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Příbalová informace – RP

Informace pro použití, čtěte pozorně

Novalgin tablety
Metamizolum natricum monohydricum
potahované tablety

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
CHINOIN Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Složení
Léčivá látka: Metamizolum natricum monohydricum 500 mg v 1 potahované tabletě

Pomocné látky: Makrogol 4000, makrogol 8000, magnesium-stearát, hypromelosa, dihydrát sodné soli 
sacharinu, oxid titaničitý (E171), mastek

Indikační skupina
Analgetikum, antipyretikum

Charakteristika
Novalgin je nenávykový lék zmírňující bolest (analgetikum), patří do skupiny tzv. pyrazolonů. Ke 
svému analgetickému účinku má Novalgin navíc účinek spazmolytický (tlumící křeče) a antipyretický 
(působící proti horečce).
Účinek Novalginu nastupuje během 30 až 60 minut a přetrvává přibližně 4 hodiny.

Indikace
Přípravek se používá k léčbě silné náhlé nebo přetrvávající bolesti a horečky nereagující na jinou léčbu.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé.

Kontraindikace
Novalgin nesmí užívat pacienti přecitlivělí na pyrazolony (např. fenazon, propyfenazon) nebo na 
pyrazolidiny (např. fenylbutazon, oxyfenbutazon). Novalgin nesmí užívat pacienti přecitlivělí na 
kteroukoliv pomocnou látku (viz „Složení“).
Přípravek nesmí užívat pacienti se zhoršenou funkcí kostní dřeně (např. po cytostatické léčbě)  nebo 
s poruchou krvetvorby (hemopoéza). 
Dále jej nesmí užívat pacienti s přecitlivělostí na léky utišující bolest, která se projevuje jako 
průduškové astma nebo kopřivka. 
Novalgin se nesmí podat pacientům při určitých metabolických onemocněních (porfýrie jater, vrozený 
nedostatek glukózo-6-fosfát dehydrogenázy).

Těhotenství a kojení
Během prvních 3 měsíců těhotenství se Novalgin nepodává. Pro podání přípravku v období mezi 4. a 
6. měsícem těhotenství musí být zvlášť závažné lékařské důvody. Novalgin nesmí být podán během 
posledních 3 měsíců těhotenství.
Během užívání Novalginu a dalších 48 hodin se nesmí kojit.



Nežá
Reakce z přecitlivělosti 
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doucí účinky

Vzácně se mohou objevit reakce z přecitlivělosti, které – velmi vzácně - mohou být těžké. Obvykle se 
takové reakce vyvinou během první hodiny po užití Novalginu; avšak mohou se objevit okamžitě nebo 
naopak po několika hodinách.
Mírnější formy alergických reakcí jsou charakterizovány kožními nebo slizničními projevy, (např. 
svěděním, pálením, zarudnutím, kopřivkou, otoky), dýchacími obtížemi a – méně často - zažívacími 
potížemi. Tyto příznaky se však mohou rozvinout do těžkých forem s kopřivkou po celém těle, 
s těžkým stavem charakterizovaným otokem obličeje, jazyka, hrdla nebo hrtanu (angio-edém), těžkou 
dušností, nepravidelností srdečního rytmu (srdeční arytmie), poklesem tlaku krve (kterému někdy 
předchází zvýšení tlaku krve) a šokem.
U pacientů s průduškovým astmatem, se tyto reakce projevují formou průduškového záchvatu.

Další kožní reakce
Občas se může objevit kožní reakce, která se vyznačuje vznikem kulatých fialových až temně 
červených puchýřů ve velikosti mince až dlaně; vzácně vyrážka a v ojedinělých případech těžké kožní 
reakce s puchýři obvykle s postižením sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, nebo Lyellův syndrom).

Srdce a cévy
Občas, se může objevit přechodný – pouze výjimečně kritický- izolovaný pokles tlaku krve bez 
dalších příznaků reakce z přecitlivělosti.

Krevní obraz
Může dojít ke snížení počtu bílých krvinek (vzácně leukopénie nebo velmi vzácně agranulocytóza) -
velmi vzácně – ke snížení počtu krevních destiček (trombopénie). Typickými příznaky trombopénie 
jsou zvýšený sklon ke krvácení a výskyt drobných hnědočervených skvrnek (petechií) na kůži a 
sliznicích, zatímco známkami agranulocytózy jsou např. zánětlivé změny  sliznic hlavně v dutině 
ústní, nose a krku, stejně tak jako zánětlivé změny v oblasti konečníku a genitálií, bolest v krku a 
horečka (která neočekávaně přetrvává anebo se znovu objeví). Avšak u pacientů léčených antibiotiky 
mohou být tyto příznaky minimální. Sedimentace červených krvinek je značně zvýšená, zatímco 
zvětšení lymfatických uzlin je mírné nebo žádné.

Další nežádoucí účinky
Ve velmi vzácných případech může dojít k přechodnému zhoršení funkce ledvin se snížením tvorby 
moče (oligurií) nebo její zástavou (anurií) nebo k akutnímu selhání ledvin, které doprovází vylučování 
bílkovin do moči (protenurie), nebo – v ojedinělých případech - k zánětu ledvin (intersticiální nefritis).

Oznamte, prosím svému lékaři, pokud si všimnete jakéhokoliv uvedeného nežádoucího účinku nebo 
jiného nežádoucího účinku nebo nečekaných změn.

Protože některé nežádoucí účinky (např. těžké alergické nebo kožní reakce, velké změny v krevním 
obraze) se mohou stát za určitých okolností život ohrožující, je nezbytné při výskytu náhlých nebo 
těžkých reakcí okamžitě informovat lékaře a nepokračovat v užívání přípravku bez dalšího doporučení 
lékaře.

Interakce
Při současné léčbě cyklosporiny může dojít ke snížení účinku cyklosporinu. Je proto nutné hladiny 
cyklosporinu sledovat.

Dávkování a způsob použití
Dávkování obecně závisí na požadovaném účinku a stavu pacienta.
Není-li předepsáno jinak, podává se dospělým a mladistvým ve věku 15 let a více jako jednotlivá 
dávka 1 – 2 potahované tablety. V případě potřeby se může tato dávka podat až 4 krát denně.

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin a jater užívají na doporučení lékaře nižší dávky.



Při velmi 
červené zabarvení moče, které se ztratí po přerušení léčby.
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vysokých dávkách může vylučování neškodného metabolitu (kyseliny rubazonové) způsobit 

Novalgin potahované tablety by se neměly kousat, polykají se celé s dostatečným množstvím vody 
(asi 1/2 sklenice).

Předávkování
Předávkování se projevuje pocitem na zvracení, zvracením, bolestí břicha, zhoršením funkce ledvin a 
vzácněji nervovými příznaky (závrať, ospalost, bezvědomí, křeče) Po akutním předávkování byly 
hlášeny také pokles tlaku krve (někdy přecházející až do šoku) a zrychlení srdeční činnosti.

Není známa žádná specifická protilátka pro metamizol. Při předávkování nebo náhodném požití 
přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře. 

Upozornění
Objeví-li se možné známky změn v krevním obraze jako agranulocytóza nebo trombopénie (viz 
„Nežádoucí účinky“),  je nutné Novalgin ihned vysadit a neodkladně stanovit počet krvinek bez čekání 
na výsledky laboratorních zkoušek.

Při vzniku reakce z přecitlivělosti na Novalgin se může obdobná reakce objevit i při užití dalších 
přípravků proti bolesti. 

Značné riziko možných těžkých reakcí z přecitlivělosti je u pacientů, u nichž se vyskytují následující 
stavy:
Pacienti s přecitlivělostí k  lékům utišujícím bolest. 
Pacienti s průduškovým astmatem, zejména které je doprovázeno záněty v nose a dutinách (nosní 
polypy).
Pacienti s kopřivkou.
Pacienti s přecitlivělostí na alkohol, např. reagují již na malé množství alkoholických nápojů 
kýcháním, slzením a zarudnutím obličeje. 
Pacienti s přecitlivělostí na barviva (např. tartazin) nebo na konzervační přípravky (např. benzoáty).

Pokud patříte k některé zmíněné rizikové skupině pacientů, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete 
Novalgin užívat.

Při doporučených dávkách Novalginu není ovlivněna pacientova schopnost reagovat a soustředit se.  
Pouze při vyšších dávkách a zejména v kombinaci s alkoholem, může dojít ke zhoršení koncentrace 
nebo reakce, což představuje riziko v situacích, kdy jsou tyto schopnosti zvláště důležité (např. řízení 
vozidel nebo obsluha strojů).
Novalgin potahované tablety se nesmí podávat dětem do 15 let.

Bez doporučení lékaře nebo zubního lékaře se léky tlumící bolest nesmí užívat dlouhodobě nebo ve 
vysokých dávkách.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 250C.  

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
20 tablet

Datum poslední revize
8.4.2010
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