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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118775/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Paroxetin +pharma 20 mg
Paroxetin +pharma 30 mg
Paroxetini hydrochloridum

Potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám a proto jej nedávejte 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 Paroxetin +pharma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paroxetin +pharma užívat
3. Jak se Paroxetin +pharma užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Paroxetin +pharma uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PAROXETIN +PHARMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivý přípravek určený k léčbě depresí a úzkosti.

Účinek:
Tento přípravek působí prostřednictvím zvýšení hladin přenašeče nervových vzruchů serotoninu. Příliš 
nízké hladiny serotoninu v mozku mohou být důležité pro vznik deprese.

Použití:
- středně závažné až závažné formy deprese
- obsedantní myšlenky nebo kompulzivní poruchy
- záchvaty paniky se strachem z otevřených prostor nebo bez něj
- sociální úzkost/sociální fobie (velký strach nebo rozčitlní ze sociálních situací)
- generalizovaná úzkost (přetrvávající závažné obavy a úzkost)
- posttraumatický stresový syndrom (úzkosti vyvolané traumatickou událostí) 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT PAROXETIN 
+PHARMA

Paroxetin +pharma neužívejte, pokud
- jste přecitlivělý/á (alergický/á) na paroxetin nebo na kteroukoli další složku přípravku 

Paroxetin +pharma.
- jste léčen(a) MAO inhibitorem (lékem na depresi např. moklobemid)
- jste byl(a) léčen(a) MAO inhibitorem v průběhu posledních 2 týdnů
- používáte léky obsahující tioridazin (užívaný k léčbě psychóz a manických epizod)
- používáte léky obsahující pimozid (užívaný k léčbě psychóz)
- používáte léky obsahující linezolid (užívaný k léčbě infekcí).
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Léčba inhibitorem MAO může začít nejdříve 2 týdny po ukončení léčby Paroxetinem.

Zvláštní pozornost při použití přípravku Paroxetin +pharma

Použití u dětí a dospívajících do 18 let  
Paroxetin by neměli užívat děti a dospívající do 18 let. U pacientů do 18 let, kteří se léčí přípravkem 
Paroxetin, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, 
sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). 
Pokud to lékař uzná za vhodné, může přípravek předepsat i pacientovi mladšímu 18 let. Tyto pacienty 
je třeba velmi bedlivě sledovat a ihned informovat lékaře o jakékoliv změně jejich chování. 
K dispozici není dostatek údajů o dlouhodobé bezpečnosti použití paroxetinu u dětí a dospívajících ve 
vztahu k jejich dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko 

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými 
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a 
požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, 
pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami 
ve Vašem chování.

Informujte svého lékaře pokud
- pozorujete postupné zhoršení příznaků, jako je např. neklid, neschopnost v klidu sedět nebo 

stát, často ve spojení s vnitřní nervozitou
- máte manické epizody (chorobné rozrušení)
- máte zhoršenou funkci jater nebo ledvin
- máte cukrovku
- trpíte epilepsií
- máte křeče
- jste léčeni elektrošoky
- trpíte zeleným zákalem
- máte nemocné srdce
- máte nízké hladiny sodíku v krvi
- krvácíte ze zažívacího ústrojí.U starších pacientů mohou být tato rizika zvýšena.

U starších pacientů nad 50 let je zvýšené riziko zlomenin při použití paroxetin nebo jiné léky k léčbě 
deprese (např. tricyklická antidepresiva, jako je klomipramin, nortriptylinu, desipramin nebo SSRI 
jako citalopram nebo fluoxetin).

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
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Následující léky mohou mít vliv na Paroxetin +pharma nebo mohou být přípravkem Paroxetin 
+pharma ovlivněny:

 jiné léky které ovlivňují hladinu serotoninu ve Vašem těle – léky na léčbu deprese (např. 
inhibitory MAO,L-tryptofan, triptany, tramadol, linezolid, SSRI, lithium, petidin nebo 
přípravky obsahující Třezalku tečkovanou)

 léky k celkové anestezii nebo léčbě chronické bolesti (fentanyl)
 léky k léčbě psychóz (pimozid)
 léky k léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou – ADHD (atomoxetin)
 léky k léčbě Parkinsonovy choroby (např. léky obsahující procyklidin)
 některé léky k léčbě depresí (tricyclická antidepresiva: klomipramin, nortriptylen a desipramin
 některé léky s účinky na nervový sytém (fenothiaziny, např. perfenazin a thioridazin, 

risperidon, klozapin inhibitory COX-2)
 některá antibiotika (rifampicin)
 některé léky na epilepsi (např. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, valproát sodný)
 některé léky k léčbě karcinomu prsu (tamoxifen)
 některé léky k léčbě poruch srdečního rytmu (propafenon a flecainid a metoprolol)
 některé inhibitory proteázy (fosamprenavir, ritonavir)
 některé léky proti srážení krve
 léky proti bolesti a zánětu (nesteroidní antiflogistika) nebo léky k ředění krve (kyselina 

acetylsalicylová)

Užívání Paroxetinu +pharma s jídlem a pitím
Přípravek Paroxetin +pharma se může užívat s jídlem, nejlépe ráno.
Budete-li se léčit přípravkem Paroxetin +pharma, měl(a) by jste vyloučit alkohol.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství
Paroxetin se smí v těhotenství užívat jen pokud je to nezbytně nutné pro matku.

Ujistěte se, že Vaše porodní asistentka a/nebo lékař ví, že užíváte Paroxetin +pharma. Při užívání 
během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících těhotenství, mohou léky jako Paroxetin +pharma 
zvýšit riziko vážného onemocnění dětí, tzv. perzistentní plicní hypertenze novorozence (PPHN), 
způsobující u dětí zrychlené dýchání a namodralé zbarvení. Tyto příznaky obvykle začínají během 
prvních 24 hodin po narození dítěte. Pokud se to stane Vašemu dítěti, měli byste okamžitě kontaktovat 
svoji porodní asistentku a / nebo lékaře.

Kojení
Paroxetin se vylučuje do mateřského mléka. Poraďte se se svým lékařem.

Vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Užívání přípravku Paroxetin může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Paroxetin +pharma 30 mg obsahuje oranžovou žluť (E110), která může způsobit alergické reakce.
Dále tablety obsahují sojový lecitin (E322), který může obsahovat sojový protein. Neužívejte 
přípravek, pokud máte alergii na burské oříšky nebo sóju.

3. JAK SE PAROXETIN +PHARMA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.
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Doporučuje se užívat přípravek jednou denně – ráno při jídle. Tablety se nemají kousat, ale mají být 
spolknuty vcelku.

Obvyklá dávka přípravku

Dospělí
Středně těžká až těžká deprese
Doporučená dávka je 20 mg jednou denně. Ke zlepšení dojde 1 až 2 týdny po začátku léčby. Dávku 
smíte zvyšovat pouze na doporučení Vašeho lékaře.
Doba trvání léčby: nejméně 6 měsíců, aby bylo jisté, že nemáte žádné příznaky.

Obsedantně-kompulzivní porucha
Úvodní dávka je 20 mg jednou denně, která se po 10 mg postupně zvyšuje až na doporučenou dávku 
40 mg jednou denně. Dávku smíte zvyšovat pouze na doporučení Vašeho lékaře.  
Doba trvání léčby: několik měsíců nebo déle.

Panická porucha
Úvodní dávka je 10 mg jednou denně, která se podle účinku a na doporučení Vašeho lékaře může 
postupně zvyšovat po 10 mg až na doporučenou dávku 40 mg jednou denně.
Dávku smíte zvyšovat pouze na doporučení Vašeho lékaře.   
Doba trvání léčby: několik měsíců nebo déle.

Sociální úzkostná porucha/sociální fobie, generalizovaná úzkost a posttraumatický stres
Doporučená dávka je 20 mg jednou denně. Ke zvýšení dávky smí dojít pouze na doporučení Vašeho 
lékaře.

Doba trvání léčby: při dlouhodobém užívání by měl Váš lékař v pravidelných intervalech výsledek 
léčby zhodnotit.

Starší pacienti
Úvodní dávka je stejná jako u dospělých, neměla by však překročit 40 mg paroxetinu denně.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let
Paroxetin +pharma by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let (viz bod Zvláštní pozornost při 
použití přípravku Paroxetin +pharma).

Zhoršená funkce ledvin a jater
Může být nutná úprava dávky. Poraďte se se svým lékařem.

Léčba Paroxetinem Actavis nesmí být náhle ukončena nebo přerušena. Může k tomu dojít pouze na 
doporučení Vašeho lékaře (viz bod Pokud přestanete užívat přípravek Paroxetin +pharma).

Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Paroxetin +pharma
Kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo lékařskou pohotovost, pokud jste užil(a) více tablet než je 
uvedeno v této příbalové informaci nebo než Vám předepsal Váš lékař.
Nejčastější příznaky předávkování jsou: rozšířené zornice, horečka, změny krevního tlaku, bolesti 
hlavy, bezděčné svalové stahy, nervozita, úzkost a rychlý srdeční rytmus.

Jestliže zapomenete užít přípravek Paroxetin +pharma
Dávku nezdvojujte, abyste nahradili zapomenutou dávku. Následující dávku užijte v obvyklé době.

Pokud přestanete užívat přípravek Paroxetin +pharma
Neukončujte léčbu přípravkem Paroxetin +pharma bez doporučení Vašeho lékaře, i když se budete 
cítit lépe. 
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Po náhlém ukončení déletrvající léčby se mohou objevit následující příznaky:
Časté: závratě, abnormální vjemy, poruchy spánku, úzkost, bolesti hlavy.
Méně časté: nervozita, nevolnost, třes, zmatenost, pocení, emoční nevyrovnanost, porušené vidění, 
nepravidelná srdeční činnost, průjem, podrážděnost.
U většiny pacientů jsou tyto příznaky mírné až střední intenzity a pouze přechodné, u některých 
pacientů přetrvávaly příznaky déle a byly závažnější.
Váš lékař Vám doporučí postupné pomalé snižování dávky, aby se předešlo příznakům z náhlého 
vysazení.
Budete-li mít nějaké otázky o léku, nebo o tom, jak jej užívat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Paroxetin +pharma nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10): nevolnost, změna sexuální aktivity.

Časté (u 1 až 10 pacientů ze 100): ztráta chuti k jídlu, poruchy spánku, nervozita, abnormální sny 
včetně nočních můr, závratě, zvýšená hladina cholesterolu, třes, zastřené vidění, sucho v ústech, zácpa, 
průjem, pocení, únava, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest hlavy, zvracení, slabost.

Méně časté (u 1 až 10 pacientů z 1 000): zvýšená náchylnost ke krvácení zvláště na kůži a na 
sliznicích zmatenost, halucinace, zpomalené nebo nekontrolované pohyby, také úst a jazyka, 
abnormální dilatace zornice, svalová strnulost, zrychlený tep, dočasné snížení nebo zvýšení krevního 
tlaku, vyrážka, svědění, menší výdej moči, inkontinence (neudržení moči). 

Vzácné (u 1 až 10 pacientů z 10 000): nízké hladiny sodíku v krvi, hyperaktivní chování (mánie), , 
úzkost, poruchy osobnosti, záchvaty paniky, vnitřní neklid projevující se neschopností v klidu sedě 
nebo stát, křeče, zpomalený tep, abnormální vylučování mléka u mužů i žen, bolesti kloubů a svalů, 
zvýšení jaterních testů.

Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000): snížený počet krevních destiček, závažná reakce 
přecitlivělosti, jako např. kopřivka a/nebo otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo otok hrdla s obtížným 
polykáním nebo dýcháním, zadržování tekutin v těle.
Serotoninový syndrom (příznakem může být nervozita, zmatenost, pocení, halucinace, přehnané 
reflexy, svalové záškuby, chvění, zrychlený puls, třes) akutní zelený zákal s bolestí očí a zastřeným 
viděním, krvácení ze zažívacího traktu, jaterní změny (zánět jater, žloutenka a/nebo selhání jater), 
přecitlivělost kůže na sluneční záření, přetrvávající bolestivá erekce, otoky rukou a nohou.

Neznámá frekvence:
Případy sebevražedných představ  a sebevražedného chování byly hlášeny během terapie paroxetinem 
či brzy po přerušení léčby (viz bod 2).

Bylo pozorováno zvýšené riziko zlomenin u pacientů užívajích tento typ léků.

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 PAROXETIN +PHARMA uchovávat

Ukládejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Datum použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni daného měsíce.



6/7

Blistr: uchovávejte blistr v krabičce
PP lahvička: uchovávejte v původním 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 Paroxetin +pharma obsahuje

Léčivá látka: Paroxetini hydrochloridum 
Paroxetin +pharma 20 mg: obsahuje paroxetinum 20 mg jako paroxetinum hydrochloridum 
anhydricum 22,2 mg
Paroxetin +pharma 30 mg: obsahuje paroxetinum 30 mg jako paroxetinum hydrochloridum 
anhydricum 33,3 mg

Pomocné látky
Paroxetin +pharma 20 mg: magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mannitol, 
mikrokrystalická celulosa, methakrylátový kopolymer (typ E), částečně hydrolyzovaný 
polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), mastek, sojový lecithin (E 322) a xanthanová klovatina (E 
415).
Paroxetin +pharma 30 mg: magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mannitol, 
mikrokrystalická celulosa, methakrylátový kopolymer (typ E), částečně hydrolyzovaný 
polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), mastek, sojový lecithin (E 322), xanthanová klovatina (E 
415), indigokarmín (E 132), oranžová žluť (E 110) a chinolinová žluť (E 104).

Jak přípravek Paroxetin +pharma vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled tablet
Paroxetin +pharma 20 mg jsou kulaté, bikonvexní, bílé až téměř bílé, potahované tablety, o průměru 
10 mm, s půlicí rýhou a označením „P“ na jedné straně a  s označením "20" na straně druhé.
Paroxetin +pharma 30 mg jsou kulaté, bikonvexní, modré, potahované tablety, o průměru
12 mm, s půlicí rýhou na jedné straně a „P30“ na straně druhé.

Velikost balení
20, 30, 60 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
+pharma arzneimittel gmbh, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakousko

Výrobci
Actavis Group, Reykjavikurvegi 78, IS-220, Hafnarfjördur, Island
Actavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta
Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte, Dánsko
Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str.,Dupnitsa 2600, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:
DK, FI, NO, LV: Paroxetin Actavis
PL: Xetanor 20 mg
HU: Xetanor
MT: Paxetin
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LT: Paroxetin Actavis 20 mg plévele dengtos tablets
       Paroxetin Actavis 30 mg plévele dengtos tablets
EE: Paroxetin Actavis 20 mg

Datum poslední revize textu:
20.7.2010




