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                   Příloha č. 2 k  rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls155663/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

ADVIL EFFERVESCENT 400 MG
šumivé tablety
(ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Advil Effervescent 400 
mg musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě 

bolesti, přestaňte přípravek používat a vyhledejte 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.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Advil Effervescent 400 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Advil Effervescent 400 mg používat 
3. Jak se Advil Effervescent 400 mg používá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Advil Effervescent 400 mg uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE ADVIL EFFERVESCENT 400 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Advil Effervescent 400 mg obsahuje léčivou látku ibuprofen, který patří do skupiny tzv. nesteroidních 
antirevmatik a zmírňuje bolest a zánětlivé příznaky, otok a snižuje horečku. 

Tento přípravek se používá k úlevě u mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti hlavy, migréna (a 
s ní spojené příznaky jako citlivost na světlo a hluk a nevolnost), bolest zad či bolest při menstruaci, 
bolest zubů, revmatická bolest včetně mírné bolesti při již diagnostikované osteoartóze, dále při 
horečce a k úlevě od příznaků nachlazení a chřipky včetně bolesti kloubů a svalů.

V případě revmatické bolesti včetně osteoartrózy (nezánětlivé onemocnění kloubů, pro nějž je typická 
destrukce (zánik) kloubní chrupavky) se před užíváním přípravku poraďte s lékařem.

Tento přípravek se rychle vstřebává a rychle začíná zmírňovat příznaky onemocnění.
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ADVIL EFFERVESCENT 
400 MG POUŽÍVAT

Prosím, přečtěte si následující informace.

Nepoužívejte Advil Effervescent 400 mg

- jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a žaludečním vředem, perforací (protržením) či krvácením 
do žaludku či tenkého střeva (dvanáctníku) nebo jinými žaludečními problémy včetně případů 
souvisejících s předchozí léčbou léky obsahujícími kyselinu acetylsalicylovou nebo jinými léky 
proti bolesti a zánětu (nesteroidní antirevmatika)

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku ibuprofen nebo na kteroukoliv složku 
přípravku Advil Effervescent 400 mg (viz bod 6) nebo jestliže jste v minulosti při léčbě kyselinou 
acetylsalicylovou nebo jinými léky proti bolesti a zánětu (nesteroidní antirevmatika) měl/a 
alergickou reakci jako je astma, rýma, svědivá vyrážka nebo otok rtů, obličeje, jazyka či krku 

- jestliže trpíte těžkým jaterním, ledvinovým či srdečním selháním
- jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Advil Effervescent 400 mg je zapotřebí:
Před užíváním tohoto léčivého přípravku se poraďte s lékárníkem či lékařem, jestliže:

- trpíte astmatem, jaterním či ledvinovým onemocněním nebo sennou rýmou.
- trpíte onemocněními trávicího traktu nebo dlouhodobým zánětem střeva (např. ulcerózní kolitida, 

Crohnova choroba),
- trpíte systémovým lupus erythematodes (SLE; porucha imunitního systému ovlivňující pojivové 

tkáně, což vede k bolesti kloubů, kožním změnám a poruchám dalších orgánů) či jiným 
autoimunitním onemocněním

- snažíte se otěhotnět (ibuprofen patří do skupiny nesteroidních antirevmatik, která mohou ovlivnit 
plodnost u žen. Tento účinek vymizí po ukončení léčby.)

- jste v prvních 6 měsících těhotenství
- trpíte onemocněním srdce, v minulosti jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu nebo můžete být 

ohrožen/a těmito stavy (např. máte vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysoký cholesterol, nebo 
kouříte)

- trpíte zadržováním tekutin (otoky) 
Léky jako je Advil Effervescent 400 mg mohou mírně zvýšit riziko srdečního záchvatu (infarktu 
myokardu) nebo cévní mozkové příhody. Riziko je více pravděpodobné při používání vysokých dávek
a dlouhodobé léčbě. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby (5 dnů u bolesti a 3 dny u 
horečky).

Tento přípravek není určen pro děti do 12 let.

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.

Nepoužívejte Advil Effervescent 400 mg, jestliže užíváte:
 Jiné léky proti bolesti ze skupiny nesteroidních antirevmatik (včetně inhibitorů COX-2) či 

kyselinu acetylsalicylovou
 Některé léky proti krevní srážlivosti (např. kyselinu acetylsalicylovou, warfarin, tiklopidin), 

některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (inhibitory ACE, např. kaptopril, beta-blokátory, 
antagonisté angiotenzinu II). I další léky mohou ovlivnit léčbu ibuprofenem či mohou být touto 
léčbou ovlivněny.

Proto se před použitím ibuprofenu s jinými léky vždy poraďte s lékařem.
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Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, jestliže
 Užíváte určitý typ léků proti depresi nazývaný SSRI (např. fluoxetin, sertralin, paroxetin), 

kortikosteroidy, lithium, digoxin, fenytoin, metotrexát, cyklosporin či zidovudin, jelikož účinek 
těchto léků může být ibuprofenem ovlivněn.

Užívání přípravku Advil Effervescent 400 mg s jídlem a pitím
Přípravek ADVIL EFFERVESCENT 400 MG můžete užívat nalačno. Malý počet lidí však může při 
užívání tohoto přípravku zaznamenat mírné zažívací obtíže. Pokud k nim dojde, může pomoci, pokud 
budete šumivé tablety užívat s trochou jídla či mléka.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem dříve, než začnete užívat ADVIL EFFERVESCENT 400 MG. V posledních třech měsících 
těhotenství přípravek Advil Effervescent 400 mg nesmíte používat, neboť by mohl způsobit problémy 
u nenarozeného dítěte nebo během porodu.

ADVIL EFFERVESCENT 400 MG patří do skupiny léků, které mohou ovlivnit plodnost u žen. Tento 
účinek vymizí po ukončení léčby. Je nepravděpodobné, že by příležitostné užívání tohoto přípravku u 
Vás ovlivnilo možnost otěhotnět, pokud však máte problémy s otěhotněním, poraďte se před užíváním 
tohoto přípravku s lékařem.

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

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud začnete cítit závrať, ospalost, točení hlavy či poruchy zraku, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Advil Effervescent 400 mg
 Tento přípravek obsahuje 170 mg draslíku v jedné šumivé tabletě. To je třeba vzít v úvahu u 

pacientů se sníženou renální funkcí nebo u pacientů na dietě s kontrolovaným obsahem 
draslíku.

 Tento přípravek obsahuje 407 mg sodíku v jedné šumivé tabletě. To je třeba vzít v úvahu u 
pacientů na dietě s kontrolovaným obsahem sodíku a u pacientů s vysokým krevním tlakem.

Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se 
poraďte s lékařem.

3. JAK SE ADVIL EFFERVESCENT 400 MG POUŽÍVÁ

Vždy užívejte Advil Effervescent 400 mg přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se užívá ústy.

Pouze ke krátkodobému použití.

Měla by být použita nejnižší účinná dávka po nejkratší dobu nutnou k dosažení úlevy od příznaků. 
Starší pacienti a pacienti s poškozením ledvin a jater by měli být vždy léčeni nejnižší účinnou dávkou.

Jestliže příznaky přetrvávají po dobu více než 5 dnů u bolesti nebo více než 3 dny u horečky nebo 
pokud se příznaky zhorší, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
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Dávkování: Dospělí, starší pacienti a mladiství od 12 let s hmotností nad 30 kg:

Užívejte jednu šumivou tabletu (400 mg) až třikrát denně, dle potřeby. Šumivá tableta se rozpustí ve 
sklenici vody a roztok se vypije ihned po rozpuštění. Šumivé tablety se nesmí polykat celé. Užívejte 
pouze takové množství přípravku, které je nutné k dosažení úlevy od příznaků, a mezi jednotlivými 
dávkami udržujte odstup nejméně 4 hodiny.

Neužívejte více než 3 šumivé tablety (1200 mg ibuprofenu) během 24 hodin.

Nepodávejte dětem do 12 let.

Jestliže jste použil/a více přípravku Advil Effervescent 400 mg, než jste měl/a
Jestliže jste omylem užil/a nadměrné množství tablet, ihned kontaktujte lékaře či nemocnici. Vezměte 
si s sebou zbývající tablety, abyste je mohl/a ukázat lékaři. Mezi příznaky předávkování patří: 
nevolnost, bolest břicha, zvracení s obsahem krve nebo hnědé drti (jako kávová sedlina), průjem, 
zvonění v uších, bolest hlavy, závrať, ospalost, zmatenost, porucha orientace a vzácně ztráta vědomí.

Jestliže jste zapomněl/a užít Advil Effervescent 400 mg
Neužívejte vyšší dávku, než je doporučená dávka.

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 přípravek Advil Effervescent 400 mg nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10000 lidí), ale pokud 
zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných účinků, ihned PŘESTAŇTE užívat tento přípravek a 
kontaktujte lékaře nebo lékárníka:

 Peptický vřed či perforaci (proděravění) žaludku nebo dvanáctníku. Mezi příznaky může patřit 
bolest břicha, zvracení krve (nebo tekutiny, která vypadá jako kávová sedlina), krev ve stolici 
nebo tmavá dehtovitá stolice.

 Zánět mozkových blan. Mezi příznaky může patřit ztuhlost šíje, bolest hlavy, nevolnost či 
zvracení, horečka či pocit desorientace.

 Těžké alergické reakce. Mezi příznaky může patřit mdloba, zrychlený tep, otok obličeje, 
jazyka a krku.

 Zhoršení astmatu, sípání či obtížné dýchání.

Další možné nežádoucí účinky

Následující méně časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 1 ze 100 až 1 z 1000 lidí:

 Alergické reakce jako kopřivka, vyrážka a svědění (nebo SLE)
 Bolest břicha, zažívací obtíže, pálení žáhy a zvracení
 Bolest hlavy

Následující vzácné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 1 z 1000 až 1 z 10000 lidí:

 Průjem, plynatost, zácpa či zvracení
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Následující velmi vzácné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u méně než 1 z 10000 lidí:

 Snížený počet krevních buněk, což může vyvolat bledost či zežloutnutí kůže, vyvolat horečku, 
bolest v krku, vřídky v ústní dutině, chřipkové příznaky, vyčerpání či únavu, snadnou tvorbu 
modřin či krvácení z kůže či nosu.

 Vysoký krevní tlak.
 Srdeční selhání.
 Nervozita, poruchy zraku, zvonění v uších a závrať.
 Problémy s játry. Mezi příznaky může patřit zežloutnutí kůže nebo očního bělma.
 Problémy s ledvinami. Mezi příznaky může patřit otok kotníků.
 Závažné kožní reakce. Mezi příznaky může patřit tvorba puchýřů.

Léky jako je tento přípravek mohou být spojeny s malým zvýšením rizika srdečního záchvatu (infarktu 
myokardu) či cévní mozkové příhody.

Riziko nežádoucích účinků je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě. 
Nepřekračujte doporučené dávkování ani délku léčby (5 dnů u bolesti a 3 dny u horečky).

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 ADVIL EFFERVESCENT 400 MG UCHOVÁVAT

 Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 Přípravek Advil Effervescent 400 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 

blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 Uchovávejte při teplotě do 30° C
 Uchovávejte v původním obalu, 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 Advil Effervescent 400 mg obsahuje

- Léčivá látka je: ibuprofenum. Jedna šumivá tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg.
- Pomocné látky jsou: uhličitan draselný (E501 uhličitan sodný (E500), kyselina citronová (E330), 

dihydrogen-citronan sodný (E331), hydrogenuhličitan sodný (E500), hypromelosa (E464), 
dihydrát sodné soli sacharinu (E954), sacharosa-monopalmitát (obsahuje sacharózu), mentolové 
aroma v prášku, grapefruitové aroma, magnesium-stearát (E470b)

Jak přípravek Advil Effervescent 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení

ADVIL EFFERVESCENT 400 MG jsou kulaté, bílé tablety, ploché na obou stranách. Dodávají se 
v balení obsahujících 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20, 32 a 40 šumivých tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
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Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Corporation Austria GmbH
Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko

Výrobce
Losan Pharma GmbH 
Otto-Hahn-Strasse 13
79395 Neuenburg
Německo

Tento léčivý přípravek by v zemích EHP schválen pod následujícími názvy:
Belgium - Advil 400, bruistabletten; Česká republika - Advil Effervescent 400 mg ; 
Maďarsko - Advil Pezsgőtabletta; Irsko - Advil Maximum Strength 400 mg Effervescent 
Tablets; Itálie -
ADVILDOL 400 mg compresse effervescenti; Nizozemsko - Advil bruis met citrussmaak, 
400 mg bruistabletten; Portugalsko - Anadvil 400 mg Comprimidos efervescentes; 
Slovenská republika - Advil 400mg šumivé tablety; Spojené Království - Anadin LiquiFast 
400 mg Effervescent Tablets 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.10.2010




