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Příbalová informace pro pacienta     Rp

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

BACLOFEN-Polpharma 10 mg

BACLOFEN-Polpharma 25 mg

(Baclofenum)

tablety

Držitel rozhodnutí o registraci :

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. , Starogard Gdański, Polsko.

Výrobce:

BACLOFEN-Polpharma 10 mg:

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Starogard Gdański, Polsko

Medana Pharma S.A., Sieradz, Polsko

BACLOFEN-Polpharma 25 mg: 

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Starogard Gdański, Polsko

Medana Pharma  Terpol Group S.A, Sieradz, Polsko

Složení

Účinná látka:

Baclofenum 10 mg nebo 25 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky:

Monohydrát laktosy, bramborový škrob, želatina, mastek, magnesium-stearát, 
ethylcelulosa.
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Indikační skupina

Centrální myorelaxans.

Charakteristika

Baklofen uvolňuje křečové stahy kosterních svalů a snižuje jejich napětí.

Indikace

Přípravek se používá při léčbě křečí kosterního svalstva různého původu, především při 

roztroušené skleróze a při dalších onemocněních nebo poraněních míchy a dále při 

onemocněních nebo poraněních mozku.

Přípravek mohu užívat dospělí a děti starší než 12 let.

Kontraindikace

Přípravek nesmí být užíván při přecitlivělosti na některou z jeho složek a v období kojení.

Pacienti s poruchami funkce ledvin, s vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku (i 

prodělanými dříve), s poruchami funkce dýchacího ústrojí, s chorobami jater, epileptici, 

diabetici, pacienti s mozkovou aterosklerózou nebo s psychiatrickým onemocněním, staří 

pacienti a těhotné ženy mohou přípravek užívat jen ze zvlášť závažných důvodů.

Nežádoucí účinky

Nejčastěji se vyskytuje přechodná ospalost. Další běžné nežádoucí účinky jsou závratě, 

slabost a únava. Mohou se však vyskytnout i zmatenost, bolesti hlavy, nespavost, snížení 

krevního tlaku, nucení na zvracení, zácpa, časté nucení na močení.

Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu 

lékaři.

Interakce

Účinky přípravku BACLOFEN-Polpharma a účinky jiných současně užívaných léků se mohou 

navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v 

současnosti užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis nebo bez něj. Než 

začnete současně s užíváním přípravku BACLOFEN-Polpharma užívat nějaký volně prodejný 



lék, poraďte se se sv

doporučov
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ým ošetřujícím lékařem. Jestliže vám další lékař bude předepisovat nebo 

at nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte BACLOFEN-Polpharma.

Současné užívání baklofenu a látek s tlumivým působením na centrální nervový systém nebo 

inhibitorů monoaminooxidázy, tj. léčiv užívaných při léčbě depresí, (včetně furazolidonu, 

selegilinu a prokarbazinu) může zesílit tlumivé působení baklofenu na centrální nervový 

systém a jeho schopnost snižovat krevní tlak.

Současné požívání alkoholu a užívání baklofenu zvyšuje tlumivé působení obou látek na 

centrální nervový systém.

Současné užívání baklofenu a antihypertenziv (léky používané při léčení vysokého krevního 

tlaku) může zvýšit riziko snížení krevního tlaku.

Při současném užívání baklofenu a perorálními antidiabetiky (vnitřně užívané léky proti 

cukrovce) nebo inzulínu a po ukončení jejich současného užívání může být nutná úprava 

dávkování těchto látek a nebo baklofenu, kterou provede ošetřující lékař.

Současné užívání baklofenu a tricyklických antidepresiv může vést k výraznému snížení 

svalového napětí.

Dávkování a způsob použití

Dávkování a délku léčby určí vždy lékař podle druhu a závažnosti onemocnění.

Léčba se obvykle zahajuje dávkou 5 mg (polovina tablety BACLOFEN-Polpharma 10 mg) 

3krát denně v intervalech 8 hodin. Každá dílčí dávka se poté zvyšuje ve třídenních intervalech 

o 5 mg až do dosažení maximální denní dávky 60-75 mg.

Tablety se užívají během jídla, zapijí se tekutinou.

Upozornění

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci 

pohybů a rychlé rozhodování, jako jsou řízení motorových vozidel a obsluha strojů. Tyto 

činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Během léčby nepijte alkoholické nápoje.

Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání

V suchu, při teplotě do 25°C, chránit před světlem.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.



Balení
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BACLOFEN-Polpharma 10 mg:

50 tablet s obsahem 10 mg účinné látky v polypropylénové lahvičce.

BACLOFEN-Polpharma 25 mg:

50 tablet s obsahem 25 mg účinné látky v polypropylénové lahvičce.

Datum poslední revize

1.4.2010




