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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls196147/2010, sukls196148/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pravastatin Vale 10 mg
Pravastatin Vale 20 mg

tablety
pravastatinum natricum

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, sděl-
te to svému lékaři nebo lékárníkovi.

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

1.  CO JE PRAVASTATIN VALE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Pravastatin Vale tablety obsahují léčivou látku pravastatin, která patří do skupiny látek zvaných stati-
ny, které snižují hladinu cholesterolu v krvi Cholesterol je tuková látka (lipid), která může způsobit 
zúžení cév v srdci a vést k srdeční příhodě.

Pravastatin Vale se používá: 

 ke snížení hladiny cholesterolu v krvi, pokud tohoto snížení nelze dosáhnout dietou, cvičením 
a snížením tělesné hmotnosti

 ke snížení vysokých hladin tuků u pacientů po transplantaci orgánů
 ke snížení rizika dalšího infarktu u pacientů, kteří v minulosti již prodělali infarkt myokardu ne-

bo kteří trpí bolestmi na hrudi (nestabilní angína pecoris).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT PRAVASTATIN VALE? 

Neužívejte přípravek Pravastatin Vale: 
 pokud jste přecitlivělí (alergičtí) na pravastatin sodný nebo na kteroukoli další složku přípravku 

Pravastatin Vale
 pokud trpíte onemocněním jater nebo pokud hodnoty jaterních testů ukazují nadměrné hodno-

ty, aniž by k tomu existoval jiný důvod (váš lékař vám sdělí podrobnosti)
 pokud jste těhotná nebo kojící.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pravastatin Vale je zapotřebí, jestliže:
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 jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jste v minulosti prodělal(a) jaterní onemocnění
 pokud pravidelně požíváte velké množství alkoholu
 pokud trpíte sníženou funkcí štítné žlázy
 jestliže užíváte jiné léky (např. fibráty), ke snížení tuků v krvi
 pokud jste prodělal(a) svalové problémy během předchozí léčby určené ke snížení tuků krvi, 

nebo pokud vy nebo někdo ve vaší rodině trpí dědičnou svalovou chorobou.

Trpíte-li některým z následujících stavů, bude Váš lékař bude muset provést krevní test před a možná 
i během léčby pravastatinem, aby zhodnotit riziko svalových nežádoucích účinků. Možná bude nutné 
provést krevní test, pokud je Vám 70 let nebo více.

 pokud trpíte svalovou slabost nebo křečemi v průběhu léčby, nebo pokud se některé části va-
šeho těla stanou neobvykle citlivými na dotek.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete pravastatin užívat, pokud:
 trpíte závažným respiračním selháním

Poraďte se se svým lékařem, pokud při použití pravastatinu, dostanete nevysvětlitelné svalové bolesti, 
svalovou slabost nebo svalové křeče, zejména v kombinaci s únavou, horečkou a červenohnědým 
zbarvení moči (rhabdomyolýza), což může být příznakem postižení ledvin. Tyto¨příznaky mohou být 
způsobeny použitím přípravku Pravastatin Vale.

Použití u dětí
Tento přípravek není vhodný pro děti mladší než 8 let.

Užívání jiných léků
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.

Jestliže užíváte přípravek Pravastatin Vale s některými jinými léky, může být účinek buď pravastatin 
nebo současně podávaného přípravku ovlivněn.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, zejména pokud užíváte nebo jste užíval některý z těchto léků:

 přípravky známé jako fibráty (např. gemfibrozil a fenofibrát), která snížují tuky v krvi nebo ky-
selinu nikotinovou. Užívání těchto léků s pravastatinem může způsobit vážné poškození svalů.

 léky, jako je cholestyramin a colestipol používané k léčbě vysoké hladiny cholesterolu. Tyto 
přípravky mohou snížit účinnost pravastatinu. Pravastatin Vale by měl být užit nejméně jednu 
hodinu před nebo čtyři hodiny poté, co jste užil(a) jakýkoliv z těchto přípravků.

 cyklosporin (lék používaný k potlačení imunitního systému), protože může dojít ke zvýšení 
účinku pravastatinu a Váš lékař může potřebovat změnit Vaši dávku.

 antibiotika jako erytromycin a klaritromycin, protože tyto přípravky mohou zvýšit účinek prava-
statinu.

Užívání přípravku Pravastatin Vale s jídlem a pitím

Tento přípravek může být užíván s jídlem nebo bez jídla. V každém případě je nutné minimalitovat 
příjem alkoholu. Pokud máte obavy, kolik alkoholu můžete pít, zatímco užíváte tento přípravek, poraď-
te se svým lékařem.

Těhotenství a kojení:
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Přípravek Pravastatin Vale byste neměla užívat během těhotenství nebo při kojení, protože pravasta-
tin může poškodit vaše dítě.

Než začnete přípravek Pravastatin Vale užívat, měla byste informovat svého lékaře, pokud jste těhot-
ná, nebo máte v úmyslu otěhotnět. Pokud otěhotníte v průběhu léčby, měla byste přestat užívat pří-
pravek Pravastatin Vale a poradit se s lékařem. Ženy v plodném věku by měly používat spolehlivou 
antikoncepci během užívání tohoto přípravku.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Pravastatin Vale nemá obvykle vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Je nicméně možné, že by 
se mohly vyskytnout mírné závratě. Pokud se po použití přípravku Pravastatin Vale necítíte dobře, 
neřiďte a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Pravastatin Vale:
Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého 
lékaře před užitím tohoto léčivého přípravku.

3. JAK SE PRAVASTATIN VALE UŽÍVÁ

Vždy užívejte Pravastatin Vale přesně dle doporučení Vašeho lékaře. Nejste-li si jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Užívejte Pravastatin Vale jednou denně, nejlépe večer, s jídlem nebo bez něj. Tablety zapijte dosta-
tečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody). 

Pokud není určeno jinak předepisujícím lékařem, obvyklá dávka je: 

Pro snížení zvýšené hladiny cholesterolu v krvi 
Doporučená dávka je 10-40 mg pravastatinu užívaná jednou denně. Maximální denní dávka je 
40 mg pravastatinu. 

Předcházení onemocnění srdce a cév 
Doporučená dávka je 40 mg pravastatinu užívaná jednou denně. 

Po transplantaci
Doporučená dávka je 20 mg pravastatinu užívaná jednou denně. Dávkování lze zvýšit až na 
40 mg pravastatinu. Váš lékař Vám řekne, jaké množství přípravku užívat.

Děti a mladiství s dědičným zvýšením hladiny cholesterolu v krvi (heterozygotní familiární hy-
percholesterolémie) 
Doporučená dávka je 10-20 mg pravastatinu užívaná jednou denně u dětí mezi 8-13 roky věku a 
10-40 mg pravastatinu jednou denně u mladistvých mezi 14-18 roky věku. 

Starší pacienti
Úprava dávkování není pro tuto skupinu potřebná. Lze použít stejné dávkování jako u dospělých paci-
entů. Váš lékař Vám řekne, jaké množství přípravku užívat

Úprava dávky u pacientů s poruchou ledvin nebo jater
Typická dávka je 10 mg pravastatinu užívaná jednou denně, ale může být vyšší. Váš lékař Vám řekne, 
jaké množství přípravku užívat.
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Užívání přípravku Pravastatin Vale s jinými léky 
Jestliže užíváte pravastatin a další léky, které obsahují kolestyramin nebo kolestipol (přípravky, které 
jsou také užívané k léčbě zvýšených hladin cholesterolu), je nutné přípravek Pravastatin Vale užít 
alespoň 1 hodinu před nebo 4 hodiny po podání těchto léků. 

Pokud také užíváte přípravek, který snižuje obranyschopnost (imunitní funkci) organismu (ciklosporin), 
může Vám lékař předepsat počáteční dávku 20 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena Vaším 
lékařem až na 40 mg. Váš lékař Vám řekne, jaké množství přípravku užívat.

Váš lékař Vám řekne, jak dlouho budete muset přípravek Pravastatin Vale užívat. To závisí na tom, 
proč Vám byl tento přípravek předepsán.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Pravastatin Vale je příliš silný nebo příliš slabý řekněte to své-
mu lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil/a více přípravku Pravastatin Vale, než jste měl/a:
Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet nebo pokud někdo náhodou užil Vaše tablety, kontaktujte 
ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Pravastatin Vale:
Pokud vynecháte dávku nemějte obavy. Jednoduše užijte normální dávku v další obvyklou dobu. Ne-
zdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste ukončil/a užívání přípravku Pravastatin Vale:
Přípravek Pravastatin Vale užívejte tak dlouho, jak Vám lékař předepsal. Jestliže jste přestal(a) užívat 
přípravek Pravastatin Vale, vaše hladina cholesterolu se může opět zvýšit. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékár-
níka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pravastatin Vale nežádoucí účinky, ačkoli se nemusí 
vyskytnou u každého. Obecně platí, že se jedná o mírné a přechodné nežádoucí účinky. Nicméně u 
některých pacientů se mohou objevit následující nežádoucí účinky.

Může u Vás dojít k zánětu slinivky břišní (pankreatitida), zánětu svalů, svalovým
křečím, horečce, která může být spojena s problémy s ledvinami (rabdomyolýza).
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás při používání přípravku Pravastatin Vale objeví někte-
ré z těchto nežádoucích účinků, protože svalové poruchy mohou být i závažné ve vyjímečných přípa-
dech (viz též bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pravastatin Vale užívat.

Mohla by se u Vás objevit závažná alergická reakce způsobující otok obličeje, krku, jazyka a nadměr-
né hromadění tekutin v těle, což může vést k potížím s polykáním nebo dýcháním. Toto je velmi vzác-
ná reakce, která může být závažná, a pokud k ní dojde, měl(a) byste ihned navštívit lékaře, pokud
se u Vás projeví některý z výše uvedených příznaků.

Méně časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 pacientů z 1000):
 závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku, problémy se spánkem
 problémy se zrakem, rozmazané vidění nebo dvojité vidění
 problémy se zazíváním nebo pomalé trávení, poruchy trávení / pálení žáhy, bolest břicha, ne-

volnost/zvracení, obtížné nebo zpožděné vyprazdňování střev, průjem, plynatost
 svědění, vyrážka, kopřivka, problémy s pokožkou hlavy a s vlasy (včetně ztráty vlasů)
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 abnormální močení, např. bolest, vysoká četnost, časté močení v noci
 poruchy sexuálních funkcí
 únava.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 pacientů z 10.000):
 problémy s vnímáním dotyku včetně pálení/brnění, necitlivosti nebo mravenčení (parestézie) 
 zánět šlach, někdy spojený s přetržením šlachy
 citlivost svalů a kosti, bolesti kloubů (artralgie), svalové křeče, bolesti svalů a svalová 

slabost 
 zvýšená produkce jaterních enzymů
 zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka), tkání a tělních tekutin, zánět jater 

(hepatitida), náhlé rychlé zničení veškeré jaterní tkáně (nekrotická hepatitida)
 určitý typ chronického kožního onemocnění (lupus-like syndrom).

Další možné nežádoucí účinky:¨
 poruchy spánku, včetně nespavosti a nočních můr 
 ztráta paměti 
 deprese 
 potíže s dýcháním, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti a 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, informujte svého lékaře 
nebo lékárníka

5. JAK PRAVASTATIN VALE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Nepoužívejte přípravek Pravastatin Vale po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru
za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného 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 Pravastatin Vale obsahuje:
 Léčivou látkou je pravastatinum natricum

Pravastatin Vale 10 mg tablety: Jedna tableta obsahuje 10 mg pravastatinum natricum. 
Pravastatin Vale 20 mg tablety: Jedna tableta obsahuje 20 mg pravastatinum natricum. 

 Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, uhličitan dihydroxyhlinito-sodný, natrium-stearyl-
fumarát, 10 mg tablety: červený oxid železitý (E 172), 20 mg tablety: žlutý oxid železitý (E 
172).

Jak přípravek Pravastatin Vale vypadá a co obsahuje toto balení:
Pravastatin Vale 10 mg jsou světle růžové, žíhané, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a 
vyraženým “10” na jedné straně. Druhá strana tablety je hladká.

Pravastatin Vale 20 mg tbl. jsou světle žluté, žíhané, kulaté tablety se zkosenými hranami a vyraže-
ným “20” na jedné straně a půlící rýhou na straně druhé. Tabletu lze dělit na dvě shodné poloviny.
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Pravastatin Vale je dostupný v blistrech a baleních po 20, 28, 30, 60, 84 nebo 90 tabletách. Na trhu 
nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Generics (UK) Ltd.
Potters Bar
Hertfordhire
Velká Británie

Výrobce:
McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13
Irsko

Mylan B.V.
Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten
Nizozemsko

Mylan Dura GmbH
Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt
Německo

Mylan S.A.S. (Saint Priest)
117 allee des parcs, 69 800 Saint Priest
Francie

Tjoa Pack Hungary Kft.
2040 Budaörs, Vasut u. 13
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.10.2010




