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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls90687/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Paracetamol Docpharma 10 mg/ml infuzní roztok, pouze pro dospělé, adolescenty a děti      
o hmotnosti přes 33 kg (přibližně 11 let staré)

Paracetamolum

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Paracetamol Docpharma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Paracetamol Docpharma začnete používat
3. Jak se Paracetamol Docpharma užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Paracetamol Docpharma uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PARACETAMOL DOCPHARMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Tento přípravek je lék proti bolesti a horečce (antipyretikum).
Je indikován ke krátkodobé léčbě středně silné bolesti, zvláště po operaci, a ke krátkodobé léčbě 
horečky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ PARACETAMOL DOCPHARMA
ZAČNETE POUŽÍVAT 

 Nepoužívejte Paracetamol Docpharma jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na 
paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na propacetamol (jiný lék proti bolesti)
 jestliže trpíte těžkým onemocněním jater

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Paracetamol Docpharma je zapotřebí 
 jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
 jestliže konzumujete velké množství alkoholu 
 jestliže užíváte jiné léky obsahující paracetamol nebo propacetamol
 jestliže jste podvyživení (trpíte malnutricí).

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.
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 jestliže jste dehydratovaní
Pokud trpíte některým z výše uvedených problémů, informujte lékaře před podáním léku.

Lék je podáván intravenózní infúzí (do žíly). Měl by být používán jen do doby, než budete znovu 
schopni užívat vhodný lék proti bolesti ústy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 Tento lék obsahuje paracetamol, což je nutno vzít v úvahu, pokud užíváte i další léky s 

paracetamolem nebo propacetamolem, abyste nepřekročili doporučenou denní dávku (viz 
následující bod). Informujte lékaře, jestliže užíváte jakékoli léky obsahující paracetamol
nebo propacetamol. 

 Pokud současně absolvujete léčbu probenecidem (lék proti artritidě), lékař může dávku 
paracetamolu snížit.

 Informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte perorální antikoagulační přípravky (léky 
na zředění krve neboli jako prevenci jejího snadného srážení). Možná budete muset 
absolvovat další prohlídky k posouzení účinku tohoto antikoagulantu.

 Jestliže užíváte jakýkoli z následujících léků, možná bude třeba snížení dávky 
paracetamolu. Informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte následující léky:
hormonální antikoncepční přípravky, léky k léčbě epilepsie, léky obsahující salicylamid, 
lamotrigin, metoklopramid, domperidon nebo zidovudin, a dále antihypertenziva, 
antibiotika a léky obsahující propanolol.

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.

Užívání přípravku Paracetamol Docpharma s jídlem a pitím
Během léčby tímto lékem nekonzumujte alkohol.

Těhotenství
Informujte lékaře, jestliže jste těhotná. Lékař se musí ujistit, zda je léčba přípravkem Paracetamol 
Docpharma vhodná během těhotenství.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení
Paracetamol Docpharma lze používat při kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje tyto činnosti.

Důležité informace o některých složkách přípravku Paracetamol Docpharma tablety 
Tento přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku (1 mmol) na 100 ml, takže jej lze považovat za 
sodíku prostý.
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3. JAK SE PARACETAMOL DOCPHARMA UŽÍVÁ 

Paracetamol Docpharma lze podávat pouze dětem o hmotnosti přes 33 kg (přibližně 11 let 
starým), adolescentům a dospělým.

Dávkování
Adolescenti a dospělí s hmotností přes 50 kg (ve věku 12 let a více):
Jedna 100ml injekční lahvička paracetamolu při jednom podání, tj. 1000 mg paracetamolu, až 4x 
denně.
Mezi aplikacemi ponechte interval nejméně 4 hodiny.
Nepoužívejte více než 4 lahvičky 100ml paracetamolu denně, tj. 4000 mg paracetamolu, 
vezmeme-li v úvahu všechny léky s paracetamolem nebo propacetamolem.

Děti o hmotnosti přes 33 kg (asi 11 let staré), adolescenti a dospělí vážící méně než 50 kg:
Dávka je 1,5 ml roztoku na kg tělesné hmotnosti při jednom podání, tj. 15 mg paracetamolu na kg, 
až 4x denně. 
Mezi aplikacemi ponechte interval nejméně 4 hodiny. 
Nepoužívejte více než 6 ml roztoku na kg tělesné hmotnosti denně, tj. 60 mg paracetamolu 
na kg denně. Nepoužívejte více než 3 lahvičky 100ml denně, tj. 3000 mg paracetamolu 
denně, vezmeme-li v úvahu všechny léky s paracetamolem nebo propacetamolem.

Dávka při jednom podání: 1,5 ml x hmotnost v kg
Maximální denní dávka: 6 ml x hmotnost v kg

Pacienti s výrazně sníženou funkcí ledvin: 
Doporučujeme prodloužit minimální interval mezi podáváním na 6 hodin.

Způsob podání
Roztok paracetamolu je podáván intravenózní infúzí po dobu 15 minut. Ke konci infúze byste 
měli být pečlivě sledováni.
Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to lékaři.
Tento přípravek by měl být používán jen do doby, než budete znovu schopni užívat léky 
proti bolesti ústy. 

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Paracetamol Docpharma, než jste měl(a).
Může dojít k nevratnému poškození jater - je nutná okamžitá léčba v nemocnici a podání antidota.
Pokud Vám bylo podáno větší množství přípravku, než jste měli dostat, obvykle se během 
prvních 24 hodin objeví tyto příznaky: nevolnost, zvracení, nechutenství, bledost, bolest žaludku 
a riziko poškození jater. 
I když se žádné příznaky neobjeví, je nutné ihned nasadit vhodná léčebná opatření.

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

Podobně jako všechny léky, může mít i Paracetamol Docpharma nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích úèinkù je klasifikována takto:
 “velmi časté”: postihují více než 1 uživatele z 10
“časté”: postihují 1 až 10 uživatelù ze 100
“méně časté”: postihují 1 až 10 uživatelù z 1000
“vzácné”: postihují 1 až 10 uživatelù z 10 000
“velmi vzácné”: postihují ménì než 1 uživatele z 10 000

“s neznámou četností” četnost nelze odhadnout z dat, která jsou k dispozici

• Účinky na srdce, cévy a lymfatický systém: 
 Vzácné: pokles krevního tlaku, poruchy krevních destiček a kmenových buněk.
 Velmi vzácné: nízké počty krevních destiček, nízký nebo snížený počet bílých krvinek

• Účinky na imunitní systém: 
 Vzácné: alergie

• Účinky na nervový systém a účinky psychiatrické
 Vzácné: třes, bolesti hlavy, deprese, zmatenost, halucinace. 

• Účinky na oči
 Vzácné: abnormální vidění

• Účinky na játra a žlučovody: 
 Vzácné: změny ve výsledcích laboratorních testů: abnormálně vysoké hladiny jaterních 

enzymů zjištěné při krevních testech jaterní funkce. V takovém případě informujte lékaře, 
možná bude nutné později provádět pravidelné kontroly z krve. 

 Velmi vzácné: otrava jaterních buněk, žloutenka

• Účinky na moč a ledviny:
 Velmi vzácné: kalná moč

• Účinky na kůži 
 Vzácné: svědění, vyrážka, pocení, puchýře, kopřivka, krevní skvrny, podlitiny a změny 

barvy kůže.

 • Celkové poruchy a účinky na místě aplikace: 
 Vzácné: závratě, malátnost, sedativní účinek, předávkování a otrava. 
 Velmi vzácné: závažná kožní vyrážka nebo alergická reakce. Zastavte neprodleně léčbu a 

informujte lékaře. 

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 PARACETAMOL DOCPHARMA 10 mg/ml INFUZNÍ ROZTOK UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za slovem 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem.

Před podáním přípravek vizuálně zkontrolujte. Paracetamol Docpharma nepoužívejte, jestliže 
zaznamenáte jakékoli částice a tmavé zabarvení, nebo jestliže je injekční lahvička poškozená.
Pouze k jednorázovému použití. Přípravek použijte neprodleně po otevření. Nepoužitý roztok 
zlikvidujte.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Paracetamol Docpharma obsahuje

Léčivou látkou je paracetamolum. 
Jeden ml obsahuje 10 mg paracetamolu.
Jedna 100ml injekční lahvička obsahuje 1000 mg paracetamolu.
Pomocnými látkami jsou: mannitol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný 4,2 
% a kyselina chlorovodíková 3,8 % k úpravě pH, a voda na injekci.

Jak přípravek Paracetamol Docpharma vypadá a co obsahuje toto balení
Paracetamol Docpharma je čirý, světle žlutý infuzní roztok.

Injekční lahvičky mají objem 100 ml.
Přípravek je dodáván v balení po 1 nebo 12 injekčních lahvičkách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Výrobce
Docpharma B.V.B.A., Hoeilaart,
Belgie

Delpharm Tours, 
Chambray-l`es-Tours, 
Francie 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP povolen pod následujícími názvy:

Rakousko Paracetamol Docpharma10 mg/ml Infusionslösung
Belgie: Paracetamol Docpharma 10 mg/ml oplossing voor infusie
Bulharsko: Paracetamol Docpharma10 mg/ml Инжекционен/инфузионен разтвор

Česká republika: Paracetamol Docpharma 10 mg/ml Infuzní roztok
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Dánsko: Paracetamol Epipharm 10 mg/ml Infusionsvæske, opløsning
Finsko: Parasetamolia Epipharm 10 mg/ml Infuusioneste, liuos
Řecko: Paracetamol Docpharma 10 mg/ml Διάλυμα για έγχυση
Maďarsko: Paracetamol Docpharma 10 mg/ml Oldatos infúzió
Německo: Paracetamol Docpharma 10 mg/ml Infusionslösung
Irsko: Paracetamol Docpharma 10 mg/ml Solution for infusion
Itálie: Paracetamolo Docpharma 10 mg/ml Soluzione per infusione
Norsko: Paracetamol Epipharm 10 mg/ml Infusjonsvæske, oppløsning
Polsko: Paracetamol Docpharma 
Portugalsko: Paracetamol Docpharma 10 mg/ml Solução para perfusão
Rumunsko: Paracetamol Docpharma 10 mg/ml Soluţie perfuzabilă
Slovenská republika: Paracetamol Docpharma 10 mg/ml Infúzny roztok
Španělsko: Paracetamol Docpharma 10 mg/ml Solución para perfusión
Švédsko: Paracetamol Epipharm 10 mg/ml Infusionsvätska, lösning

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

6.10.2010




