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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls38632/2008
a příloha k sp.zn.: sukls112054/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 

injekční roztok 70,52 mg/ml

Haloperidoli decanoas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat 
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 Haloperidol Decanoat-Richter a k čemu se užívá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívat 

3. Jak se přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter uchovávat 

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER A K ČEMU SE 
UŽÍVÁ

Haloperidol Decanoat-Richter se užívá k léčbě některých psychotických onemocnění spojených 
s poruchami chování a myšlení. Může se podávat i při jiných psychiatrických problémech a potížích s 
chováním ke snížení psychomotorického neklidu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER UŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Haloperidol Decanoat-Richter 
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku,
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- v komatózním stavu,

- při útlumu CNS vyvolaném alkoholem nebo jinými léky,

- při Parkinsonově chorobě,

- při některých onemocněních mozku,

- při onemocnění srdce

- v dětství (do 18ti let věku).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Haloperidol Decanoat-Richter je zapotřebí 
Může být potřeba Vás pečlivěji sledovat během léčby a přizpůsobit dávkování v případě:

- srdečních potíží,

- onemocnění jater,

- deprese,

- epilepsie,

- alkoholismu a při léčbě alkoholové závislosti při odvykání,

- zvýšené funkce štítné žlázy,

- snížené hladiny draslíku v krvi,

- snížené hladiny vápníku v krvi,

- snížené hladiny hořčíku v krvi,

- že se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami 
(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou 
krevních sraženin v cévách.

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.

Haloperidol Decanoat-Richter může ovlivnit účinek následujících typů léčivých přípravků:

 léky s uklidňujícím účinkem a zlepšující spánek, silné léky proti bolesti a některá
antidepresiva známá jako  “tricyklická antidepresiva”,

 některé léky užívané k léčbě psychóz,

 některé léky ovlivňující krevní tlak (například guanethidin, methyldopa),

 některé léky, které ovlivňují rytmus Vašeho srdce,

 některé z léků podávaných při Parkinsonově chorobě (například levodopa),

 fenindion, který se podává na ředění krve,

 některé přípravky na léčbu těžkých alergických reakcí (například adrenalin),

 přípravky užívané k léčbě epilepsie.

Jakýkoli z výše uvedených přípravků užívejte při podávání přípravku Haloperidol Decanoat-Richter 
pouze tehdy, pokud Vás lékař ujistí, že jej můžete užívat. 
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Následující přípravky mohou ovlivňovat působení přípravku Haloperidol Decanoat-Richter:

 některá antidepresiva (např. fluoxetin),

 některé přípravky zbavující úzkosti (např. buspiron),

 některé léky působící na srdce (např. chinidin, oxid arsenitý, halofantrin, levacetylmethadol, 
mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, glatifloxacin, moxifloxacin, dolansetron-
mesylát, meflochin, sertindol a cisaprid),

 některé léky používané k léčbě epilepsie (např. fenobarbital a karbamazepin),

 některé léky používané k léčbě těžkých bakteriálních infekcí (např. rifampicin).

Pokud zahajujete nebo ukončujete užívání kteréhokoli z výše uvedených přípravků, dávka 
haloperidolu bude muset být pravděpodobně upravena.

Zvláštní sledování se doporučuje, pokud jste při podávání haloperidolu léčen/a lithiem. Objeví-li se v 
průběhu podávání haloperidolu a lithia nevysvětlitelná horečka a nechtěné pohyby, kontaktujte svého 
lékaře a je třeba okamžitě ukončit podávání obou léků. Pokud se u Vás během současného užívání 
haloperidolu a lithia objeví zmatenost, desorientace, bolest hlavy, porucha rovnováhy a ospalost 
(příznaky syndromu podobného encefalopatii), oznamte to svému lékaři a léčba se musí okamžitě 
přerušit. 

Používání přípravku Haloperidol Decanoat-Richter s jídlem a pitím
V průběhu léčby přípravkem Haloperidol Decanoat-Richter je zakázána konzumace alkoholických 
nápojů, protože přípravek Haloperidol Decanoat-Richter může zesilovat účinek alkoholu. 

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo chcete otěhotnět, poraďte se s lékařem, který se po pečlivém zvážení 
přínosu a rizika rozhodne, zda můžete přípravek Haloperidol Decanoat-Richter v průběhu 
těhotenství užívat.

Léčivá látka přípravku Haloperidol Decanoat-Richter přechází do mateřského mléka, proto se musíte 
poradit s lékařem, zda můžete přípravek Haloperidol Decanoat-Richter v průběhu kojení užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky, protože haloperidol může způsobit ospalost a snížit pozornost, to 
snižuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Proto je na začátku léčby přípravkem 
Haloperidol Decanoat-Richer řízení dopravních prostředků a obsluha strojů zakázána, dokud lékař 
tento zákaz nezmírní nebo zcela nezruší na základě zhodnocení toho, jak na Vás lék působí. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER UŽÍVÁ
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Vždy používejte přípravek Haloperidol Decanoat-Richter přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud 
si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Haloperidol Decanoat-Richter je určen pouze pro dospělé. Běžně se podává jednou měsíčně 
nitrosvalově do hýžďové oblasti.

Po podání první injekce lze účinek léku pozorovat až s odstupem nějaké doby (3-9 dní).

Jestliže jste použil(a) více přípravku Haloperidol Decanoat-Richter, než jste měl(a)
Při předávkování je třeba podávání přípravku přerušit.

Nejdůležitějšími příznaky předávkování jsou závažné extrapyramidové reakce, hypotenze a útlum. 
Extrapyramidové reakce se mohou objevit v podobě svalové ztuhlosti a celkového nebo místního 
třesu. Může se objevit i hypertenze. 

V extrémních případech se může rozvinout komatózní stav a dechový útlum s hypotenzí, který může 
vést až k šoku podobnému stavu. Je nutno brát v úvahu i komorovou arytmii s prodloužením 
intervalu QT. 

Protože není známo specifické antidotum, léčba je v první řadě podpůrná.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Haloperidol Decanoat-Richter 

Nepřestávejte užívat lék bez konzultace se svým lékařem. 

Pokud přestáváte lék užívat, je třeba to udělat postupně, pokud Vám lékař neřekl jinak. Některé 
stavy se mohou při náhlém přerušení léčby zhoršit. Vždy se pečlivě řiďte instrukcemi svého lékaře.

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 Haloperidol Decanoat-Richter nežádoucí účinky, 
které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Někdy může přípravek Haloperidol Decanoat-Richter způsobit problémy s pohybem, jako je 
pomalost, škubání, svalovou ztuhlost, třes a neklid. Také se může vyskytnout zvýšené slinění, 
škubání nebo neobvyklé pohyby jazyka, obličeje, úst, čelistí nebo hrdla a „koulení“ očí. Pokud se u 
Vás některý z těchto příznaků vyskytne, kontaktujte svého lékaře, protože je třeba neprodleně léčbu 
ukončit. Lékař Vám také může předepsat ještě další lék.

U některých lidí se zřídka může projevit pocit zmatenosti, křeče, deprese, únava a ospalost, bolesti 
hlavy, závratě, spánkové potíže, podráždění a neklid nebo celkové zhoršení příznaků.

V některých případech se může projevit lehký pokles krevního tlaku a/nebo lehké zvýšení tepové 
frekvence. Zřídka byl hlášen lehký vzestup krevního tlaku, změna srdečního rytmu nebo srdeční 
porucha známá jako prodloužení intervalu QT.

U pacientů užívajících tento typ léků se vzácně vyskytly případy nevysvětleného úmrtí.

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí 
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
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Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní 
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. 
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Další méně časté nežádoucí účinky zahrnují sucho v ústech, výrazné slinění, rozmazané vidění, potíže 
s močením, nadměrné pocení, kožní vyrážky, podráždění nebo otok, citlivost kůže na světlo, 
nechutenství nebo žaludeční obtíže jako pocit nevolnosti, zácpa a trávící potíže. 

Ženy mohou pozorovat nepatřičnou sekreci mléka, vynechání menstruace nebo změnu v 
pravidelnosti menstruace. Muži mohou pociťovat zduření v oblasti prsou a pokles sexuální potence. 

Další nežádoucí účinky, které se objevily vzácně nebo velmi vzácně jsou žloutenka (projevuje se 
zežloutnutím kůže a očního bělma) a jiné jaterní potíže, změny tělesné hmotnosti, zřetelné změny 
tělesné teploty, krevní poruchy (projevující se krvácením, podlitinami, bolestmi v krku, teplotou), 
alergické reakce nebo pokles krevního cukru. 

Haloperidol Decanoat-Richter může  vyvolat horečku, zrychlený dech, pocení, svalovou ztuhlost a 
zhoršené vědomí. Pokud to zpozorujete, okamžitě vyhledejte lékaře.

Někdy můžete pozorovat lehké zarudnutí nebo otok kůže nebo citlivý otok v místě vpichu injekce.

Jestliže se projeví zarudnutí, svědění, otok obličeje nebo rtů, nebo dušnost, můžete být alergičtí na  
přípravek Haloperidol Decanoat-Richter a musíte vyhledat 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 PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte přípravek Haloperidol Decanoat-Richter po uplynutí doby použitelnosti uvedené na 
krabičce. 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 Haloperidol Decanoat-Richter obsahuje
- Léčivou látkou je haloperidol-decanoat 70,52 mg odpovídá  50 mg haloperidolu.
- Pomocnými látkami jsou benzylalkohol, sezamový olej na injekci

Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter vypadá a co obsahuje toto balení
Injekční roztok

Žlutý nebo zelenožlutý roztok (max. Y1) čirý a prakticky prostý částic. 

OPC ampule z hnědého skla s bílým bodem v místě zlomu o objemu 1 ml 
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5 ampulí po 1 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
H-1103 Budapešť 
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena :  27.10.2010




