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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls101012/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cazacombi 5 mg/12,5 mg 
potahované tablety

Cilazaprilum/hydrochlorothiazidum

Přečtete 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 Cazacombi 5 mg/12,5 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cazacombi 5 mg/12,5 mg užívat
3. Jak se přípravek Cazacombi 5 mg/12,5 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Cazacombi 5 mg/12,5 mg uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CAZACOMBI 5 mg/12,5 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Cazacombi 5 mg/12,5 mg se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u případů, kde nebylo dosaženo 
dostatečného účinku při podávání samotného inhibitoru angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE) 
nebo diuretika (močopudný lék).

Cazacombi 5 mg/12,5 mg obsahuje kombinaci dvou látek, cilazaprilu (ACE inhibitor) a 
hydrochlorothiazid (diuretikum). Cilazapril potlačuje tvorbu hormonů zvyšujících krevní tlak, které 
vyvolávají stažení cév a zadržování soli a vody v těle. Hydrochlorothiazid má diuretický (močopudný) 
účinek. Společně účinně snižují krevní tlak po dobu 24 hodin.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
CAZACOMBI 5 mg/12,5 mg UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Cazacombi 5 mg/12,5 mg:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cilazapril či hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli 

další složku přípravku Cazacombi 5 mg/12,5 mg;
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfonamidy (hydrochlorothiazid je látka 

sulfonamidového typu);
- jestliže jste dříve měl/a alergickou reakci s otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku 

(angioedém) při užívání léků ze stejné skupiny jako je Cazacombi 5 mg/12,5 mg (inhibitory 
ACE);

- jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater a ledvin;
- jestliže máte retenci (zadržování) moči;
- pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek Cazacombi neužívat ani na 

počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení).
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cazacombi 5 mg/12,5 mg je zapotřebí:
Řekněte svému lékaři před použitím přípravku Cazacombi 5 mg/12,5 mg:
- jestliže trpíte poškozením ledvin nebo podstupujete hemodialýzu
- jestliže trpíte onemocněním srdce, cév,
- jestliže máte nízký krevní tlak,
- jestliže máte diabetes (cukrovka),
- jestliže jste léčeni diuretiky nebo máte dietu s omezeným obsahem soli.

Při použití přípravku Cazacombi 5 mg/12,5 mg během léčby přecitlivělosti vůči včelímu či vosímu 
jedu existuje vysoce zvýšené riziko alergických reakcí. Informujte lékaře, pokud podstupujete takovou 
léčbu.

Před anestézií či operací (včetně zubních) by měl být lékař informován, že užíváte Cazacombi 5 
mg/12,5 mg, jelikož váš krevní tlak by mohl výrazně poklesnout. 

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

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.

Cazacombi 5 mg/12,5 mg může být ovlivněn jinými přípravky nebo může sám ovlivnit jiné přípravky 
např.:
- tablety draslíku nebo doplňky solí obsahující draslík;
- léky zvyšující objem moči (diuretika);
- jiné léky snižující krevní tlak;
- léky na některá duševní onemocnění (např. lithium);
- léky proti bolesti (NSAID);
- léky povzbuzující centrální nervový systém (sympatomimetika);
- léky na diabetes;
- léky na srdeční onemocnění (digitalisové glykosidy, sotalol).

Užívání přípravku Cazacombi 5 mg/12,5 mg s jídlem a pitím
Tento přípravek užívejte před jídlem nebo po jídle s nejméně polovinou sklenice vody.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo si myslíte, že jste těhotná. Lékař 
Vám obvykle doporučí užívat jiný lék místo přípravku Cazacombi, protože užívání přípravku 
Cazacombi se v těhotenství nedoporučuje. Je to kvůli tomu,že přípravek Cazacombi prochází 
placentou a jeho užívání po třetím měsíci těhotenství může vyvolat potenciálně škodlivé účinky na 
plod a novorozence.
Jestliže kojíte, Váš lékař Vám doporučí užívat jiný lék místo přípravku Cazacombi, zejména pokud 
kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Některé nežádoucí účinky (např. únava a projevy nízkého krevního tlaku, např. závrať) mohou 
ovlivnit schopnost soustředit se a reagovat. To je třeba mít na paměti u činností vyžadujících zvýšenou 
pozornost, jako např. řízení vozidel a obsluha strojů.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Cazacombi 5 mg/12,5 mg 
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Přípravek Cazacombi 5 mg/12,5 mg obsahuje monohydrát laktosy. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CAZACOMBI 5 mg/12,5 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Cazacombi 5 mg/12,5 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka u dospělých je 1 tableta denně.

Cazacombi 5 mg/12,5 mg může být užíván před jídlem nebo po jídle. Tablety se polykají s alespoň 
polovinou sklenice vody. Dávka by měla být užívána každý den ve stejnou dobu.

Jestliže jste užil/a více přípravku Cazacombi 5 mg/12,5 mg, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Cazacombi 5 mg/12,5 mg, než jste měl/a, vždy kontaktujte
svého lékaře, nejbližší nemocnici nebo informační centrum pro případy otrav.

Jestliže jste zapomněla/a užít přípravek Cazacombi 5 mg/12,5 mg 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či 
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cazacombi 5 mg/12,5 mg nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny dle četnosti výskytu následovně:
- velmi časté (u více než 1 z 10 pacientů)
- časté (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů)
- méně časté (u více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů)
- vzácné (u více než 1 z 10000 pacientů, ale méně než 1 z 1000 pacientů)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 pacientů) nebo četnost není známa (z dostupných údajů ji 

nelze určit).

Časté: závrať, bolest hlavy, kašel, nevolnost, únava, slabost, zvýšená hladina kyseliny močové, což 
může vést k dně, zvýšení krevního cukru u diabetiků, výrazný pokles krevního tlaku (ortostatická 
hypotenze)

Méně časté: změny biochemického složení krve (snížené hladiny hořčíku, sodíku a fosfátu v séru a 
zvýšené hladiny vápníku či draslíku v séru, zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení sérového 
kreatininu) nebo acidobazické rovnováhy (hypochloremická alkalóza), nepříjemný pocit silného, 
pravidelného či nepravidelného tlukotu srdce (palpitace), srdeční záchvat a cévní mozková příhoda, 
zřejmě v důledku nadměrného snížení krevního tlaku u vysoce rizikových pacientů, zrychlený srdeční 
tep (tachykardie), ztuhlé a bledé prsty u rukou a nohou (Reynaudův fenomén), pocit točení hlavy 
(vertigo), zánět v nose (rinitida), zažívací obtíže (dyspepsie), bolest žaludku (břicha), porucha příjmu 
potravy (anorexie), zvracení, kolika, průjem, zácpa, angioedém (otok obličeje, jazyka a/nebo krku), 
svědění, vyrážka (exantém), kopřivka, citlivost na světlo (fotosenzitivita), nadměrně nízký krevní tlak 
(hypotenze), bolest na hrudi, změny nálady. 

Vzácné: změny krevního obrazu (agranulocytóza, aplastická anémie, hemolytická anémie, leukopenie, 
trombocytopenie), nervové onemocnění (neuropatie), brnění či ztuhlost rukou a nohou, rozmazané 
vidění, zhoršení astmatu, zúžení dýchacích cest v důsledku svalového stahu (bronchospasmus), 
dechová tíseň (včetně pneumonie a otoku plic), změny chuti, snížení funkce ledvin, zánět ledvin, 
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nenormální či nízká tvorba moči, bolest svalů, bolest kloubů, reakce z přecitlivělosti (horečka, 
purpura, vaskulitida), anafylaktická reakce (závažná alergická reakce vyvolávající dýchací obtíže či 
závrať), zánět jater či slinivky, porucha toku žluči v játrech (intrahepatální cholestáza), impotence, 
zvětšení prsů u mužů, deprese, zmatenost, poruchy spánku, sucho v ústech, zadržování látek, které se 
obvykle vyloučí močí, v krvi (urémie), vypadávání vlasů, lupénka.

Velmi vzácné: změny krevního obrazu (pokles hladiny cukru v krvi, pokles hemoglobinu, pokles 
hematokritu, útlum kostní dřeně, hemolytická anémie), oteklé/zvětšené lymfatické uzliny 
(lymphadenopatie), imunitní odpověď proti vašim vlastním buňkám a tkáním (autoimunitní 
onemocnění), zánět cév (vaskulitida), otok břišních orgánů (střevní angioedém), žloutenka, selhání 
jater, nadměrné pocení (diaforéza), těžké kožní reakce (např. tvorba puchýřů a odlupování kůže a/nebo 
sliznic), akutní selhání ledvin. 

Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo jestliže si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CAZACOMBI 5 mg/12,5 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Cazacombi 5 mg/12,5 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

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 Cazacombi 5 mg/12,5 mg obsahuje

- Léčivými látkami jsou cilazaprilum a hydrochlorothiazidum. Jedna tableta obsahuje cilazaprilum 5 
mg (ve formě cilazaprilum monohydricum) a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

- Pomocnými látkami jsou natrium-stearyl-fumarát, mastek, monohydrát laktosy, hypromelosa, 
kukuřičný škrob v jádru tablety; a hypromelosa, mastek, oxid titaničitý (E171) a červený oxid 
železitý (E172) v její potahové vrstvě.

Jak přípravek Cazacombi 5 mg/12,5 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Růžové, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety.

Přípravek Cazacombi 5 mg/12,5 mg je k dispozici v krabičkách obsahujících blistry s 28, 30, 56, 60, 
84, 90 nebo 98 potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 8.9.2010




