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Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls147078/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – Rp

FERRETAB COMP.
Tvrdé tobolky

Složení
Léčivá látka: Ferrosi fumaras (fumaran železnatý)152,10  mg, což odpovídá Ferrum –ion (2+) 
(kation železnatý) 50,00 mg a  Acidum  folicum (kyselina listová) 0,50 mg v jedné tobolce.
Pomocné látky: Polyakrylátová disperze 30%, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, mikrokrystalicá celulosa, magnesium-stearát, azorubin, chinolinová žluť, oxid 
titaničitý, želatina. 

Držitel rozhodnutí o registraci / výrobce
G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

Farmakoterapeutická skupina
Antianemikum

Charakteristika
Tento přípravek je vhodný k obnovení normální hladiny železa a kyseliny listové v krvi 
způsobené jejich zvýšenou potřebou v těhotenství. Tím snižuje množství komplikací, jako je 
anémie (chudokrevnost), potrat, předčasný porod a poruchy duševního vývoje u dítěte 
způsobené nedostatkem železa a kyseliny listové.

Indikace
Přípravek je určen k léčbě nedostatku železa a prokázaného nedostatku kyseliny listové, 
zvláště u anémie v těhotenství.

Způsob podání
Tobolky se polykají celé, před jídlem, zapijí se dostatkem tekutiny.

Dávkování
Přesné dávkování i délku léčby určí vždy lékař. Obvykle se užívá jedna tobolka denně. Při 
zvýšeném nedostatku železa a kyseliny listové může lékař denní dávku zvýšit na 2 až 3 
tobolky denně. S léčbou se pokračuje ještě nejméně 4 týdny poté, co se hladiny hemoglobinu 
(krevní barvivo) a železa upraví.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při:
 Přecitlivělosti na léčivé nebo pomocné látky,
 Onemocněních spojených se zvýšením železa (hemolytická anémie, aplastická anémie, 

hemosideróza),
 Anémii způsobené poruchou látkové přeměny železa (sideroachrestická anémie, anémie 

způsobená otravou olovem, talasémie), při perniciózní anémii (anémie způsobená 
nedostatkem vitaminu B12), při anémii, která není vyvolána nedostatkem železa nebo 
kyseliny listové.
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Těhotenství a kojení
Tobolky Ferretab jsou vhodné pro podávání v těhotenství a kojení.

Nežádoucí účinky
Přípravek Ferretab comp. Je obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou objevit nežádoucí 
účinky týkající se zažívacího ústrojí, jako je nechutenství, pocit plnosti, žaludeční křeče, tlak 
v břiše, pachuť v ústech, pocit na zvracení, zvracení, průjem nebo zácpa, nespavost, 
podráždění. 

Interakce
Účinky přípravku Ferretab comp. a účinky jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Informujte, prosím, svého lékaře o všech lécích, které užíváte, i které Vám předepsal jiný 
lékař. Mohou se objevit následující interakce:
 Je třeba se vyhnout současnému užívání tetracyklinu (silná antibiotika), protože dochází k 

sníženému vstřebávání obou přípravků, projevující se nižší účinností.
 Při současném užívání s antacidy (přípravky používané proti překyselení žaludku) nebo 

cholestyraminem dochází k sníženému vstřebávání železa.
 Vstřebávání železa může být také sníženo při užívání přípravku současně s jídlem. Proto 

se přípravek musí užívat nalačno.

Zvláštní upozornění pro bezpečné užívání
 Podávání kyseliny listové (v dávce 1 mg a více) pacientům s perniciózní anémií odstraní 

hematologické (krevní) příznaky, ale ne neurologické. Proto musí být toto onemocnění 
před zahájením léčby vyloučeno.

 Účinná léčba pokračuje několik týdnů (nejméně 8-12 týdnů) i po úpravě krevního obrazu 
a hladiny železa (hladina železa u žen, které netrpí chudokrevností, je 0,8-1 mg/l, 
hemoglobin je 12-16 g/100 ml).

 Během léčby se může objevit nevýznamné černé zbarvení stolice.
 V případě výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte 

s lékařem.
 Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, i o těch, které užíváte bez 

lékařského předpisu.
 Přípravek obsahuje barvivo azorubin, které může způsobit alergickou reakci.

Předávkování
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku vyhledejte ihned lékaře.

Velikost balení
30 a 100 tvrdých tobolek

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25C, vnitřní obal v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn 
před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Datum poslední revize
25.8.2010




