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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls203725/2009
a příloha k sp. zn. sukls52565/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Anastrozol Mylan 1 mg
Potahované tablety

anastrozolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 Ponechte si tuto příbalovou informaci. Možná, 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 Anastrozol Mylan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anastrozol Mylan užívat
3. Jak se přípravek Anastrozol Mylan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Anastrozol Mylan uchovávat
6. Další informace

1. Co je Anastrozol Mylan a k čemu se používá

Anastrozol patří do skupiny léků označovaných jako inhibitory aromatázy. To znamená, že 
ovlivňují některé účinky aromatázy, což je enzym, který snižuje hladinu určitých ženských 
sexuálních hormonů, tzv. estrogenů.
Anastrozol se používá pro léčbu karcinomu prsu u žen po menopauze.

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anastrozol Mylan užívat

Neužívejte Anastrozol Mylan 
 Jestliže jste alergická (přecitlivělá) na anastrozol nebo na jakoukoli složku přípravku

Anastrozol Mylan 1 mg, potahované tablety (viz část 2 Důležité informace o některých 
složkách přípravku Anastrozol Mylan a část 6 Co přípravek Anastrozol Mylan obsahuje),

 Jestliže u vás ještě nedošlo k menopauze,
 jestliže jste těhotná ,
 jestliže kojíte (viz část 2 Těhotenství a kojení)
 jestliže máte středně těžké až těžké jaterní potíže
 jestliže máte vážné problémy s ledvinami
 jestliže užíváte tamoxifen (viz část 2, Vzájemné užívání s dalšími léčivými přípravky),
 jestliže užíváte léčivé přípravky obsahující estrogen (viz část 2, Vzájemné užívání s dalšími 

léčivými přípravky).

Anastrozol by neměl být podáván dětem.
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Anastrozol Mylan je zapotřebí
 Pokud si nejste jistá, zda jste prodělala menopauzu či nikoliv. Váš lékař by měl provést 

kontrolu hladin Vašich hormonů. 
 Pokud jste prodělala nebo máte jakékoli onemocnění, které postihuje pevnost Vašich kostí

(osteoporóza). Přípravek Anastrozol Mylan snižuje hladiny ženských hormonů a to může vést 
ke ztrátě obsahu minerálů v kostech, což může snížit jejich pevnost. V průběhu léčby může 
být u Vás provedeno vyšetření hustoty kostí. Váš lékař Vám může dát lék pro zabránění nebo 
léčbě úbytku kostní hmoty.

 Jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami
 Jestliže používáte analoga LHRH (léky pro léčbu karcinomu prsu, určitých gynekologických 

onemocnění a neplodnosti, jako je goserelin). Nebyly provedeny žádné studie hodnotící 
kombinaci LHRH analog a anastrozolu. Anastrozol a analoga LHRH by proto neměly být 
užívány v kombinaci.

 Jestliže trpíte nesnášenlivostí laktózy (viz 'Důležité informace o některých složkách 
přípravku Anastrozol')

Informujte svého lékaře, pokud se některé z výše uvedených varování vztahuje na Vás.

Anastrazol by neměl být používán u chlapců s nedostatkem růstového hormonu spolu s léčbou 
růstovým hormonem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinek jiných léčivých přípravků může být ovlivněn anastrozolem. Tyto léky mohou naopak 
ovlivnit správné účinky anastrozolu. Anastrozol může vzájemně účinkovat s:
 tamoxifenem (léčivá látka pro léčbu karcinomu prsu).
 léky obsahující estrogen, například hormonální substituční léčba (HRT).
Tyto léky mohou snižovat účinek přípravku Anastrozol Mylan. Tyto léky by neměly být užívány 
v kombinaci s přípravkem Anastrozol Mylan (viz část 2, Neužívejte Anastrozol Mylan).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Anastrozol Mylan s jídlem a pitím
Jídlo a pití neovlivňuje účinek přípravku Anastrozol Mylan.
Těhotenství a kojení
Anastrozol Mylan se nesmí užívat v průběhu těhotenství a kojení. Kontaktujte ihned svého 
lékaře, pokud si myslíte, že jste těhotná.
Přípravek Anastrozol Mylan se používá pouze pro léčbu karcinomu prsu u postmenopauzálních 
žen (viz část 1, Co je Anastrozol Mylan a k čemu se používá a část 2, Neužívejte Anastrozol
Mylan).
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že přípravek Anastrozol Mylan ovlivní Vaši schopnost řídit motorové 
vozidlo nebo obsluhovat stroje. Můžete se však příležitostně cítit ospalá nebo slabá a při těchto 
situacích byste neměla řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Anastrozol Mylan
Potahované tablety Anastrozol Mylan obsahují mléčný cukr laktózu. Pokud jste byla lékařem 
informována, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, jako je laktóza, informujte před užíváním 
tohoto přípravku svého lékaře.

3.  Jak se přípravek Anastrozol Mylan užívá
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Vždy užívejte přípravek Anastrozol Mylan přesně podle instrukcí lékaře. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte
přípravek nikomu jinému. Mohl by mu ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Obvyklá dávka je jedna tableta (1 mg anastrozolu) jednou denně.
U starších pacientů nebo u pacientů s mírným nebo středně závažným postižením funkce jater 
nebo ledvin není nutná úprava dávkování.
Jestliže jste užil/a více přípravku Anastrozol Mylan, než jste měla.
V případě, že užijete více tablet přípravku Anastrozol Mylan, než jste měla, kontaktujte 
neprodleně svého lékaře nebo lékárníka.

Co když zapomenete přípravek Anastrozol Mylan užít
Nezdvojujte dávku, abyste nahradila dávku, kterou jste zapomněla užít. Vynechejte dávku, 
kterou jste zapomněla užít, a užijte další tabletu v obvyklou dobu.

Pokud ukončíte užívání přípravku Anastrozol Mylan
Neukončujte užívání tablet, i když se cítíte dobře, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Váš lékař 
Vám poradí, jak dlouho byste měla užívat přípravek Anastrozol Mylan. Obvyklá délka léčby je 5 
let.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako ostatní léky, může mít i přípravek Anastrozol Mylan nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky mohou být:
 velmi časté (postihující více než 1 z 10 osob):
 časté (postihující méně než 1z 10 osob)
 méně časté (postihující méně než 1 ze 100 osob)
 vzácné (postihující méně než 1 z 1 000 osob)
 velmi vzácné (postihující méně než 1 z 10 000 osob)

Pokud se vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte užívat Anastrozol 
Mylan a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc: 
• Alergické reakce v rozmezí od mírného svědění kůže (kopřivky, což je méně časté) 
po závažné kožní reakce s vředy nebo puchýři v ústech, na rtech a kůži. Toto je známé 
jako "Stevens-Johnsonův syndrom" (frekvence tohoto nežádoucího účinku není 
známa). 
• otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla. To může způsobit obtíže při polykání nebo dýchání 
(frekvence tohoto nežádoucího účinku není známa). 

Velmi časté nežádoucí účinky (postihující více než 1 z 10 osob): 
• bolesti hlavy 
• návaly horka 
• pocit nevolnosti (pocit na zvracení) 
• kožní vyrážka (bude zahrnovat druh vyrážky zvané "kopřivka") 
• bolest nebo ztuhlost kloubů 
• nedostatek energie a síly (pocit slabosti)
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• artritida

Časté nežádoucí účinky (postihující méně než 1 z 10 osob): 
• anorexie (ztráta chuti k jídlu) 
• zvýšené nebo vysoké hladiny tuku známého jako cholesterol v krvi. To by bylo vidět 
při krevních testech 
• ospalost (pocit ospalosti) 
• syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost v některých částech ruky) 
• průjem 
• nevolnost (zvracení) 
• změny krevních testů, které ukazují, jak dobře pracují Vaše játra 
• řídnutí vlasů (ztráta vlasů) 
• bolest v kostech 
• vaginální suchost 
• krvácení z pochvy (obvykle v několika prvních týdnech léčby - pokud krvácení 
pokračuje, poraďte se s lékařem) 

Méně časté nežádoucí účinky (postihující méně než 1 ze 100 lidí): 
• abnormální jaterní funkce nebo hepatitida 
• zvýšené jaterní enzymy 
• prst na spoušti (stav, při kterém se prsty nebo palec zachytávají v ohnuté poloze). 

Účinky na Vaše kosti 
Anastrozol snižuje množství hormonu zvaného estrogen, který je ve Vašem těle. To 
může snížit obsah minerálních látek ve Vašich kostech. Vaše kosti mohou být méně 
silné a mohou být více náchylné ke zlomeninám. Váš lékař bude řídit tato rizika v 
závislosti na léčebných doporučeních pro zdravé kosti u žen po menopauze. Měly
byste promluvit se svým lékařem o rizicích a možnostech léčby.

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 Anastrozol Mylan uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek Anastrozol Mylan nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na 
blistru nebo krabičce za „Použitelné do:“. 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 přípravek Anastrozol Mylan obsahuje
 Léčivá látka je anastrozol. Jedna tableta obsahuje 1 mg anastrozolum.
 Dalšími složkami přípravku jsou: jádro tablety: monohydrát laktózy, sodná sůl 

karboxymethylškrobu, povidon (E1201) a magnesium-stearát (E572).
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Potah tablety: makrogol, hypromelosa (E464) a oxid titaničitý (E171).

Vzhled a velikost balení přípravku Anastrozol Mylan
Anastrozol Mylan: bílé, kulaté bikonvexní potahované tablety, označené z jedné strany „ANA“ a 
z druhé strany „1“.

Přípravek je k dispozici v blistrech obsahujících 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 
nebo 300 tablet a nemocničních blistrech obsahujících 28, 50, 84, 98, 300 nebo 500 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Generics [UK] Limited
Station Close, Potters Bar
Hertfordshire, EN6 1TL
Velká Británie

Výrobci:
Synthon BV
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Nizozemsko

Synthon Hispania S.L.
C/Castelló, 1
Polígono las Salinas
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Španělsko

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, 
35 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road,
Dublin 13
Irsko

Léčivý přípravek je registrován v členských zemích EU pod následujícími názvy:

Belgie Anastrozole 1 mg Mylan 
Česká republika Anastrozol Mylan 1 mg
Dánsko Anastrozol Mylan  
Finsko Anastrozol Mylan  
Francie Anastrozole Mylan 1 mg, comprimé peliculé
Irsko Agerdex 1 mg film-coated tablets
Itálie Anastrozolo Mylan Generics
Maďarsko Anastrozole Generics (UK)
Nizozemsko Anastrozol Mylan 1 mg, filmomhulde tabletten
Norsko Anastrozol Mylan 
Polsko AnastroGen
Portugalsko Anastrozol Mylan 
Rakousko Anastrozol Arcana 1 mg  Filmtabletten
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Řecko Anastrozole/Generics
Slovenská republika Anastrozol Mylan 1 mg
Slovinsko Astrol 1 mg filmsko obložene tablete
Španělsko Anastrozol Mylan 
Švédsko Anastrozol Mylan 
Velká Británie Anastrozole 1 mg Film-coated Tablet

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  20.10.2010




