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Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls140826/2009 a sukls140829/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Apo-Levofloxacin 250 mg
Apo-Levofloxacin  500 mg

potahované tablety
levofloxacinum

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

1. Co je přípravek Apo-Levofloxacin a k čemu se používá

Přípravek Apo-Levofloxacin obsahuje léčivou látku zvanou levofloxacin. Levofloxacin patří 
do skupiny léků zvaných chinolonová antibiotika. Zabíjí bakterie, které způsobují infekci ve 
Vašem těle.

Přípravek Apo-Levofloxacin se používá k léčbě bakteriálních infekcí ve Vašem těle. 
Mohou to být tyto infekce:
 infekce vedlejších nosních dutin 
 infekce hrudníku (zánět průdušek - bronchitida, zápal plic - pneumonie)
 infekce vylučovacího traktu včetně močového měchýře a ledvin (pyelonefritida)
 infekce prostaty u mužů
 infekce kůže a infekce v podkoží, které se někdy nazývají infekce měkkých tkání.
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2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Levofloxacin užívat

Neužívejte přípravek Apo-Levofloxacin:
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levofloxacin, jiná chinolonová antibiotika jako 

např. moxifloxacin, ciprofloxacin nebo ofloxacin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Apo-Levofloxacin (uvedeny v bodě 6).

 jestliže trpíte epilepsií
 jestliže jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami (tendinitidu) při užívání jiných

chinolonů
 jestliže jste dítě nebo dospívající do 18 let
 jestliže jste těhotná nebo kojíte

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte tento přípravek. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Apo-
Levofloxacin užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Levofloxacin  je zapotřebí
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek užívat:
 jestliže máte zánět šlach (tendinitidu), zejména pokud jste starší osoba nebo užíváte 

přípravky jako např. kortikosteroidy (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými 
přípravky“)

 jestliže jste v minulosti prodělal(a) záchvat, křeče
 jestliže jste měl(a) poškození mozku z důvodu mozkové příhody nebo jiného zranění 

mozku
 jestliže máte poruchu metabolismu zvanou deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G-6-P-

D), která může vést k hemolytické reakci (destrukci červených krvinek) v krvi
 jestliže máte problémy s ledvinami nebo játry
 jestliže máte cukrovku
 užíváte antagonisty vitamínu K jako je např. warfarin, protože může dojít k prodloužení 

doby krvácení
 jestliže trpíte psychiatrickým onemocněním nebo psychotickými myšlenkami, např.

myšlenky na sebevraždu
 jestliže trpíte srdečním onemocněním

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jisti), sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Apo-Levofloxacin užívat. 

Pokud se u Vás vyskytne během užívaní přípravku některý z následujících stavů, 
přestaňte přípravek Apo-Levofloxacin užívat a okamžitě se obraťte na svého lékaře:
 máte alergickou reakci. Příznaky mohou zahrnovat: vyrážku, potíže s polykáním nebo 

dýcháním, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka.
 máte otoky šlach. Příznaky zahrnují bolest, citlivost a někdy omezení pohybu.
 pociťujete necitlivost nebo slabost horních a dolních končetin
 máte během léčby nebo po léčbě vodnatý průjem, který může obsahovat krev. Může se 

jednat o příznak závažného střevního onemocnění.
 úbytek hmotnosti
 tmavá moč
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 citlivost na světlo
 svědění
 zežloutnutí kůže a očního bělma(žloutenka)
 bolest břicha
 výskyt záchvatů (křečí)

Chraňte svou kůži před slunečním zářením
Během léčby tímto přípravkem se nevystavujte přímému slunci, protože Vaše pokožka 
bude citlivější na slunce a může se spálit, podráždit nebo mohou vzniknout závažné 
puchýře, pokud nebudete dodržovat následující doporučení:
 ujistěte se, že používáte ochranný krém proti slunci s vysokým faktorem
 noste vždy pokrývku hlavy a oblečení, které zakryje Vaše paže a dolní končetiny
 vyhněte se soláriím

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 svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:
 přípravky s obsahem solí železa nebo antacida s obsahem hliníku nebo hořčíku nebo 

sukralfát. Tyto léky snižují obsah levofloxacinu v krvi, proto je užívejte alespoň 2 hodiny 
před nebo po užití přípravku Apo-Levofloxacin.

 přípravky s obsahem theofylinu, fenbufen nebo jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky 
(NSAIDs) jako je kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen a indometacin, 
používané při bolesti a zánětu. Pokud tyto přípravky užijete v kombinaci s přípravkem
Apo-Levofloxacin, zvyšuje se u Vás riziko záchvatu (křečí).

 léky k terapii dny (například probenecid). Tyto léky mohou zvyšovat obsah levofloxacinu 
v krvi.

 cimetidin k léčbě nadměrného množství žaludeční kyseliny. Tyto léky mohou zvyšovat 
hladinu levofloxacinu v krvi.

 léky užívané po transplantaci orgánů (např. cyklosporin). V kombinaci s přípravkem Apo-
Levofloxacin  může dojít ke zvýšení hladin cyklosporinu v krvi.

 léky ke snížení srážlivosti krve, (např. warfarin). Přípravek Apo-Levofloxacin  může zvýšit 
účinek těchto léků.

 léky ovlivňující rytmus Vašeho srdce. Patří k nim léky používané k terapii poruch 
srdečního rytmu (antiarytmika jako je chinidin a amiodaron), k léčbě depresí (tricyklická 
antidepresiva, jako jsou amitripylin a imipramin) a k léčbě bakteriálních infekcí
(“makrolidová” antibiotika, jako jsou erytromycin, azitromycin a klaritromycin).

 léky zvané kortikosteroidy, někdy také steroidy, které se používají k léčbě zánětu. Zvyšuje 
se u Vás riziko vzniku zánětu a/nebo poškození šlach.

 inzulin nebo tablety ke snížení hladiny cukru v krvi (jako je glibenclamid), protože 
přípravek Apo-Levofloxacin  u Vás může způsobit ještě výraznější pokles hladiny cukru v 
krvi.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jisti), sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Apo-Levofloxacin užívat.
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Vyšetření moči na opioidy
Vyšetření moči může dát falešně pozitivní výsledky na přítomnost silných léků proti bolesti 
nazývaných opioidy, pokud užíváte přípravek Apo-Levofloxacin. Pokud užíváte přípravek 
Apo-Levofloxacin, informujte svého lékaře před provedením testu.

Užívání přípravku ApoLevofloxacin  s alkoholem
Během užívaní přípravku Apo-Levofloxacin nepožívejte alkohol.

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Apo-Levofloxacin pokud:
 jste těhotná, 
 kojíte. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Apo-Levofloxacin může způsobovat závratě, únavu nebo také poruchy zraku. 
Neřiďte a nepoužívejte stroje, dokud si nebudete jistý(á), jak Vás přípravek Apo-Levofloxacin 
ovlivňuje. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

3. Jak se přípravek Apo-Levofloxacin užívá

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

Užívání přípravku
 Přípravek Apo-Levofloxacin lze užívat nalačno i s jídlem. 
 Tablety polykejte vcelku a zapijte je vodou. 
 Tablety nedrťte ani nekousejte.
 Přípravek Apo-Levofloxacin je třeba užít alespoň dvě hodiny před nebo po podání solí 

železa, antacid a sukralfátu (pokud je užíváte). 

Jaké množství přípravku užívat
 Obvyklá dávka je jedna nebo dvě tablety denně podle Vašich příznaků. 
 Váš lékař Vám řekne, jak dlouho máte tablety užívat. Záleží to na Vašem stavu a obvykle 

to je v rozmezí 48 až 72 hodin.

Akutní zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida) 
 Obvyklá dávka pro dospělé je 500 mg denně po dobu 10 až 14 dnů.

Infekce hrudníku a problémy s dýcháním
 Obvyklá dávka je 250 až 500 mg denně po dobu 7 až 10 dnů.

Zápal plic
 Obvyklá dávka je 500 mg jednou nebo dvakrát denně po dobu 7 až 14 dnů.
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Infekce vylučovacího traktu včetně ledvin nebo močového měchýře
 Obvyklá dávka je 250 mg denně po dobu 3 dnů. Váš lékař Vám může říci, abyste

přípravek užíval(a) po dobu 7-10 dní podle Vašeho stavu.

Infekce prostaty u mužů
 Obvyklá dávka je 500 mg denně po dobu 28 dnů.

Infekce kůže a měkkých tkání
 Obvyklá dávka je 250 mg denně nebo 500 mg jednou nebo dvakrát denně po dobu 7 až 14 

dnů.

Porucha funkce ledvin
Pokud máte poruchu funkce ledvin, může Vám Váš lékař předepsat nižší dávku.

Děti a dospívající
Přípravek Apo-Levofloxacin nemají užívat děti a dospívající do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Levofloxacin, než jste měl(a)
Pokud užijete více tablet přípravku Apo-Levofloxacin než jste měl(a), kontaktujte ihned
svého lékaře nebo lékárníka.
 Vezměte si s sebou toto balení přípravku
 Můžete mít závratě, pociťovat nevolnost nebol být zmatený(á) nebo mít záchvaty
(křeče), které mohou vést k nepravidelnému srdečnímu rytmu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Apo-Levofloxacin
 Pokud zapomenete užít dávku přípravku, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete.
 Pokud je však již téměř čas užít následující dávku, vynechanou dávku přeskočte.
 Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Apo-Levofloxacin
Nepřestávejte užívat přípravek Apo-Levofloxacin  jen proto, že se cítíte lépe. Je důležité, 
abyste dokončil(a) celou léčbu tabletami, které Vám lékař předepsal. Pokud přestanete tablety 
užívat příliš brzy, infekce se může vrátit a Váš stav se může zhoršit, nebo se bakterie mohou 
stát k tomuto přípravku rezistentní.

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 Apo-Levofloxacin  nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne během užívaní přípravku Apo-Levofloxacin některý z 
následujících stavů, přestaňte tento přípravek užívat a okamžitě se obraťte na svého 
lékaře:
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 máte alergickou reakci. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat: vyrážku, potíže s 
polykáním nebo dýcháním, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka.

 máte otoky šlach. Příznaky zahrnují bolest, citlivost a někdy omezení pohybu.
 pociťujete necitlivost nebo slabost horních a dolních končetin
 máte během léčby nebo po léčbě vodnatý průjem, který může obsahovat krev. Může se 

jednat o příznak závažného střevního onemocnění.
 úbytek hmotnosti
 tmavá moč
 citlivost na světlo
 svědění 
 zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka)
 bolest břicha
 výskyt záchvatů (křečí)

Mezi další nežádoucí účinky patří:

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
 průjem nebo nevolnost (nauzea)
 zvýšení hladin jaterních enzymů při krevních testech

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 100 pacientů)
 snížení nebo zvýšení počtu bílých krevních buněk
 závrať, ospalost nebo bolest hlavy
 pocit nestability (nerovnováhy)
 pocit nevolnosti nebo zvracení
 bolest břicha nebo poruchy trávení (dyspepsie)
 nadýmání nebo zácpa 
 při testech jsou vysoké hladiny kreatininu a bilirubinu v krvi
 kožní vyrážka nebo svědění 
 úbytek hmotnosti nebo pocit slabosti
 plísňové infekce
 poruchy spánku nebo nervozita

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1000 pacientů)
 zrychlený srdeční rytmus
 pokles počtu krevních destiček nebo bílých krvinek
 brnění (mravenčení), nekontrolované (mimovolní) pohyby těla nebo záchvaty
 dechové obtíže nebo dušnost
 průjem s příměsí krve 
 zarudnutí a svědění kůže nebo kopřivka
 zánět šlach nebo bolest kloubů
 nízký krevní tlak (hypotenze)
 deprese, zmatenost nebo neklid
 bolest svalů, citlivost nebo slabost svalů, které nejsou způsobeny fyzickou námahou

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10000 pacientů)
 závažné snížení počtu bílých krevních buněk
 necitlivost nebo slabost paží a dolních končetin
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 ztráta čichu a poruchy chuti
 poruchy zraku nebo ztráta sluchu
 zánět v plicích
 potíže s ledvinami nebo játry (hepatitida)
 nízká hladina krevního cukru (hypoglykémie), zejména u diabetiků
 alergická reakce vedoucí k anafylaktickému šoku
 citlivost na světlo
 ruptura šlachy, vyskytující se obvykle během prvních 48 hodin užívání levofloxacinu
 zvýšení tělesné teploty
 vidění, slyšení nebo vnímaní věcí, které ve skutečnosti nejsou (halucinace) nebo myšlenky 

na sebevraždu,

Není známo, u jakého počtu lidí se projeví následující:
 snížení počtu všech krevních buněk
 zvonění v uších (tinitus)
 těžké kožní onemocnění, jako např. Stevens-Johnsonův syndrom
 bolest v zádech a na hrudi
 otok krevních cév z důvodu alergické reakce
 zežloutnutí kůže (žloutenka) nebo problémy s játry
 porfyrický záchvat (vzácné metabolické onemocnění), pokud trpíte porfyrií

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 Apo-Levofloxacin  uchovávat 

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

Přípravek Apo-Levofloxacin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce 
a blistru. 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 Apo-Levofloxacin obsahuje
Léčivou látkou je levofloxacinum hemihydricum.
 Jedna potahovaná tableta přípravku Apo-Levofloxacin 250 mg obsahuje levofloxacinum

hemihydricum 256,3 mg, což odpovídá levofloxacinum 250 mg.
 Jedna potahovaná tableta přípravku Apo-Levofloxacin 500 mg obsahuje levofloxacinum 

hemihydricum 512,6 mg, což odpovídá levofloxacinum 500 mg.
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Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, methylcelulosa (E461), kyselina stearová 
(E570), magnesium-stearát (E572), koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa (E464), 
hyprolosa (E463), makrogol 8000, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), a 
pouze pro 500 mg tablety žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Apo-Levofloxacin vypadá a co obsahuje toto balení
 Přípravek Apo-Levofloxacin 250 mg, potahované tablety jsou terakotově růžové 

bikonvexní potahované tablety ve tvaru tobolky s označením „APO“ na jedné straně a 
„LFX 250“ na druhé straně.

 Přípravek Apo-Levofloxacin 500 mg, potahované tablety jsou bikonvexní potahované 
tablety broskvové barvy, ve tvaru tobolky, s označením „APO“ na jedné straně a „LFX 
500“ na druhé straně.

 Tablety jsou baleny v blistrech po 5 a 10 tabletách. 500 mg tablety jsou dodávány také v 
baleních po 28 tabletách. 

 Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce:
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden
Nizozemsko

Special Product’s Line S.p.A.
Via Campobello,15
00040 – Pomezia(RM), Itálie 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:   
20.10.2010




