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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111698/2010 a příloha ke sp.zn. 
sukls62811/2010, sukls142639/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Atraven  10 mg potahované tablety
Atraven 20 mg potahované tablety
Atraven 40 mg potahované tablety

atorvastatinum

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

1. CO JE ATRAVEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Atraven je lék na snížení hladiny krevních tuků. Atraven se používá jako doplňková léčba ke změně 
diety zaměřené na snížení množství tuků v krvi, jako je cholesterol a triglyceridy, kdy dieta s nízkým 
obsahem tuků a další léčebné způsoby, jako je tělesné cvičení a změna životního stylu nepostačují. 
Atraven se rovněž používá jako doplněk k dalším lékům na snížení tuků v krvi.

Přípravek Atraven se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce jako jsou angina pectoris 
nebo infarkt myokardu. Toto je způsobeno snížením hladiny cholesterolu v krvi.

Cholesterol je látka přirozeně se vyskytující v lidském organismu nezbytná pro jeho normální vývoj. 
Pokud je ale cholesterolu ve Vaší krvi příliš mnoho, může se ukládat na stěnách krevních cév, které se 
případně mohou ucpat. To je jedna z nejčastějších příčin onemocnění srdce. Je potvrzeno, že zvýšené 
hladiny cholesterolu zvyšují riziko onemocnění srdce. Dalšími faktory, které zvyšují riziko 
onemocnění srdce, jsou vysoký krevní tlak, cukrovka, nadměrná tělesná hmotnost, nedostatek pohybu, 
kouření a dědičný výskyt onemocnění srdce v rodině.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATRAVEN POUŽÍVAT

Neužívejte Atraven:

 jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli jinou složku přípravku 
Atraven

 jestliže přecitlivělost (alergie) byla zjištěna při používání obdobných léků snižujících hladiny 
krevních tuků

 jestliže trpíte onemocněním jater
 jestliže trpíte svalovou poruchu (myopatie)
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 v těhotenství a v období kojení
 jestliže jste žena v plodném věku, která nepoužívá náležitou antikoncepci
 jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů

Zvláštní opatrnosti při používání Atravenu je zapotřebí:

 jestliže jste v minulosti prodělal/a onemocnění jater nebo požíváte větší množství alkoholu
 jestliže máte poruchu funkce ledvin
 jestliže máte pomalou látkovou výměnu kvůli nedostatečné činnosti štítné žlázy (hypotyreóza)
 jestliže je Vám více než 70 let
 jestliže máte dědičnou myopatii v anamnéze
 jestliže se u Vás v minulosti vyskytla myopatie jako důsledek používání léků na snížení krevních 

tuků

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem:

 jestliže máte závažné respirační (dechové) selhání.
Jestliže budete pozorovat nevysvětlitelné svalové bolesti (myalgii), křeče, bolestivost nebo únavu, 
zejména pokud jsou doprovázeny malátnosti nebo horečkou, obraťte se ihned na svého lékaře, protože 
může být zapotřebí, aby byla léčba přípravkem Atraven ukončena, nebo aby byly sníženy dávky léku.

Váš lékař Vám pravděpodobně před zahájením léčby a během léčby bude vyšetřovat hladinu 
cholesterolu, krevní obraz a kontrolovat jaterní funkce.

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. Některé léky mohou 
ovlivnit účinky Atravenu a Atraven může ovlivnit účinky jiných léků.

Užívejte s opatrností Atraven spolu s níže uvedenými léky, protože je zvýšené riziko myopatie, která 
může být ve vzácných případech závažná a vést k poškození ledvin:

– cyklosporin (lék na potlačení obranyschopnosti)
– některá antibiotika (erytromycin, klaritromycin)
– některé protiplísňové léky (itrakonazol)
– nefazodon (lék proti depresím)
– niacin a ezetimib (léky na snížení cholesterolu)
– gemfibrozil a dalšífibráty (léky na snížení cholesterolu)
– některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním 
tlaku, např. verapamil, diltiazem, amlodipin
– inhibitory HIV-proteázy

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte warfarin (lék proti srážení krve), digoxin (lék proti poruchám 
srdečního rytmu), perorální antikoncepční tablety (s obsahem norethisteronu a/nebo etinylestradiolu), 
kolestipol (lék na snížení cholesterolu) nebo léky na překyselení žaludku (s obsahem hořčíku nebo 
hydroxidu hlinitého), protože účinnost těchto léků může být buď zvýšena nebo snížena případně 
mohou snížit účinnost Atravenu.

– Třezalka tečkovaná (bylinná léčba užívaná k léčbě mírné deprese)
– Rifampicin (antibiotikum)
– Efavirenz ( lék užívaný při léčbě HIV)

Užívání přípravku Atraven s jídlem a pitím

Tento lék může být užíván s jídlem nebo bez jídla.
Při užívání přípravku Atraven nepijte větší množství grapefruitové šťávy, neboť grapefruitová šťáva 
může ovlivnit účinek Atravenu.

Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku. Další 
podrobnosti viz Kapitola 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atraven užívat“.
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Těhotenství

Neužívejte Atraven v těhotenství. Ženy v plodném věku musí během léčby přípravkem Atraven
používat bezpečnou antikoncepci. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete 
užívat jakýkoliv lék.

Kojení

Neužívejte Atraven, jestliže kojíte. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete 
užívat jakýkoliv lék v období kojení.

Řízení vozidel a obsluha strojů

Atraven neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE ATRAVEN UŽÍVÁ
Atraven užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem.
Atraven se užívá jednou denně. Lék je možné užívat v kteroukoliv denní dobu s jídlem nebo nalačno.
Během léčby přípravkem Atraven nezapomeňte pokračovat ve speciální dietě a změněném životním 
stylu.

Úvodní dávka se řídí hladinou cholesterolu a cílem léčby. Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg denně. 
Tuto dávku je možné změnit po 4 nebo více týdnech podle pokynů Vašeho lékaře.
Maximální denní dávka je 80 mg.
Denní dávka léku se užívá celá najednou.

Porucha funkce ledvin
Úprava dávky není nutná. Dodržujte pokyny Vašeho lékaře.

Děti a dospívající ve věku 4 – 17 let
Užívání přípravku Atraven je možné pouze pod dohledem odborného lékaře.
Jestliže jste užil/a více Atravenu, než jste měl/a:

Jestliže jste užil/a více přípravku Atraven, než jste měl/a, obraťte se na lékaře, lékařskou pohotovostní 
službu nebo lékárnu.

Jestliže jste zapomněl/a užít Atraven:
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji co nejdříve, pokud však již není čas na další dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Atraven:
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4. MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Atraven nežádoucí vedlejší účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou závažné a vyžadují okamžitý zákrok, pokud se u vás objeví.
Pokud se u Vás objeví následující příznaky, měli byste Atraven přestat užívat a okamžitě
vyhledat lékaře:

Velmi vzácné vedlejší účinky, které se objevily u méně než 1 pacienta z 10 000:

- otok obličeje, jazyka a průdušnice, který může způsobit velké obtíže při dýchání (angioedém).

- Náhlá alergická reakce s dýchacími obtížemi, vyrážkou, sípáním a poklesem krevního tlaku 
(anafylaxe)

- závažná, rozsáhlá, puchýřnatá kožní vyrážka (Steven-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 
nekrolýza)



Stránka 4 z 5

- zežloutnutí kůže, tmavá moč a únava, což mohou být symptomy problémů s játry

-

Vzácné vedlejší účinky, které se objevily u  1až 10 pacientů z 10 000:

svalová slabost nebo ochabování svalů nebo bolest, které se mohou rozvinout  a stát se závažným a 
potencionálně život ohrožujícím stavem (rabdomyolýza). Tyto se mohou objevit bez příčinné 
souvislo¨sti (např. ve spojení se cvičením)

Dosud byly hlášeny tyto vedlejší účinky:

Časté (vyskytují se u 1 – 10 ze 100 pacientů): zácpa, nadýmání, zažívací poruchy, nucení na zvracení, 
průjem, přecitlivělost, nespavost, bolesti hlavy, závratě, pocity na kůži jako pálení, píchání, svědění 
nebo mravenčení bez zjevné tělesné příčiny (parestézie, snížená citlivost na dotek), vyrážka, svědění, 
svalové bolesti (myalgie), bolesti kloubů (artralgie), únava, bolesti na hrudi, bolesti v zádech a 
periferní otoky, slabost.

Méně časté (vyskytují se u 1 – 10 z 1000 pacientů): ztráta chuti k jídlu, zvracení, pokles parametrů 
srážení krve (trombocytopenie), ztráta vlasů, plešatost (alopecie), zvýšená nebo snížená hladina cukru 
v krvi, zánět slinivky břišní (pankreatitida), porucha nervového systému (periferní neuropatie), svědivá 
kožní vyrážka (kopřivka), ztráta paměti (amnézie), zvonění nebo hučení v uších (tinitus), myopatie (tj. 
bolestivé a slabé svaly), malátnost, přibývání na váze, impotence.

Vzácné (vyskytující se u 1 – 10 z 10 000 pacientů): zánět jater (hepatitis), žloutenka z hromadění žluče 
(cholestatická žloutenka), svalové bolesti (myalgie), svalové křeče nebo slabost způsobená celkovým 
zhoršením stavu a horečkou (rabdomyolýza).

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů): těžká alergická reakce (anafylaxe), 
krátkodobý otok postihující obličej, hrdlo, ruce a nohy (angioedém), puchýřnatá vyrážka (včetně 
multiformního erytému, Stevensova-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy) poruchy 
chtě, zraku, ztráta sluchu, jaterní selhání, poranění šlachy, zvětšení prsou u mužů.

Následující vedlejší účinky byly hlášeny pro některé statiny
- Poruchy spánku, zahrnující nespavosti a těžké sny (noční můry)
- Ztráta paměti
- Sexuální obtíže
- Deprese
- Potíže s dýcháním, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky

Jestliže některý vedlejší účinek bude závažný nebo jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, 
který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ATRAVEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte lék po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na balení.

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 Atraven obsahuje:

- Léčivou látkou je atorvastatinum.
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- Dalšími složkami přípravku jsou: mannitol (E 421), mikrokrystalická celulóza, uhličitan vápenatý
(E 170), povidon K 30, sodná sůl kroskarmelózy, natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, magnesium-stearát, oxid titaničitý, Makrogol 6000, hypromelosa 2910/6 (E464).

Jak Atraven vypadá a co obsahuje toto balení:

10 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 7 mm.
20 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 9 mm.
40 mg: Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 8,2 × 17 mm.

Blistry (OPA-Al-PVC/Al): 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 200 (10 x 20) a 500 
potahovaných tablet - pro všechny síly přípravku.

HDPE kontejner se zacvakávacím LDPE uzávěrem: 10, 20, 30, 50, 100 a 200 potahovaných tablet -
pro všechny síly přípravku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobci:

Actavis hf, Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko

Potřebujete-li jakékoli informace o tomto léčivém přípravku, obraťte se na držitele rozhodnutí o 
registraci.

Tento léčivý přípravek byl schválen v členských zemích Evropského společenství pod 
následujícími názvy:

Bulharsko Gletor 10 mg, 20 mg, 40 mg
Česká republika Atraven 10 mg, 20 mg, 40 mg potahované tablety
Island Torfacta
Maďarsko Gletor
Polsko Gletor
Rumunsko Gletor 10 mg, 20 mg, 40 mg
Slovensko Gletor 10 mg, 20 mg, 40 mg

Tato příbalová informace byla schválena: 13.8.2010
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