky z vysazení

 alergické reakce, změny tvorby slz

 zúžení zornic

.

Vzácné (výskyt u 1 -10 z 10000 osob):

 Onemocnění mízních uzlin (lymfadenopatie)

 nedostatek vody v těle (dehydratace)

 záchvaty, zejména u pacientů trpících epilepsií nebo se sklonem k záchvatům, svalové spasmy 
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(mimovolní stahy svalu)

  krvácení z dásní, zvýšená chuť k jídlu, tmavá stolice, zbarvení a poškození zubů

 suchá kůže; herpes simplex (porucha kůže a sliznic)

  krev v moči (hematurie), nepřítomnost menstruačního krvácení (amenorhea), změny tělesné 
hmotnosti (pokles nebo vzestup); celulitida

Velmi vzácné (výskyt u 1 -100 z 1000 osob):

 Těžké hypersenzitivní reakce (anafylaktické reakce)

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 DOLOCODON UCHOVÁVAT

 Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

 Nepoužívejte přípravek Dolocodon po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
blistru/lahvičce a papírové krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 Blistr: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 HDPE lahvička: Uchovávejte v pevně uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí.

 HDPE lahvička: přípravek může být užíván 4 týdny po prvním otevření, pokud je
uchováván v pevně uzavřeném vnitřním obalu.

 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 Dolocodon obsahuje
Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum
Dolocodon 5 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni 
hydrochloridum 5 mg, což odpovídá oxycodonum 4,5 mg.

Dolocodon 10 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni 
hydrochloridum 10 mg, což odpovídá oxycodonum 9,0 mg.

Dolocodon 20 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni 
hydrochloridum 20 mg, což odpovídá oxycodonum 17,9 mg.
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Dolocodon 40 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni 
hydrochloridum 40 mg, což odpovídá oxycodonum 36 mg.

Pomocné látky:
Pelety: Zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), hypromelosa 2910/6, mastek.
Potah pelety: Ethylcelulosa, hyprolosa, propylenglykol.
Konečná směs: Sodná sůl kamelosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý.
Potah tablety: Oxid titaničitý (E 171), hypromelosa 2910/6, makrogol 6000, mastek.

 Dolocodon 10 mg: červený oxid železitý (E 172)
 Dolocodon 40 mg: červený oxid železitý (E 172)

Jak přípravek Dolocodon vypadá a co obsahuje toto balení

Dolocodon 5 mg : Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.

Dolocodon 10 mg: Růžové podlouhlé bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou 
stranách. 
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Dolocodon 20 mg : Bílé nebo téměř bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s půlicí 
rýhou na obou stranách.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Dolocodon 40 mg : Růžové podlouhlé bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou 
stranách. 
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikosti balení: 
10, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 112 a 120 tablet s prodlouženým uvolňováním

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

Česká republika: Dolocodon 5 (10/20/40) mg
tablety s prodlouženým uvolňováním 

Slovenská republika: Dolocodon 5 (10/20/40) mg
tablety s predĺženým  uvoľňovaním

Lotyšsko: Dolocodon 5 (10/20/40) mg ilgstošas darbibas tabletes
Litva: Dolocodon 5 (10/20/40) mg

Pailginto atpalaidavimo tabletés
Estonsko: Dolocodon 5 (10/20/40) mg

toimeainet prolongeeritult abastavad tabletid
Rumunsko: Alnagon 5 (10/20/40) mg, comprimate cu eliberate prelungita
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Velká Británie: Dolocodon  PR 5 (10/20/40) mg prolonged release tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 

25.8.2010




