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Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sp. zn. sukls83327/2009, sukls83329-33/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-ROPINIROL 0,25 mg 
APO-ROPINIROL 0,5 mg 
APO-ROPINIROL 1 mg 
APO-ROPINIROL 2 mg 
APO-ROPINIROL 3 mg 

                                                     APO-ROPINIROL 4 mg

potahované tablety

ropiniroli hydrochloridum

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

1. Co je APO-ROPINIROL  a k čemu se používá

APO-ROPINIROL patří do skupiny léčiv zvaných agonisté dopaminu. Agonisté dopaminu 
ovlivňují mozek podobným způsobem jako přírodní látka zvaná dopamin. Osoby s 
Parkinsonovou chorobou mají v některých částech mozku nízké hladiny dopaminu.

APO-ROPINIROL  má podobné účinky jako přírodní dopamin, čímž pomáhá zlepšovat 
příznaky Parkinsonovy choroby.

Agonisté dopaminu se mohou také používat na úlevu od příznaků syndromu neklidných 
nohou. 

APO-ROPINIROL se užívá k léčbě Parkinsonovy choroby nebo syndromu neklidných 
nohou. Pokud užíváte lék na léčbu Parkinsonovy choroby, je možné, že dostanete jen tyto 
tablety samotné nebo mohou být podávány současně s jiným lékem nazývaným levodopa, 
který se používá na léčbu Parkinsonovy choroby.
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Syndrom neklidných nohou je stav charakterizovaný neodolatelným nutkáním pohybovat 
nohama a občas rukama, obvykle doprovázeným nepříjemnými pocity jako jsou brnění, pálení 
nebo píchání. Tyto pocity se objevují v době klidu či nečinnosti vsedě nebo vleže, zvláště v 
posteli, a jsou horší večer nebo v noci. Úlevy se obvykle docílí jedině chozením nebo 
pohybováním postiženými končetinami, což často vede k problémům se spánkem. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-ROPINIROL  užívat

Neužívejte APO-ROPINIROL:
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ropinirol nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (viz bod 6)
 jestliže trpíte vážným onemocněním ledvin nebo jater

Zvláštní opatrnosti při použití APO-ROPINIROLu je zapotřebí:
 jestliže se cítíte ospalý/á (somnolence) nebo jste najednou neočekávaně usnul/a
 trpíte nebo jste trpěl(a) duševní poruchou. Měl/a byste užívat APO-ROPINIROL jen 

v případě, že výhody jeho užívání pro Vás převáží nad možnými riziky.
 když máte potíže se srdcem, protože jeho užívání může vést k hypotenzi (nízkému 

krevnímu tlaku). Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat krevní tlak.
 pokud se u Vás vyskytla neobvyklá nutkání a/nebo chování (jako patologické hráčství 

nebo nepřiměřené sexuální chování)
V takových případech musí lékař pečlivě sledovat Vaši léčbu.
Pokud při léčbě syndromu neklidných nohou se Vaše příznaky zhorší, začnou dříve během 
dne nebo po kratším čase v klidu nebo zasáhnou jiné části Vašeho těla jako např. Vaše paže, 
sdělte to Vašemu lékaři, který možná upraví dávku APO-ROPINIROLu, který užíváte.

Pokud si myslíte, že by se Vás některý z výše zmíněných případů mohl týkat (nebo si nejste 
jistý/á), sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi předtím než začnete užívat APO-
ROPINIROL.

Sdělte svému lékaři pokud se u Vás během užívání léku projeví následující
 znenadání během dne usnete nebo se cítíte pravidelně velmi ospalý/á (somnolence). 

Neměl/a byste řídit ani obsluhovat stroje, pokud se u Vás projevují tyto příznaky. Je 
možné, že se Váš lékař rozhodne snížit Vám dávku nebo dokonce ukončit léčbu APO-
ROPINIROLem.

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.

Informujte Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících:
Některé léky mohou ovlivňovat to, jak APO-ROPINIROL  působí nebo mohou zvýšit 
pravděpodobnost, že se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky. APO-ROPINIROL  může také 
ovlivnit to, jak působí jiné léky a to včetně:
 antibiotik (jako např. ciprofloxacin nebo enoxacin)
 antidepresiv (jako např. fluvoxamin)
 HRT (hormonální substituční terapie).
 neuropleptik na jiné psychické potíže (jako sulpirid)
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 metoklopramidu, který se užívá k léčbě zažívacích poruch
 léků na léčbu žaludečního vředu (jako cimetidin)
 léků na léčbu astma, bonchitídy nebo zadržování vzduchu v těle (emfyzém) (jako např.

teofylin)
 jiných léků na léčbu Parkinsonovy choroby 

Užívání APO-ROPINIROLu s jídlem a pitím
 Užívání tablet APO-ROPINIROL u s jídlem může snížit pravděpodobnost pocitu 

nevolnosti nebo nevolnosti (zvracení). Pokud je to tedy možné, je nejlepší APO-
ROPINIROL  užívat s jídlem.

 Při užívání APO-ROPINIROL u nesmíte pít alkohol.

Kouření  a APO-ROPINIROL 
Informujte Vašeho lékaře pokud během užívání APO-ROPINIROLu začínáte nebo přestáváte 
kouřit. Lékař Vám možná bude muset upravit dávku.

Těhotenství a kojení
Ženy, které jsou těhotné nebo kojí nesmí užívat APO-ROPINIROL.
Ihned informujte svého lékaře:
 pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo otěhotnění plánujete. 
 pokud kojíte nebo plánujete kojit.
Váš lékař Vám doporučí, abyste užívání APO-ROPINIROLu ukončila. Ženy, které užívají 
APO-ROPINIROL, musí používat vhodné prostředky na zabránění otěhotnění.

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

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
APO-ROPINIROL  u Vás může vyvolávat ospalost. U lidí může vyvolávat pocity extrémní 
ospalosti a někdy u nich může způsobit velmi náhlé usnutí bez varování. Pokud by se Vás to 
mohlo týkat: Neřiďte, neobsluhujte stroje a vyvarujte se situací, kdy by ospalost nebo usnutí 
mohlo vystavit Vás (nebo ostatní) riziku vážného zranění nebo smrti. Vyhýbejte se těmto 
činnostem, dokud se Vás to nepřestane týkat.

Důležité informace o některých složkách APO-ROPINIROL u
APO-ROPINIROL obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se APO-ROPINIROL  užívá

Vždy užívejte APO-ROPINIROL  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Parkinsonova choroba
Obvyklá úvodní dávka je 0,25 mg ropirinolu třikrát denně po dobu jednoho týdne. Poté se 
dávka postupně zvyšuje podle následujícího rozpisu:

1. týden: 0,25 mg ropinirol třikrát denně.
2. týden: 0,5 mg ropinirol třikrát denně.
3. týden: 0,75 mg ropinirol třikrát denně.
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4. týden: 1 mg ropinirol třikrát denně.

Následně Váš lékař může zvýšit nebo snížit dávku, kterou užíváte, abyste dosáhli co 
nejlepšího účinku.

Obvyklá dávka je 1 mg až 3 mg ropinirolu třikrát denně (což představuje celkovou denní 
dávku 3 mg až 9 mg). Pokud u Vás nedojde k dostatečnému účinku, celková denní dávka se 
postupně zvýšit až na 24 mg.

APO-ROPINIROL  může být užíván i v kombinaci s jinými léky proti Parkinsonově chorobě. 
Pokud užíváte další přípravky na léčbu Parkinsonovy choroby, může Vám Váš lékař 
eventuelně snižovat dávku tohoto dalšího přípravku během užívání APO-ROPINIROLu.

Syndrom neklidných nohou
Užívejte APO-ROPINIROL  jedenkrát denně, každý den přibližně ve stejnou dobu. APO-
ROPINIROL se obvykle užívá těsně před spaním, ale je možné ho užít až 3 hodiny před tím, 
než jdete spát. Přesná dávka APO-ROPINIROLu, kterou lidé užívají se může lišit. Váš lékař 
rozhodne, jakou dávku denně potřebujete užívat a Vy byste měl/a dodržovat pokyny lékaře. 
Na začátku užívání APO-ROPINIROLu Vám bude dávka postupně zvyšována.

Počáteční dávka je 0,25 mg ropinirol u jedenkrát denně. Po dvou dnech Vám lékař 
pravděpodobně zvýší dávku na 0,5 mg ropinirol u podávanou jedenkrát denně, a to po zbytek 
prvního týdne léčby. Pak Vám lékař může zvyšovat dávku o 0,5 mg týdně po dobu tří týdnů 
až na denní dávku 2 mg ropinirol u. Některým pacientům, u nichž nedošlo k dostatečnému 
zlepšení stavu, se může dávka postupně zvyšovat až na maximální denní dávku 4 mg.

Po třech měsících užívání APO-ROPINIROLu Vám lékař může podle Vašich příznaků a 
pocitů upravit dávku nebo léčbu přerušit.

Způsob podání
 Spolkněte tabletu APO-ROPINIROLu vcelku a zapijte je sklenicí vody.
 Tabletu(y) nekousejte. 
 APO-ROPINIROL lze užívat při jídle nebo i mimo ně. Nejvhodnější je užívat APO-

ROPINIROL  s jídlem, protože to snižuje pravděpodobnost pocitu nevolnosti nebo 
nevolnosti (zvracení)

Použití u dětí
APO-ROPINIROL nemají užívat děti a dospívající mladší 18 let věku.

Jestliže jste užil(a) více APO-ROPINIROL u, než jste měl(a)
U osoby, která se předávkovala tímto přípravkem, se mohou projevit jakékoli z těchto 
příznaků: pocit nevolnosti, nevolnost (zvracení), závratě („točení hlavy“), ospalost, únava 
(duševní nebo fyzická), bolesti žaludku, mdloby nebo nervozita.
Jestliže jste užil(a) více APO-ROPINIROLu, než jste měl(a), kontaktujte ihned lékaře nebo 
jeďte přímo do nemocnice. Balení léčivého přípravku vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-ROPINIROL   
 Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku tohoto léku, užijte ji hned, jak si vzpomenete.
 Jestliže se však už blíží doba podání následující dávky, vynechanou dávku přeskočte.
 Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
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 Pokud jste APO-ROPINIROL  vynechali po více než pár dnů, poraďte se s lékařem, jak 
přípravek začít zase užívat

Nepřestávejte v užívání léku bez předchozí konzultace s lékařem
Přípravek užívejte, dokud jej máte předepsaný. Nevysazujte jej, dokud vám to lékař 
nedoporučí.
Pokud náhle užívání APO-ROPINIROLu zastavíte, příznaky Parkinsonovy nemoci se mohou 
rychle a výrazně zhoršit.
Pokud potřebujete užívání APO-ROPINIROLu zastavit, lékař bude dávky snižovat postupně.

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 APO-ROPINIROL  nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. Při užívání tohoto léku se mohou vyskytnout následující 
nežádoucí účinky:

Informujte svého lékaře pokud se během užívání léku u Vás vyskytne kterýkoliv z 
následujících

Velmi časté (postihující více než 1 z 10 lidí):
 ospalost
 mdloby
 máte nekontrolované pohyby paží nebo dolních končetin (dyskineze)
 pocit nevolnosti (nauzea)

Časté (postihující méně než 1 z 10 lidí):
 pocit zmatenosti
 vidíte, slyšíte nebo cítíte věci, které nejsou (halucinace)
 závratě („točení hlavy“)
 bolesti břicha
 nevolnost (zvracení)
 únava 
 pálení žáhy
 nervozita
 hromadění tekutiny v nohách (otok dolních končetin)

Méně časté (postihující méně než 1 ze 100 lidí):
 zvýšení sexuální touhy
 silný pocit zmatenosti
 pokles krevního tlaku, takže cítíte závratě nebo mdloby, zejména při vstávání z sedu nebo 

lehu
 psychické problémy jako delirium (závažná zmatenost), bludy (nerozumné myšlenky) 

nebo paranoia (nerozumná podezření)
 náhlé usnutí během dne nebo pravidelný pocit silné ospalosti (somnolence)  
 nízký krevní tlak (hypotenze) zejména při vstávání/stání
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Velmi vzácné (postihující méně než 1 ze 1 000 lidí):
 změny v krevních testech, které ukazují fungování jater

Neznámé
(frekvence nemůže být odhadnuta z dostupných dat)

 Některá hlášení  týkající se pacientů s Parkinsonovou chorobou léčenou touto skupinou 
léků (agonisty dopaminu) uváděla výskyt patologického nutkavého hráčství a nadměrnou
touhu po sexu. Tyto nežádoucí účinky byly reverzibilní při snížení dávek nebo ukončení 
léčby.

 Příznaky syndromu neklidných nohou se mohou zhoršit (například samotné přiznaky 
se zhorší, začnou dříve během dne nebo po kratším čase v klidu nebo zasáhnou jiné části 
Vašeho těla jako např. Vaše paže).
Pokud k tomuto dojde, vyhledejte svého 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.

5. Jak APO-ROPINIROL  uchovávat

 Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

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

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 APO-ROPINIROL  obsahuje
Léčivou látkou je ropinirol hydrochlorid. 
 Každá potahovaná tableta APO-ROPINIROL 0,25 mg obsahuje 0,289 mg ropiniroli

hydrochloridum, odpovídající 0,25 mg ropinirolum.
 Každá potahovaná tableta APO-ROPINIROL 0,5 mg obsahuje 0,576 mg ropiniroli

hydrochloridum odpovídající 0,5 mg ropinirolum.
 Každá potahovaná tableta APO-ROPINIROL 1 mg obsahuje 1,154 mg ropiniroli

hydrochloridum odpovídající 1 mg ropinirolum.
 Každá potahovaná tableta APO-ROPINIROL  2 mg obsahuje 2,30 mg ropiniroli

hydrochloridum odpovídající 2 mg ropinirolum.
 Každá potahovaná tableta APO-ROPINIROL  3 mg obsahuje 3,47 mg ropiniroli

hydrochloridum odpovídající 3 mg ropinirolum.
 Každá potahovaná tableta APO-ROPINIROL  4 mg obsahuje 4,62 mg ropiniroli

hydrochloridum odpovídající 4 mg ropinirolum.
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Pomocnými látkami jsou laktóza, bezvodá kyselina citrónová (E330), magnézium-stearát 
(E572), hypromelóza (E464), hyprolóza (E463), makrogol 8000, oxid titaničitý (E171). 
Tablety 0,5 mg, 1 mg, 4 mg obsahují také: žlutý oxid železitý (E172). Tablety 1 mg, 3 mg 
obsahují hlinitý lak indigokarmínu (E132). Tablety 2 mg a 4 mg obsahují také červený oxid 
železitý (E172). Tableta 3 mg obsahuje také karmín (E120) a tableta 4 mg obsahuje také 
černý oxid železitý (E172). 

Jak APO-ROPINIROL  vypadá a co obsahuje toto balení 
 APO-ROPINIROL 0,25 mg potahované tablety jsou bílé pětihranné bikonvexní 

potahované tablety, s vyraženým „ROP“ nad „.25“na jedné straně a „APO“ na druhé 
straně.

 APO-ROPINIROL 0,5 mg potahované tablety jsou žluté pětihranné bikonvexní 
potahované tablety, s vyraženým „ROP“ nad „0.5“na jedné straně a „APO“ na druhé 
straně.

 APO-ROPINIROL 1 mg potahované tablety jsou zelené pětihranné bikonvexní 
potahované tablety, s vyraženým „ROP“ nad „1“na jedné straně a „APO“ na druhé straně.

 APO-ROPINIROL 2 mg potahované tablety jsou růžové pětihranné bikonvexní 
potahované tablety, s vyraženým „ROP“ nad „2“na jedné straně a „APO“ na druhé straně.

 APO-ROPINIROL 3 mg potahované tablety jsou purpurové pětihranné bikonvexní 
potahované tablety, s vyraženým „ROP“ nad „3“na jedné straně a „APO“ na druhé straně.

 APO-ROPINIROL  Apotex 4 mg potahované tablety jsou světle hnědé pětihranné 
bikonvexní potahované tablety, s vyraženým „ROP“ nad „4“ na jedné straně a „APO“ na 
druhé straně.

Tablety jsou dostupné v lahvičkách po 21 a 84 tabletách.
V blistrech jsou tablety dostupné:

0,25 mg: po 12, 21 a 126 tabletách
0,5 mg: po 21 a 84 tabletách
1 mg: po 21, 28 a 84 tabletách
2 mg: po 28 a 84 tabletách
3 a 4 mg: po 21 a 84 tabletách

Pozn.: Každá lahvička obsahuje sáček s vysoušedlem (aby tablety zůstaly suché). Vysoušedlo 
nepolykejte!

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe BV, Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko

Výrobce:
Apotex Nederland BV, Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 13.10.2010




