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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls5165/2006
a příloha k sp. zn. sukls5221/2006

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP

INFORMACE PRO POUŽITÍ , ČTĚTE POZORNĚ

CAPISTAN 160 mg
Tvrdé tobolky
(Serenoae extractum)

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Pierre Fabre Medicament
BOULOGNE Cedex, Francie

VÝROBCE
Pierre Fabre Medicament Production
GIEN, France

SLOŽENÍ 
v 1 tobolce:
léčivá látka: Serenoae extractum……..  l60 mg
pomocné látky: makrogol 10 000, želatina, žlutý oxid železitý (E 172),
indigokarmín (E 132), oxid titaničitý (E171)

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ:
Tvrdá tobolka.
60 tobolek

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
Fytofarmakum - Urologikum

CHARAKTERISTIKA
Extrakt z plodů rostliny Serenoa repens- výtažek z plodů trpasličí ságové palmy-
(s bsahem  liposterolů ) působí v cílové prostatické  tkáni  antiandrogenně. Omezuje
zvětšování objemu prostatické tkáně. Nesnižuje kvalitu sexuálního života.

INDIKACE
Přípravek je určen k léčbě benigní hyperplazie prostaty, především jejího počátečního
stádia -u mužů středního a vyššího věku. Užívá se při funkčních obtížích spojených se
zbytněním prostaty projevujícím se častým močením - zejména v noci, zvýšeným
mikčním úsilím (močením s námahou) ,slabým močovým proudem, pocitem 
nedokonalého vyprázdnění, obtížným začátkem močení (zvláště ráno ). Přípravek však
nenahrazuje případnou nutnost pozdějšího chirurgického výkonu.
Přípravek může být předepisován pouze lékařem- urologem, který zváží veškeré
okolnosti zdravotního stavu pacienta.

KONTRAINDIKACE
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Přípravek se nesmí užívat při eventuální přecitlivělosti (alergii) na některou ze  složek 
přípravku.

UPOZORNĚNÍ
Při případném výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků či jiné neobvyklé reakce se 
poraďte s lékařem, kterého vždy rovněž informujte i o všech ostatních lécích, které 
užíváte (včetně změn jejich dávkování). Nutné jsou pravidelné kontroly lékařem -
urologem.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Při užívání na lačno se může vyskytnout nauzea (pocit na zvracení), případně bolesti 
břicha. Zřídka byly pozorované kožní vyrážky či otoky. Velmi zřídka zvětšení prsní 
žlázy (gynekomastie), které po vysazení léčby mizí.

INTERAKCE
U tohoto přípravku nejsou interakce dosud popisovány.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ
Pokud lékař nedoporučí  jinak, užívají muži 2 tobolky denně, tj. jednou ráno a jednou
večer, v průběhu jídla či po jídle. Nerozkousaná tobolka se zapije vodou.

VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti  vyznačené na obalu!
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí !

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat při teplotě do 30 C.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
30. 6. 2010
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