
1/7

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183795-96/2009

                       PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-FOSINOP 10 mg
APO-FOSINOP 20 mg

tablety

fosinoprilum natricum

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK APO-FOSINOP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek APO-FOSINOP se používá na vysoký krevní tlak a k léčbě srdečního selhání (porucha funkce 
srdce).
Fosinopril patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory angiotensin-konvertujícího 
enzymu). Tato látka snižuje činnost některých enzymů. Tím dochází k roztažení cév, což sníží krevní tlak a 
zlepší práci srdce. Ke zlepšení srdeční činnosti se přípravek APO-FOSINOP kombinuje s diuretikem 
(močopudný lék). 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK APO-FOSINOP  
UŽÍVAT 

Neužívejte  přípravek APO-FOSINOP
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fosinopril nebo na jinou látku ze stejné skupiny (ACE

inhibitory) nebo na kteroukoli další složku těchto tablet (seznam pomocných látek viz bod 6. Další 
informace, „Co přípravek APO-FOSINOP obsahuje“).

- jestliže se u Vás vyskytl rychle nastupující otok obličeje, rtů, jazyka či krku, který ztěžuje polykání a 
dýchání (angioedém), jestliže se u vás takový otok vyskytl při předchozím užíváním léku ze stejné 
skupiny (ACE inhibitoru) nebo pokud se takový otok vyskytl ve vaší rodině.

- pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz 
bod Těhotenství a kojení)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-FOSINOP je zapotřebí
Poraďte se s lékařem, pokud se vás týkají nebo v nedávné době týkaly některé z následujících situací:

- Jestliže Vám lékař řekl, že váš srdeční sval je zvětšený nebo že máte stenózu (abnormální zúžení cévy) 
chlopně v aortě (srdečnici) nebo mitrální (dvojcípé) chlopně v srdci.

- Jestliže máte poruchu funkce ledvin.
- Jestliže jste na dialýze.
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- Jestliže máte poruchu funkce jater.
- Jestliže jste diabetik/čka (máte cukrovku) (viz také bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými 

přípravky“).
- Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání 

přípravku APO-FOSINOP není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se
přípravek APO-FOSINOP nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod 
Těhotenství a kojení. 

- Jestliže máte zvýšené riziko nadměrného množství draslíku v krvi. To se stává při poruše funkce ledvin, 
cukrovce nebo při užívání diuretik šetřících draslík (např. spironolakton), doplňků soli obsahující draslík 
nebo léků zvyšujících hladinu draslíku, např. heparin.

- Jestliže užíváte lithium.
- Jestliže podstupujete léčbu na odstranění cholesterolu z vaší krve (tzv. aferéza cholesterolu nízké hustoty 

pomocí dextran-sulfátu).
- Jestliže musíte podstoupit desenzibilizační léčbu (léčbu, která sníží vaši citlivost na účinky alergie na 

včelí či vosí štípnutí).
- Jestliže máte sklony k mdlobám nebo trpíte závratí (nízkým krevním tlakem).
- Jestliže musíte podstoupit operaci nebo celkovou anestézii, by měl být lékař či zubní lékař informován o 

tom, že užíváte fosinopril, protože existuje riziko poklesu krevního tlaku během anestézie.

Během léčby fosinoprilem zároveň kontaktujte svého lékaře:
- Jestliže zaznamenáte náhlé nahromadění tekutiny v kůži a sliznicích (např. v oblasti krku nebo jazyka), 

dušnost a/nebo svědění a kožní vyrážku, často následkem alergické reakce (angioedém). Viz také bod
„Neužívejte přípravek APO-FOSINOP“.

- Jestliže zaznamenáte horečku, otok uzlin, bolest v krku a vředy v ústech. Tyto příznaky by mohly 
naznačovat nízký počet bílých krvinek ve vaší krvi (neutropenie/agranulocytóza), což snižuje vaši 
obranyschopnost. Pokud tyto příznaky zaznamenáte, kontaktujte svého lékaře. Toto upozornění se týká 
zejména pacientů s určitými chorobami pojivové tkáně (kolagenózy), pacientů léčených některými léky 
ovlivňujícími imunitní systém (imunosupresiva) a pacientů, kteří užívají alopurinol nebo prokainamid, 
zejména mají-li poruchu funkce ledvin. 

- Jestliže trpíte neustupujícím suchým kašlem.
- Jestliže trpíte dehydratací (nedostatkem tekutin v těle) (např. po nedávno prodělaném těžkém průjmu či 

zvracení, při užívání diuretik, dietě s nízkým obsahem soli či dialýze).
- Jestliže vám zežloutne pokožka a oční bělmo (žloutenka), což může být známkou jaterního onemocnění.

Především na počátku léčby, při zvyšování dávek a během užívání s jinými léčivými přípravky může dojít ke
snížení krevního tlaku, přípravek APO-FOSINOP může způsobit příznaky příliš nízkého krevního tlaku 
(závratě, mdloby). Vždy informujte svého lékaře v případě výskytu těchto příznaků.  

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.

Následující léky mohou vzájemně působit s přípravkem APO-FOSINOP:
- diuretika (močopudné léky). Kombinace diuretika a přípravku APO-FOSINOP obvykle zvyšuje účinek 

fosinoprilu na snížení krevního tlaku. Váš lékař se může rozhodnout, že vám diuretika vysadí před 
zahájením léčby přípravky APO-FOSINOP.

- některá diuretika (diuretika šetřící draslík jako spironolakton, triamteren a amilorid) a léky, které 
obsahují draslík nebo zvyšují hladinu draslíku. Kombinace těchto léků s přípravkem APO-FOSINOP
může vést ke zvýšení hladiny draslíku v krvi. To je zvláště důležité, pokud máte poruchu funkce ledvin, 
cukrovku nebo problémy se srdcem, protože hladina draslíku ve vaší krvi je příliš vysoká, což není pro 
vaše srdce dobré; 

- lithium, lék používaný k léčbě těžké deprese. Použití přípravku APO-FOSINOP s lithiem se 
nedoporučuje, ale je-li taková kombinace nutná, lékař musí pravidelně kontrolovat množství lithia ve 
vaší krvi kvůli zvýšenému riziku toxicity (škodlivých účinků);

- léky proti bolesti, které mají protizánětlivý účinek a snižují horečku (tzv. nesteroidní antiflogistika, 
NSAID) jako indometacin, včetně kyseliny acetylsalicylové v dávce vyšší než 3 g/den. Souběžné 
podávání může snížit účinek přípravku APO-FOSINOP na snížení krevního tlaku;
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- další léky na vysoký krevní tlak. Souběžné podávání může zvýšit účinek přípravku APO-FOSINOP na 
snížení krevního tlaku;

- léky proti depresi (tricyklická antidepresiva), léky proti duševním poruchám (antipsychotika) a 
anestetika. Souběžné užívání/podávání může ještě snížit krevní tlak;

- léky, které podporují činnost určité části nervového systému (sympatomimetika). Souběžné podávání 
může snížit účinek přípravku APO-FOSINOP na snížení krevního tlaku;

- léky na cukrovku (antidiabetika). 
- Léky, které snižují činnost imunitního systému nebo které mají nežádoucí vliv na množství bílých 

krvinek (imunosupresiva, cytostatika, systémové kortikosteroidy nebo prokainamid, allopurinol).
- Alkohol. Souběžné užití může zvýšit účinek přípravku APO-FOSINOP na snížení krevního tlaku.
- Antacida (hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý, simetikon). Souběžné podávání může narušit 

vstřebávání přípravku APO-FOSINOP. Tyto látky by měly být podávány s odstupem nejméně 2 hodin.

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

Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám 
doporučí vysazení přípravku APO-FOSINOP ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, 
a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku APO-FOSINOP není vhodné na počátku těhotenství. Od 
třetího měsíce těhotenství se přípravek APO-FOSINOP nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny 
těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek APO-FOSINOP není doporučen kojícím matkám a váš 
lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.
Prudký pokles krevního tlaku může někdy vyvolat závrať jako nežádoucí účinek. Jestliže tento nežádoucí 
účinek zaznamenáte, musíte jej vzít v úvahu při řízení vozidel nebo obsluze (nebezpečných) strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-FOSINOP
Přípravek obsahuje laktosu (mléčný cukr). Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým 
cukrům, prosím, kontaktujte lékaře, dříve než začnete užívat tento lék. 
Informace o složkách přípravku viz bod 6 „Další informace“, Co přípravek APO-FOSINOP obsahuje).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK  APO-FOSINOP UŽÍVÁ

Vždy užívejte používejte přípravek APO-FOSINOP přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek APO-FOSINOP se podává jednou denně v jedné denní dávce. Stejně jako u všech léčivých přípravků 
užívaných jednou denně by fosinopril měl být užíván každý den v přibližně stejnou dobu. Absorpce fosinoprilu 
není ovlivněna jídlem.
Doporučuje se zapít tablety dostatečným množstvím vody (polovina sklenice) s jídlem nebo bez jídla.

Vysoký krevní tlak
Obvyklá úvodní dávka je 10 mg jednou denně.
Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.
Dávky se obvykle pohybují mezi 10 mg a 40 mg jednou denně.

Léčba srdečního selhání
Obvyklá úvodní dávka je 10 mg jednou denně.
V závislosti na účinku léčby může být dávka postupně zvýšena na 40 mg jednou denně. 
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Pacienti s renální insuficiencí nebo poruchou funkcí jater
Obvyklá úvodní dávka je 10 mg jednou denně.

Užití u dětí a dospívajících se nedoporučuje.
K dispozici jsou omezené zkušenosti z klinických studií o používání fosinoprilu u hypertenzních dětí ve věku 
od 6 let a výše. U dětí jakéhokoli věku nebyla optimální dávka stanovena. Pro děti s hmotností nižší než 50 
kg není k dispozici žádná vhodná síla dávkování.

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-FOSINOP,  než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku APO-FOSINOP,  než jste měl/a, mohou se objevit následující příznaky: 
závrať a mdloba z důvodu nadměrného poklesu krevního tlaku. Další možné účinky: šok následkem 
nedostatečného průtoku krve, porucha rovnováhy solí v těle, porucha funkce ledvin, zrychlené hluboké 
dýchání, zvýšení či snížení srdečního tepu, bušení srdce, závrať, úzkost a kašel. 
Jestliže máte podezření, že jste se předávkoval/a, musíte okamžitě kontaktovat lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek APO-FOSINOP
Jestliže jste si zapomněl/a vzít dávku, není nutné žádné opatření. Pouze si vezměte další dávku v obvyklém 
čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek APO-FOSINOP
Pokud náhle vysadíte přípravek APO-FOSINOP, neobjeví se žádné příznaky z vysazení. Pouze již nebude 
trvat požadovaný účinek léku.
Pokud uvažujete o ukončení léčby, vždy se poraďte s lékařem.

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

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-FOSINOP nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout:
 velmi často (u více než 1 z 10 pacientů)
 často (u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů)
 méně často (u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů)
 vzácně (u více než 1 z 10000, ale méně než 1 z 1000 pacientů)
 velmi vzácně (u méně než 1 z 10000 pacientů, včetně ojedinělých případů)
 není známo (z dostupných údajů není možno zjistit).

U fosinoprilu byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systému
Méně časté: přechodné snížení hemoglobinu, snížení hematokritu
Vzácné: přechodná anémie, zvýšení počtu některých bílých krvinek (eosinofilie), snížení počtu některých 
bílých krvinek (leukopénie, neutropenie), porucha lymfatických uzlin (lymfadenopatie), snížení počtu 
krevních destiček (trombocytopenie)
Velmi vzácné: snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza)

Poruchy metabolismu a výživy
Méně časté: snížení chuti k jídlu, dna, příliš vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalémie)

Psychiatrické poruchy
Méně časté: deprese, zmatenost

Poruchy nervového systému
Časté: závrať, bolest hlavy
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Méně časté: mozkový infarkt, pocit šimrání, svědění či brnění bez zjevné příčiny (parestézie), ospalost, 
cévní mozková příhoda, náhlá ztráta vědomí/sklon k mdlobám (synkopa), porucha vnímání chuti, třes, 
poruchy spánku
Vzácné: neschopnost používat či chápat jazyk (dysfázie), poruchy paměti, neschopnost orientace.

Oční poruchy
Méně časté: poruchy zraku

Ušní poruchy
Méně časté: bolest v uchu, hučení v uších, závrať s točením hlavy

Srdeční poruchy
Časté: zrychlený srdeční tep (tachykardie)
Méně časté: bolestivé napětí na hrudi (angina pectoris), infarkt myokardu (srdeční záchvat) nebo cévní 
mozková příhoda, bušení srdce, srdeční zástava, poruchy srdečního rytmu, poruchy vedení v srdci

Cévní poruchy
Časté: nízký krevní tlak (hypotenze), pokles krevního tlaku poté, co příliš rychle vstanete z polohy vsedě či 
vleže, někdy doprovázený závratí (posturální hypotenze)
Méně časté: vysoký krevní tlak (hypertenze), šok (snížený průtok krve do tkání s následnou bledostí, neklidem, 
úzkostí, zíváním, nízkým krevním tlakem a ztrátou vědomí atd.), přechodná ischémie (nedostatečné prokrvení)
Vzácné: zčervenání, krvácení, periferní cévní onemocnění

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy (mediastinum = prostor mezi dvěma plícemi)
Časté: kašel
Méně časté: dušnost, rýma, zánět nosních dutin, otok či podráždění průdušnice (tracheobronchitida)
Vzácné: obtížné dýchání v důsledku stažení dýchacích svalů (bronchospasmus), krvácení z nosu, 
laryngitida/chrapot, zápal plic (pneumonie), hromadění krve v plicích, které vede k vodě na plicích (plicní 
kongesce)

Gastrointestinální poruchy
Časté: nevolnost, zvracení, průjem
Méně časté: zácpa, sucho v ústech, plynatost
Vzácné: zánětlivá ložiska v ústní dutině, zánět slinivky (pankreatitida) se silnou bolestí v horní částí břicha 
vystřelující do zad s nevolností a zvracením, otok jazyka, nadmutí břicha, obtíže při polykání
Velmi vzácné: bolest žaludku s nevolností a zvracením nebo bez nevolnosti a zvracení (střevní angioedém), 
ucpání střeva ((sub)ileus)

Poruchy jater a žlučových cest
Vzácné: zánět jater (hepatitida)
Velmi vzácné: jaterní selhání

Poruchy kůže a podkoží
Časté: vyrážka, rychle nastupující otok obličeje, rtů, jazyka či krku, který ztěžuje polykání či dýchání, 
často v důsledku alergické reakce (angioedém), zánět kůže (dermatitida)
Méně časté: nadměrné pocení, svědění, kopřivka
Vzácné: tvorba modřin

Byl zaznamenán komplex symptomů, který může zahrnovat jeden či více z následujících příznaků: 
- horečka, zánět cév, bolest svalů (myalgie), zánět kloubů (artralgie/artritida), pozitivní testy na antinukleární 

protilátky (ANA), zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek (ESR), zvýšení počtu některých bílých 
krvinek (eozinofilie) a přechodné zvýšení některých bílých krvinek (leukocytóza), vyrážka, citlivost na světlo 
nebo jiné kožní projevy.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně
Méně časté: bolest svalů (myalgie)
Vzácné: bolest kloubů (artritida)
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Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté: renální selhání, abnormální množství bílkovin v moči (proteinúrie)
Vzácné: poruchy prostaty
Velmi vzácné: akutní renální selhání

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů
Méně časté: porucha sexuální funkce

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
Časté: bolest na hrudi (nesouvisející se srdcem), únava
Méně časté: horečka, periferní edém, náhlá smrt, bolest hrudníku
Vzácné: slabost v jedné končetině

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
Časté: zvýšení hladin alkalické fosfatázy, zvýšení hladiny bilirubinu, zvýšení hladiny LDH, zvýšení hladiny 
transamináz
Méně časté: zvýšení hmotnosti, zvýšení hladiny urey v krvi, zvýšení hladiny sérového kreatininu, zvýšená 
hladina draslíku v krvi
Vzácné: mírné zvýšení hladiny hemoglobinu, snížená hladina sodíku v krvi

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  PŘÍPRAVEK APO-FOSINOP UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek APO-FOSINOP nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, lahvičce a 
blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Blistr : Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Lahvičky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, 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 APO-FOSINOP obsahuje
Léčivou látkou je fosinoprilum natricum. Jedna tableta obsahuje 10 mg nebo 20 mg fosinoprilum natricum.
Pomocnými látkami jsou laktosa, krospovidon TYP A (E1202) a zink-stearát.

Jak přípravek APO-FOSINOP vypadá a co obsahuje toto balení
10 mg tablety jsou bílé podlouhlé tablety s rýhou a vyraženým označením “APO” na jedné straně a “FOS-
10” na straně druhé. 
20 mg tablety jsou bílé oválné tablety s vyraženým označením “APO” na jedné straně a “FOS-20” na straně 
druhé. 

Tento přípravek je dodáván v blistrech a lahvičkách.
Tablety jsou dodávány v blistrech obsahujících 4, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 400 tablet a 
v lahvičkách obsahujících 30, 60, 100 a 400 tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
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Pozn.: Každá lahvička obsahuje malý sáček s vysoušedlem (aby tablety zůstaly suché). Vysoušedlo 
nepolykejte!

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

Výrobce
Apotex Nederland BV, Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  6.10.2010




