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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls168299-303/2008
a příloha k sp. zn. 5258/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fentanyl Sandoz 12,5 mcg/h 
Fentanyl Sandoz 25 mcg/h 
Fentanyl Sandoz 50 mcg/h 
Fentanyl Sandoz 75 mcg/h 
Fentanyl Sandoz 100 mcg/h 

Transdermální náplast
Fentanylum

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 jakýchkoliv 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK FENTANYL SANDOZ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fentanyl patří do skupiny silných analgetik (léky proti bolesti), které se nazývají opioidy.
Látka proti bolesti, fentanyl, přechází pomalu z náplasti do kůže a do těla.

Přípravek Fentanyl Sandoz je určen k léčbě silné chronické bolesti, která může být zvládnuta pouze silnými 
analgetiky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FENTANYL 
SANDOZ POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Fentanyl Sandoz:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fentanyl nebo na kteroukoli další složku přípravku Fentanyl 

Sandoz.
- jestliže trpíte bolestí, která trvá jen krátce (např. po chirurgickém zákroku).
- jestliže máte těžkou poruchu funkce centrálního nervového systému, např. po poranění mozku;

Zvláštní opatrnost při použití přípravku Fentanyl Sandoz je zapotřebí
UPOZORNĚNÍ
Fentanyl Sandoz je léčivý přípravek, který může ohrozit život dětí.
To platí i pro použité transdermální náplasti.
Je třeba si uvědomit, že vzhled tohoto přípravku může být pro dítě lákavý.
Fentanyl může mít život ohrožující nežádoucí účinky u osob, které pravidelně neužívají opioidní analgetika 
vázaná na lékařský předpis.
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Dříve než začnete používat přípravek Fentanyl Sandoz, měl/a byste informovat svého lékaře, že trpíte některou 
z následujících poruch, protože riziko nežádoucích účinků je vyšší a /nebo Vám lékař předepíše nižší dávku 
fentanylu:  
- astma, dýchací obtíže nebo jakékoliv onemocnění plic
- nízký krevní tlak
- porucha funkce jater
- porucha funkce ledvin
- poranění hlavy, nádor mozku, známky zvýšeného nitrolebního tlaku (např. bolest hlavy, poruchy zraku), 

změny ve stavu vědomí nebo ztráta vědomí nebo kóma prodělané v minulosti;
- pomalá nepravidelná činnost srdeční 
- myastenia gravis (onemocnění způsobující únavu nebo slabost svalů)

Zvýšená tělesná teplota může způsobit zvýšený průchod léčiva přes kůži. Proto:
- informujte svého lékaře, pokud se u Vás během léčby objeví horečka
- vyvarujte se vystavení náplasti na kůži působení přímého tepla, jako jsou vyhřívací podložky, láhve 

s teplou vodou, solárium nebo horké vodní lázně. 
- je možné pohybovat se venku na slunci, ale v tomto případě musíte během horkých letních dnů 

chránit náplast oděvem.
- před pobytem v sauně náplast sejměte. Saunování je možné pouze s tím, že si náplast vyměníte. 

Novou náplast nalepte na chladnou, suchou kůži.

Pokud užíváte přípravek Fentanyl Sandoz dlouhodobě, může se rozvinout tolerance, fyzická nebo psychická 
závislost. Během léčby bolesti způsobené rakovinou k tomu však dochází pouze zřídka.

Jste-li starší pacient/ka nebo máte-li špatnou fyzickou kondici (jste kachektický/á), lékař Vás bude sledovat 
pečlivěji, protože může být potřeba předepsat nižší dávku.

Použití přípravku Fentanyl Sandoz se nedoporučuje u dětí do 2 let.

Náplast se nesmí stříhat na menší části, protože kvalita, účinnost a bezpečnost takto rozdělených náplastí 
nebyla prokázána.

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.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte barbituráty (užívané při poruchách spánku), buprenorfin, 
nalbuphin nebo pentazocin (jiné silné léky proti bolesti). Užívání těchto léčiv spolu s přípravkem Fentanyl 
Sandoz se nedoporučuje. 

Jestliže současně užíváte přípravky, které mají vliv na funkci mozku, je pravděpodobnější, že se u Vás 
vyskytnou nežádoucí účinky, zejména potíže s dýcháním. To se vztahuje například na:
- přípravky k léčbě úzkosti (anxiolytika) a neklidu (trankvilizéry)
- přípravky k léčbě deprese (antidepresiva)
- přípravky k léčbě psychických poruch (neuroleptika)
- anestetika, jestliže se domníváte, že máte podstoupit anestézii, oznamte svému lékaři nebo zubaři, že 

užíváte přípravek Fentanyl Sandoz
- přípravky k léčbě poruch spánku (hypnotika, sedativa)
- přípravky k léčbě alergií nebo proti potížím při cestování (antihistaminika/antiemetika)
- jiné silné léky proti bolesti (opioidy)
- alkohol

Pokud nejste pod pečlivým lékařským dozorem, neměli byste současně s přípravkem Fentanyl Sandoz užívat 
následující léky.
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Tyto léky mohou zvýšit účinek a nežádoucí účinky přípravku Fentanyl Sandoz. Jsou to například:
- ritonavir (k léčbě HIV) 
- ketokonazol, itrakonazol (proti plísňovým onemocněním)
- diltiazem (k léčbě srdečních onemocnění)
- cimetidin (k léčbě poruch trávicího  traktu)
- některá makrolidová antibiotika (k léčbě infekcí, např. erytromycin a klaritromycin)
- myorelaxancia (léky na uvolnění svalů).

Prosím, sdělte svému lékaři, jestliže užíváte inhibitory MAO (např. moklobemid proti depresím nebo selegilin 
k léčbě Parkinsonovy choroby) nebo jste je užíval/a v předchozích 14 dnech. Pokud tyto léky užíváte současně, 
mohlo by dojít ke zvýšení jejich toxicity.

Používání přípravku Fentanyl Sandoz s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Fentanyl Sandoz byste neměl/a pít alkohol. Alkohol může zvýšit riziko závažných 
nežádoucích účinků a může způsobit potíže s dýcháním, pokles krevního tlaku, hluboký útlum až bezvědomí.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
- Nepoužívejte přípravek Fentanyl Sandoz během porodních bolestí ani při porodu (včetně porodu 

císařským řezem), protože fentanyl může u novorozence vyvolat útlum dýchání. 
- V případě, že v průběhu podávání přípravku Fentanyl Sandoz otěhotníte, poraďte se se svým lékařem. 

Fentanyl Sandoz se nemá v průběhu těhotenství nebo při kojení používat, pokud to není nezbytně nutné
– poraďte se s lékařem. Bezpečnost použití v těhotenství nebyla stanovena.

- Fentanyl přechází do mateřského mléka a může u kojence vyvolat útlum či potlačit dýchání dítěte. 
Všechno mateřské mléko vytvořené v průběhu léčby nebo během 72 hodin po odstranění poslední 
náplasti je nutné znehodnotit. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Fentanyl Sandoz má velký vliv na schopnost řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Dá se to 
očekávat zejména na počátku léčby, při jakékoliv změně dávky, či pokud požijete alkohol nebo zklidňující 
léky. Pokud používáte Fentanyl Sandoz delší dobu ve stabilní dávce, lékař může rozhodnout, že smíte řídit a 
obsluhovat nebezpečné stroje. Pokud používáte přípravek Fentanyl Sandoz, neřiďte a neobsluhujte nebezpečné 
stroje, aniž Vám to lékař povolí. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FENTANYL SANDOZ POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Fentanyl Sandoz přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

O tom, která síla přípravku Fentanyl Sandoz je pro Vás nejvhodnější rozhodne Váš lékař na základě:
- intenzity bolesti
- celkového stavu a 
- typu dosavadní léčby bolesti.

Podle potřeby se bude upravovat síla a počet náplastí. Účinek se projeví do 24 hodin od aplikace první náplasti 
a postupně se snižuje po jejím odstranění. Nepřerušujte léčbu bez porady s lékařem.

Vaše první náplast začne působit pomalu, někdy až za jeden den. Během období než začne fentanylová 
transdermální plně působit, Vám proto lékař může přidat navíc léky proti bolesti. Dále bude přípravek 
Fentanyl Sandoz  působit na bolest trvale a léky navíc budete schopni vysadit. Někdy je však možná budete 
ještě potřebovat.



4/7

Jak přípravek Fentanyl Sandoz aplikovat:
1. Vyberte oblast kůže horní části těla (trupu) nebo na horní části paže, kde není ochlupení, kde se 

nevyskytují drobná poranění, skvrny nebo jiné kožní projevy. Tato oblast těla nesmí být ozářena. U dětí 
buďte opatrní při volbě místa aplikace, aby se zabránilo sejmutí a požití náplasti dítětem. Pečlivě 
zkontrolujte správné přilnutí náplasti a bude-li to třeba, náplast ještě více přitiskněte. U malých dětí by 
náplast měla být umístěna na horní část zad, aby si ji dítě nemohlo samo odstranit. Náplast by měl 
připevnit, sejmout i zlikvidovat nemocniční personál, lékař nebo dospělý doprovod, nikdy samotné dítě.

2. Pokud je kůže ochlupená, ostříhejte chlupy nůžkami. Neholte ji, protože holení dráždí kůži. Pokud je to 
potřebné, kůži omyjte vodou. Nepoužívejte mýdlo, olej, pleťové mléko, alkohol nebo jiné čistící 
prostředky, které by mohly kůži podráždit. Před aplikací náplasti musí být kůže úplně suchá.

3. Náplast se musí nalepit ihned po otevření balení. Po odstranění krycí vrstvy se náplast aplikuje na kůži 
pevným přitlačením dlaní po dobu asi 30 sekund, aby se zajistilo, že náplast dobře přilnula ke kůži. 
Dbejte, abyste náležitě přilepili i okraje náplasti.

- Fentanyl Sandoz se obyčejně používá 72 hodin (3 dny).
- Místo aplikace náplasti se nemá vystavovat vnějším zdrojům tepla (viz bod 2 “Zvláštní opatrnosti při 

použití přípravku Fentanyl Sandoz je zapotřebí¨).
- Náplast je chráněna vodotěsnou ochrannou fólií, takže se s ní můžete sprchovat. 

Jak vyměnit transdermální náplast
- Odstraňte náplast po čase, který Vám předepsal lékař. Ve většině případů po 72 hodinách (3 dny), u 

některých pacientů po 48 hodinách (2 dny). Většinou se náplast neodlepí sama. Jestliže po odstranění
náplasti zůstanou její zbytky na kůži, lze je umýt dostatečným množstvím mýdla a vody.

- Použitou náplast přeložte na polovinu tak, aby lepivé okraje přiléhaly k sobě. Použité náplasti vložte 
zpět do vnějšího obalu a znehodnoťte nebo odneste do lékárny.

- Novou náplast aplikujte výše uvedeným způsobem, ale na jiné místo na kůži. Na stejné místo na kůži je 
možné přiložit náplast nejdříve po 7 dnech. 

Jestliže jste použil/a více přípravku Fentanyl Sandoz, než jste měl/a
Pokud jste si nalepil/a více náplastí, než bylo předepsáno, odstraňte náplasti a vyhledejte svého lékaře nebo 
nemocnici k posouzení rizika.

Nejčastější známkou předávkování je snížená schopnost dýchání. Projevuje se tak, že osoba dýchá neobvykle 
málo často nebo slabě. V takovém případě odstraňte náplasti a ihned vyhledejte lékaře. V průběhu čekání na 
lékaře osobu udržujte při vědomí mluvením nebo s ním/ní občas zatřeste.
Mezi další projevy a příznaky předávkování patří ospalost, snížená tělesná teplota, zpomalený srdeční rytmus, 
snížený svalový tonus, silný útlum, ztráta svalové koordinace, zúžení zornic a křeče.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Fentanyl Sandoz
Za žádných okolností nezdvojnásobujte dávku.
Pokud Vám lékař neurčil jinak, vyměňujte si náplast každé tři dny (každých 72 hodin) ve stejnou denní dobu.
Jestliže zapomenete, vyměňte si náplast ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud je však příliš pozdě, vyhledejte 
svého lékaře, protože bude pravděpodobně nutné užít další léky proti bolesti.

Jestliže jste přestal/a používat přípravek Fentanyl Sandoz
Chcete-li léčbu zastavit či přerušit, musíte důvody v každém případě konzultovat s ošetřujícím lékařem a 
poradit se, jak v léčbě postupovat dál. 
Jestliže se přípravek Fentanyl Sandoz používá po delší období, může se vyvinout fyzická závislost. Pokud 
přestanete používat náplasti, můžete se cítit špatně. 
Riziko abstinenčních příznaků (nevolnost, zvracení, průjem, úzkost a svalový třes) je vyšší při náhlém 
ukončení léčby, nikdy byste neměli ukončit léčbu přípravkem Fentanyl Sandoz bez dohody s lékařem.
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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 Fentanyl Sandoz nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány na základě následujících četností: 
Velmi časté vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů
Časté vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů
Méně časté vyskytují se u 1 až 10 z 1000 pacientů
Vzácné vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů
Velmi vzácné vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů
Není známo z dostupných údajů nelze zjistit

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících léčených fentanylem v transdermálních náplastech jsou podobné jako 
u dospělých. U dětí nebylo zjištěno žádné riziko nad rámec nežádoucích účinků očekávaných při použití 
opioidů ke zmírnění bolesti spojené se závažným onemocněním. Mezi velmi časté nežádoucí účinky 
zaznamenané v pediatrických klinických studiích patří horečka, zvracení a nauzea.

Jestliže zaznamenáte některý z těchto těžkých, velmi vzácných nežádoucích účinků, měli byste okamžitě 
přerušit léčbu a vyhledat svého lékaře nebo nemocnici: 
- těžká dušnost, chrčivé dýchání (těžký útlum dýchání) 
- křečovitá bolest, zvracení, plynatost (úplný uzávěr trávicí trubice).

Další nežádoucí účinky

Velmi časté
Ospalost, bolest hlavy, závrať, nevolnost, zvracení, zácpa, pocení, svědění.
Svědění obvykle vymizí do jednoho dne po odstranění náplasti. 

Časté
Pocit neobvyklé ospalosti nebo únavy (tlumivý účinek na funkci mozku), nervozita, nechutenství,
suchost v ústech, bolest žaludku, poruchy trávení, kožní reakce v místě nalepení náplasti.

Méně časté
Nepřirozený pocit štěstí, ztráta paměti, poruchy spánku, halucinace, agitovanost, třes, nekontrolovaný třes,
pocit mravenčení kůže (parestézie), poruchy řeči, pokles nebo vzestup krevního tlaku a srdečního tepu,
dýchací potíže, průjem, obtíže při močení, kožní vyrážka, zčervenání kůže (erytém). Kožní vyrážka a 
zčervenání kůže obvykle vymizí do jednoho dne po odstranění náplasti.

Vzácné
Nepravidelný srdeční tep, rozšíření cév, škytavka, zadržování vody ve tkáních, pocit chladu.

Velmi vzácné
Generalizované akutní alergické reakce s poklesem krevního tlaku a/nebo dýchací potíže (anafylaktické 
reakce), bludy, stavy vzrušení, ztráta fyzické síly, deprese, úzkost, zmatenost, sexuální dysfunkce, abstinenční
příznaky, poruchy koordinace, křeče (včetně klonických a typu grand mal), snížená zraková ostrost, časté a
mělké dýchání (dechový útlum), zástava dýchání (apnoe), bolestivé nadýmání, blokáda trávicí trubice, bolest
močového měchýře, menší objem moče než obyčejně (snížené vylučování moče).

Při delším používání přípravku Fentanyl Sandoz se může stát, že pro Vás bude méně účinný a bude potřebná 
úprava dávky (může vzniknout tolerance). Může se vyvinout i fyzická závislost, a jestliže náhle přestanete 
užívat náplasti, můžete pocítit abstinenční příznaky. Abstinenčními příznaky mohou být nevolnost, zvracení, 
průjem, úzkost a třes.
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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 FENTANYL SANDOZ UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí, dokonce i po použití. I po použití totiž v náplasti zůstává velké 
množství léčivé látky.

Nepoužívejte přípravek Fentanyl Sandoz po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu.

Z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti musí být použité i nepoužité náplasti s prošlou dobou 
použitelnosti bezpečně zlikvidovány nebo vráceny do lékárny. Použité náplasti přeložte na polovinu přilnavými 
plochami náplasti k sobě a uchovávejte v zevním obalu než bezpečně zlikvidovány nebo vráceny do lékárny. 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Fentanyl Sandoz obsahuje
- Léčivou látkou je fentanylum. Jedna transdermální náplast uvolňuje 12,5; 25; 50, 75, 100 mikrogramů 

fentanylu za hodinu. Jedna náplast s plochou 5,25; 10,5; 21; 31,5; 42 cm² obsahuje 2,1; 4,2; 8,4; 12,6; 
16,8 mg fentanylu.

- Pomocnými látkami jsou:
Ochranná odnímatelná fólie: 
silikonizovaná pegoterátová fólie 75 μm
Adhesivní vrstva obsahující léčivou látku: 
adhesivní akrylátový kopolymer 387-4287
Krycí fólie: 
pegoterátová fólie
inkoust

Jak přípravek Fentanyl Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení
Průhledná náplast čtvercového tvaru se zakulacenými rohy a potiskem na krycí folii. Náplast je složená z 
odnímatelné vrstvy (která se odstraní před aplikací náplasti) a dvou funkčních vrstev: samolepící matricové 
vrstvy obsahující léčivou látku fentanyl a krycí fólie nepropouštějící vodu.

Velikost balení
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16 a 20 transdermálních náplastí.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Hexal AG, Holzkirchen, Německo

Tento přípravek je registrován ve státech EHP pod následujícími názvy:
DE/H/1146/01-06/DC
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Rakousko: Gelitanyl 12/25/37.5/50/75/100 µg/h - transdermales Matrixpflaster
Německo: Fentanyl-HEXAL ® 12/25/37.5/50/75/100 Mikrogramm/h
Irsko: Fental Matrix 12/25/37.5/50/75/100 micrograms/hour Transdermal Patch
Lucembursko: Fentanyl-HEXAL ® 12/25/37.5/50/75/100 Mikrogramm/h
Španělsko: Fentanilo Matrix Hexal 12/25/50/75/100 microgramos/h parches transdérmicos EFG

DE/H/1147/01-06/DC
Rakousko: Fentarichtex 25/37.5/50/75/100 µg/h transdermales Matrixpflaster

Fentanyl Sandoz 12,5 µg/h transdermales Matrixpflaster
Belgie: Fentamax 12.5/25/37.5/50/75/100 µg/h, pleisters voor transdermaal gebruik
Česká republika: Fentanyl Sandoz 12,5/25/50/75/100 mcg/h 
Dánsko: Fentanyl Sandoz
Estonsko: Fentagesic 25/50/75
Finsko: Fentanyl Sandoz
Německo: FentaMat Sandoz 12/25/37.5/50/75/100 Mikrogramm/h, Transdermales Pflaster
Maďarsko: Bonamatrix 12/25/50/75/100 mikrogramm/óra transzdermális tapasz
Litva: Fentanyl Sandoz 25/50/100 mikrogramai/val. Transderminis pleistras
Lotyško: Fentagesic 25/50/100 mikrogrami/stundā transdermāls plāksteris
Nizozemsko: Fentanyl Sandoz matrixpleister 12/25/37.5/50/75/100 µg/uur, pleisters voor transdermaal 

gebruik
Norsko: Fentanyl Sandoz
Polsko: Fentanyl MX Sandoz
Portugalsko: Fentanilo Sandoz 12/25/50/75/100 µg/h Sistemas transdérmicos
Rumunsko: Fentanyl TTS Sandoz 25/50/75/100 µg/h
Švédsko: Fentanyl Sandoz
Slovinsko: Lefen 12/25/37.5/50/75/100 mikrogramov/h transdermalni obliži
Slovensko: FENTASAN 12,5/25/50/75/100 µg/h matrix transdermálna náplast’
Španělsko: Fentanilo Matrix Hexalbex 12/25/50/75/100 microgramos/h parches transdérmicos EFG
Velká Británie: Mezolar Matrix 12/25/37.5/50/75/100 microgram/hour transdermal patch

DE/H/1148/01-06/DC
Rakousko: Ernsdolor 12/25/37.5/50/75/100 µg/h - transdermales Matrixpflaster
Dánsko: Fentanyl 1A Farma
Německo: Fentanyl - 1 A Pharma Matrixpflaster 12/25/37.5/50/75/100 Mikrogramm/h
Španělsko: Fentanilo Matrix Hexalabs 12/25/50/75/100 microgramos/h parches transdérmicos EFG

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.11.2010




