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Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls170485/2010 a sukls170486/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Dobedipil 5 mg potahované tablety
Dobedipil 10 mg potahované tablety

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

1.CO JE DOBEDIPIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Dobedipil patří do skupiny léků nazývaných inhibitory acetylcholinesterázy. 

Dobedipil je určen pro léčbu příznaků demence (trvalý úbytek duševních funkcí a schopností)
u osob s mírnou až středně těžkou formou Alzheimerovy demence.

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

Neužívejte přípravek Dobedipil
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na donepezil-hydrochlorid, podobné látky (deriváty 
piperidinu) nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku Dobedipil.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dobedipil je zapotřebí
Zkontrolujte, zda se na Vás nevztahuje některé z  níže uvedených varování nebo se na Vás 
nevztahovalo v minulosti. 
Informujte svého lékaře:
 pokud podstoupíte operaci, která vyžaduje celkovou anestézii. Donepezil může zhoršovat 
svalovou relaxaci (uvolnění svalů) během anestézie.
 pokud máte nebo jste někdy měl(a) srdeční problémy (zejména sick sinus syndrom nebo 
srovnatelnou chorobu). Donepezil může zpomalovat Vaši srdeční akci.
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 pokud jste někdy měl(a) žaludeční nebo duodenální vředy nebo pokud používáte určitý 
typ léků na bolest (nesteroidní protizánětlivé léky – NSAID, např. doklofenak). Váš lékař 
bude sledovat Vaše příznaky (např. bolest žaludku a střev).
 pokud máte potíže s močením. Váš lékař bude sledovat Vaše příznaky.
 pokud jste někdy měl(a) křeče. Donepezil může způsobovat nové křeče. Váš lékař bude 
sledovat Vaše příznaky.
 jestliže jste někdy měl(a) extrapyramidové příznaky (nekontrolovatelné pohyby těla nebo 

obličeje). Donepezil může vyvolat nebo zhoršit extrapyramidové příznaky. 
 Pokud máte astma nebo jiné dlouhodobé plicní onemocnění. Vaše příznaky by se mohly 
zhoršit.
 Pokud jste někdy měl(a) jakékoli jaterní potíže. (Vaše dávka může být přizpůsobena).

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.

Další léčivé přípravky mohou být ovlivněny působením donepezilu. Ty naopak mohou 
ovlivnit způsob, jak donepezil působí. Donepezil se může navzájem ovlivňovat s:
- léčivy používanými pro kontrolu srdečního rytmu (chinidin), antimykotiky (léky proti 
plísňovým infekcím - ketokonazol a itrakonazol), specifickými typy antibiotik 
(erytromycin) a léčivy používanými pro léčbu deprese (selektivní inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu, SSRI, jako je fluoxetin). Tato léčiva mohou zvýšit účinek 
donepezilu.
- léčivy používanými na léčbu tuberkulózy (rifampicin), léčivy používanými na léčbu 
epilepsie (fenytoin a karbamazepin). Tato léčiva mohou snížit účinek donepezilu.
- léčivy používanými ke krátkodobému uvolnění svalů během anestézie a intenzivní péče 
(svalová relaxancia - sukcinylcholin) a určitými léčivy pro snížení krevního tlaku (beta-
blokátory). Účinek obou léků je zvýšený.
- léčivy, která inhibují specifický enzym (acetylcholinesterázu), agonisté a antagonisté 
cholinergního systému

Užívání přípravku Dobedipil s jídlem a pitím
Nepijte alkohol při léčbě donezepilem, protože alkohol může snížit jeho účinek.

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

S užíváním donepezilu v těhotenství nejsou dostatečné zkušenosti. Neužívejte donepezil,
pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, pokud lékař po pečlivém zvážení klinického 
rizika a přínosu léčby nerozhodne, že léčba je absolutně nezbytná.

Pro hodnocení bezpečnosti donepezilu během kojení nejsou k dispozici dostatečné údaje. Při 
užívání donepezilu byste neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Donepezil má malý až středně závažný vliv na schopnost řídit a ovládat stroje.

Alzheimerova choroba může narušovat schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a Vy nesmíte 
vykonávat tyto aktivity, pokud Vám Váš lékař neřekl, že to je bezpečné. 
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Navíc může Dobedipil způsobovat únavu, závratě a svalové křeče, především při zahájení 
léčby a při zvyšování dávky.
Pokud jste těmito nežádoucími účinky postiženi, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dobedipil
Tento přípravek obsahuje laktózu. 
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým 
lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3.JAK SE PŘÍPRAVEK DOBEDIPIL UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Dobedipil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi jméno Vašeho pečovatele. Váš pečovatel Vám 
pomůže s užíváním léku tak, jak je předepsáno.

Obvyklá počáteční dávka je:
Pravděpodobně začnete s užíváním 1 potahované tablety Dobedipil 5 mg (5 mg donepezil-
hydrochloridu) každý večer. 
Po jednom měsíci Vám Váš lékař může říct, abyste dávku zvýšil(a) na 2 potahované tablety 
Dobedipil 5 mg nebo 1 potahovanou tabletu Dobedipil 10 mg (10 mg donepezil-
hydrochloridu) každý večer. Maximální doporučená dávka jsou 2 potahované tablety 
Dobedipil 5 mg nebo 1 potahovaná tableta Dobedipil 10 mg (10 mg donepezil-hydrochloridu) 
každý večer.

Pro dávkování nerealizovatelné /nepraktické s touto silou jsou na trhu k dispozici další síly 
tohoto přípravku.

Neměňte sami dávkování bez porady s lékařem.

Pokud máte potíže s ledvinami, není potřeba žádná úprava dávky.

Pokud trpíte jaterní poruchou, může být Vaše dávka lékařem přizpůsobena Vašim potřebám
(viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dobedipil užívat). 

Zapijte přípravek Dobedipil vodou večer předtím, než půjdete spát.

Tento lék není doporučen pro použití u dětí a dospívajících (mladších než 18 let).

Váš lékař Vám poradí, jak dlouho byste měli pokračovat v užívání Vašich tablet. Budete 
muset pravidelně navštěvovat svého lékaře, aby zkontroloval Vaši léčbu a zhodnotil Vaše 
příznaky. Neukončujte léčbu dokud Vám to lékař nedoporučí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dobedipil, než jste měl(a)
Neužívejte více tablet, než máte předepsáno.
Jestliže jste omylem užil(a) více tablet, mohou se u Vás projevit následující příznaky: silná 
nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, pocení, pomalý srdeční tep, nízký krevní tlak, problémy 
s dýcháním, kolaps, křeče svalů a zvýšená svalová slabost.
Pokud užijete více léku než byste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře. Jestliže nemůžete 
kontaktovat Vašeho lékaře, spojte se s nejbližší nemocnicí. Vždy s sebou do nemocnice 
vezměte tablety a jejich obal, aby lékař věděl, co jste užil(a).
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Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dobedipil
Jestliže jste zapomněl(a) užít Váš lék, užijte další dávku příští den v obvyklý čas a 
zapomenutou dávku vynechejte. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou tabletu.

Pokud zapomenete užívat svůj lék déle než týden, zavolejte svému lékaři předtím, než budete 
s užívání pokračovat.

Jestliže jste přestal(a) užívat Dobedipil
Nepřestávejte užívat tablety, pokud Vám to Váš lékař neřekl, a to ani tehdy, když se cítíte 
lépe.

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

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Dobedipil nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
Ve většině případů tyto účinky vymizí, aniž by si vyžádaly ukončení léčby. 

Nežádoucí účinky mohou být:
velmi časté objevují se u více než 1 z 10 pacientů
časté objevují se u 1 až 10 pacientů ze 100
méně časté objevují se u 1 až 10 pacientů z 1 000
vzácné objevují se u 1 až 10 pacientů z 10 000
velmi vzácné objevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů
není známo z dostupných údajů nelze určit

Velmi časté:
průjem, nevolnost a bolest hlavy

Časté:
běžné nachlazení, zvracení, zažívací potíže, svalové křeče, únava, mdloby, závratě, nespavost 
(problematický spánek), bolest, ztráta chuti k jídlu, svědění, kožní vyrážka, halucinace, 
znepokojení, agresivní chování, únik moči, náchylnost k nehodám.
Halucinace, neklid a agresivní chování byly vyřešeny snížením dávkování nebo vysazením 
donepezilu.

Méně časté:
záchvaty, pomalý srdeční tep, žaludeční a dvanáctníkové vředy, poruchy v oblasti trávicího 
traktu včetně krvácení do zažívacího ústrojí, mírný vzestup sérové koncentrace svalového 
enzymu (kreatinkinázy).

Vzácné:
onemocnění jater (včetně zánětu jater – hepatitidy), nekontrolované pohyby těla a obličeje 
(extrapyramidové příznaky), poruchy srdečního vedení (sinoatriální blok, atrioventrikulární 
blok).

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. 
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5.JAK PŘÍPRAVEK DOBEDIPIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Dobedipil nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

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 Dobedipil obsahuje

Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum. 
Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg, což odpovídá 
donepezilum 4,56 mg. 
Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 
donepezilum 9,12 mg. 

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
Laktóza
Předbobtnalý kukuřičný škrob
Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého
Mastek
Magnesium-stearát
Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potah tablety
Hypromelóza 
Hyprolóza
Matek
Oxid titaničitý (E171)
u 10 mg tablet navíc žlutý oxid železitý (E172)

Jak Dobedipil vypadá a co obsahuje toto balení
Dobedipil 5 mg jsou bílé, kulaté bikonvexní potahované tablety
Dobedipil 10 mg jsou žluté, kulaté bikonvexní potahované tablety 

Velikost balení: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 126, 154, 182, 196
potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
DE-61118 Bad Vilbel
Německo
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Výrobce
Centrafarm Services BV
Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten Leur, Nizozemsko

Clonmel Healthcare Ltd.
Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irsko

S.A. Eurogenerics N.V.
Heizel Esplanade Heysel b 22, 1020 Brussels, Belgie

PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46A, DK-2730 Herlev, Dánsko

STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo

STADA Production Ireland
Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Ireland

STADA Arzneimittel GmbH
Muthgasse 36/2, A-1190 Wien, Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie Dobedipil filmomhulde tabletten
Česká republikaDobedipil potahované tablety
Dánsko Dobedipil filmovertrukne tabletter
Estonsko Dobedipil comprimidos recubiertos con película
Finsko Dobedipil tabletti, kalvopäällysteinen
Francie Dobedipil comprimés pelliculés
Lucembursko Dobedipilcomprimés pelliculés
Maďarsko Dobedipil filmtabletta
Německo Dobedipil Filmtabletten
Polsko Dobedipil
Portugalsko Dobedipilcomprimidos revestidos por pelicular
Rakousko Dobedipil Filmtabletten
Rumunsko Dobedipil comprimat filmat
Slovensko Dobedipil filmom obalené tablety
Švédsko Dobedipil filmdragerade tabletter

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.9.2010




