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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls15537/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Glimepirid-ratiopharm 4 mg
tablety

(glimepiridum)

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

1. CO JE Glimepirid-ratiopharm A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Glimepirid-ratiopharm patří do skupiny léků nazývaných deriváty sulfonylurey. Tyto léky snižují 
hladinu cukru (glukózy) v krvi (ústy užívaná antidiabetika).
Glimepirid-ratiopharm se užívá při léčbě cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), pokud selhala jiná 
opatření, jako dieta, fyzická aktivita nebo snížení tělesné hmotnosti.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Glimepirid-ratiopharm
UŽÍVAT

Neužívejte Glimepirid-ratiopharm
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glimepirid nebo na deriváty sulfonylurey, 

sulfonamidová antibiotika nebo na kteroukoli další složku přípravku;
- jestliže máte vážné poškození ledvin nebo jater;
- jestliže máte diabetes mellitus 1. typu (cukrovku závislou na inzulínu);
- jestliže máte diabetickou ketoacidózu (příznakem bývá zrychlené hluboké dýchání a zápach 

acetonu v dechu, může se objevit nevolnost, únava, ztuhlost svalů a časté močení);
- jestliže jste unavený/á, ospalý/á nebo ztrácíte vědomí (diabetické kóma).
U pacientů s těžkou poruchou funkce jater či ledvin je potřebné převedení na léčbu inzulínem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glimepirid-ratiopharm je zapotřebí
Během léčby glimepiridem je potřebné pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi. Váš lékař může také 
z krevních testů zjistit počet krevních buněk a funkci jater.

Abyste dosáhl(a) odpovídající hladiny cukru v krvi, měl(a) byste dodržovat plán léčby, který Vám 
předepsal lékař. Kromě pravidelného užívání tablet to znamená dodržovat dietu, cvičit a, pokud je to
možné, snížit hmotnost. Musíte si být rovněž jist(á), že pravidelně stanovujete hladinu cukru v krvi (a 
pokud možno v moči), jak předepsal lékař.
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V prvních týdnech léčby může být zvýšené riziko výskytu hypoglykémie (nízké hladiny cukru v krvi), 
proto je třeba, aby Vás lékař pozorně sledoval. Hypoglykémie se může objevit v následujících 
případech:
- při nepravidelné stravě a vynechávání jídla;
- při hladovění;
- při podvýživě;
- při změně stravy;
- při zvýšené fyzické aktivitě, kdy zvýšenému výdeji neodpovídá zvýšený příjem karbohydrátů;
- při příjmu alkoholu, zvláště v kombinaci s vynecháváním jídla;
- při současném užívání jiných léků nebo přírodních látek;
- při užívání vysokých dávek glimepiridu;
- při hormonální nerovnováze (funkční porucha štítné žlázy, hypofýzy nebo kůry nadledvinek);
- při snížené funkci ledvin;
- při snížené funkci jater;
- při nedodržování pokynů lékaře a pokynů v této příbalové informaci.

Prosím, informujte svého lékaře o takovém riziku, aby mohl buď upravit dávku glimepiridu nebo 
zrevidovat celkový plán léčby, pokud je to nutné.

Pokud máte nízkou hladinu cukru v krvi (hypoglykémii), můžete mít následující příznaky:
- bolest hlavy, hlad, vyčerpání, nevolnost, zvracení, malátnost, ospalost, poruchy spánku, neklid, 

agresivita, porucha koncentrace, porucha ostražitosti a reaktivity, deprese, zmatenost, poruchy 
řeči, poruchy zraku, třes, svalová slabost, porucha čití, točení hlavy, bezmocnost.

- Mohou se objevit i následující příznaky: pocení, chladná a vlhká kůže, úzkost, zvýšená tepová 
frekvence, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, náhlá bolest na hrudi, která může vyzařovat do 
okolních oblastí (angina pectoris) a nepravidelný srdeční rytmus.

Pokud se hladina cukru v krvi stále snižuje, může se objevit významná zmatenost (delirium), křeče, 
ztráta sebekontroly, mělké dýchání a snížená tepová frekvence, bezvědomí. Klinický obraz významně 
nízké hladiny cukru v krvi se může podobat mrtvici.

Ve většině případů lze nežádoucí snížení hladiny cukru v krvi rychle zvládnout okamžitým podáním 
cukru, např. kostkového nebo džusu nebo cukrem slazeného čaje. Z toho důvodu je vhodné neustále 
nosit s sebou některou formu cukru (kostkový). Umělá sladidla nejsou v léčbě hypoglykémie účinná. 
Pokud by požití cukru nepomohlo nebo se příznaky objeví znovu, kontaktujte svého lékaře nebo 
zdravotnické zařízení.

Příznaky hypoglykémie nemusí být přítomny nebo se mohou vyvíjet velmi pomalu. Nemusíte být vždy 
varováni předem. Toto se může přihodit zvláště starším pacientům užívajícím některé léky (např. léky 
ovlivňující centrální nervový systém nebo betablokátory).

V některých stresových situacích (např. nehody, akutní operace, infekční onemocnění se zvýšenou 
teplotou apod.) může být nutné dočasné převedení na inzulín.

Příznaky zvýšené hladiny cukru v krvi (hyperglykémie – může se objevit, pokud glimepirid zatím 
nedostatečně snížil hladinu cukru v krvi nebo pokud jste nedodržel(a) plán léčby předepsaný lékařem 
nebo ve zvláštních stresových situacích) zahrnují žízeň, časté močení, sucho v ústech a suchou 
podrážděnou kůži, infekce kůže nebo infekce způsobené houbami a snížený výkon. V takovém případě 
musíte kontaktovat lékaře.

U pacientů, kteří nemají enzym glukózo-6-fosfát dehydrogenáza, může dojít ke snížení hladiny 
hemoglobinu a rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie). Pokud nemáte tento enzym, Váš lékař 
zváží jinou formu léčby cukrovky.
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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.

Účinnost a bezpečnost této léčby může být ovlivněna, pokud je přípravek užíván současně s jinými
léčivými přípravky. Naopak, jiné léky mohou být ovlivněny, pokud jsou užívány současně s přípravkem 
Glimepirid-ratiopharm.

Účinek glimepiridu na snížení hladiny cukru v krvi může být zvýšen a může se objevit nežádoucí snížení 
hladiny cukru v krvi při současném užívání některého následujících léčivých přípravků:
- jiné léky snižující hladinu krevního cukru v krvi, jako je inzulín a metformin;
- antibiotika (např. chloramfenikol, chinolony, tetracykliny, sulfonamidy);
- léky proti bolesti a antirevmatika (fenylbutazon, azaproprazon, oxyfenbutazon, kyselina 

acetylsalicylová);
- léky na léčbu tuberkulózy (kyselina paraaminosalicylová);
- přípravky podporující tvorbu svalové hmoty (anabolické steroidy a mužské pohlavní hormony);
- léky na ředění krve (kumariny, např. warfarin);
- léky pro léčbu infekcí způsobených houbami (mikonazol, flukonazol);
- léky snižující krevní tlak a tep srdce (ACE inhibitory, betablokátory, sympatolytika);
- léky ovlivňující náladu / antidepresiva (fluoxetin, inhibitory MAO);
- léky potlačující chuť na jídlo (fenfluramin);
- léky snižující hladinu tuků v krvi (fibráty);
- některé přípravky na léčbu zhoubných nádorů (cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamid);
- léky na léčbu alergie (tritoqualin);
- infúze vysokých dávek léků k léčbě poruch prokrvení (pentoxyfylin);
- léky na léčbu dny (probenecid, alopurinol, sulfinpyrazon).

Účinek glimepiridu na snížení hladiny cukru v krvi může být snížen a může se objevit nežádoucí zvýšení 
hladiny cukru v krvi při současném užívání některého následujících léčivých přípravků:
- ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestiny);
- močopudné léky (saluretika, thiazidová diuretika);
- hormony štítné žlázy, jako je tyroxin;
- protizánětlivé léky (glukokortikoidy);
- léky na léčbu schizofrenie (fenothiaziny, jako je chlorpromazin);
- léky na léčbu epilepsie (fenytoin, barbituráty);
- léky snižující krevní tlak (diazoxid);
- léky na léčbu tuberkulózy (rifampicin);
- léky na léčbu nízkého krevního tlaku (glukagon);
- anestetika (barbituráty, jako je thiopental);
- léky pro léčbu určitých očních onemocnění (acetazolamid);
- léky zrychlující srdeční rytmus nebo používané v krizových situacích (adrenalin);
- léky na léčbu astmatu, kašle a nachlazení (sympatomimetika);
- léky snižující zvýšenou hladinu tuků v krvi (deriváty kyseliny nikotinové);
- dlouhodobé užívání léků proti zácpě (laxativa).

Léky pro léčbu žaludečních a dvanáctníkových vředů (antagonisté H2 receptorů) nebo léky snižující 
krevní tlak (betablokátory, klonidin a reserpin) mohou vést buď k zesílení nebo k oslabení účinku na 
snížení hladiny cukru v krvi.

Léčivé přípravky ovlivňující centrální nervový systém (betablokátory, klonidin, guanethidin a reserpin) 
mohou zakrýt nebo úplně potlačit příznaky nízké hladiny cukru v krvi.

Glimepirid může buď zvýšit nebo snížit účinek přípravků proti srážení krve (kumariny).

Poraďte se se svým lékařem předtím, než začnete užívat jiný léčivý přípravek.
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Užívání přípravku Glimepirid-ratiopharm s jídlem a pitím
Přípravek se obvykle užívá během nebo těsně před prvním denním jídlem (snídaně) a spolkne se 
s dostatečným množstvím tekutiny.
Alkohol může zesílit nebo oslabit účinek glimepiridu nepředvídatelným způsobem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Glimepirid-ratiopharm se nesmí užívat během těhotenství. Pokud plánujete otěhotnět, oznamte to, 
prosím, svému lékaři. Pokud otěhotníte během léčby glimepiridem, ihned to oznamte svému lékaři.

Glimepirid přechází do mateřského mléka. Glimepirid-ratiopharm se nesmí užívat v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost koncentrovat se a reagovat může být ovlivněna při snížení (hypoglykémii) nebo zvýšení 
(hyperglykémii) hladiny cukru v krvi nebo pokud se u Vás objevily poruchy vidění jako důsledek těchto 
stavů. Mějte na paměti, že můžete ohrozit sebe i jiné osoby (např. při řízení motorových vozidel nebo 
při obsluze strojů). Prosím, zeptejte se svého lékaře, jestli můžete řídit motorové vozidlo pokud
- máte častý výskyt hypoglykémie,
- máte malé nebo žádné varovné signály hypoglykémie.

Důležité informace o některých složkách přípravku Glimepirid-ratiopharm
Tablety obsahují laktózu. Pokud je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se 
svým lékařem, než začnete přípravek užívat.

3. JAK SE Glimepirid-ratiopharm UŽÍVÁ

Obvyklou dávku přípravku stanoví lékař podle hladin cukru v krvi a v moči.
Změna vnějších faktorů (např. snížení hmotnosti, změna v životním stylu, stres) nebo zlepšení příznaků 
onemocnění může vyžadovat změnu dávky glimepiridu.
Obvyklá počáteční dávka pro dospělé je 1 mg glimepiridu denně. Pokud je dosaženo dostačující kontroly 
hladiny cukru v krvi, je tato dávka i dávkou udržovací. Pokud je to nutné, lékař Vám může postupně 
dávku zvýšit až na 4 mg denně. Dávky vyšší než 4 mg glimepiridu denně jsou vyžadovány jen ve 
výjimečných případech. Maximální doporučená denní dávka je 6 mg glimepiridu denně.

Může být zahájena kombinovaná léčba glimepiridem a metforminem nebo glimepiridem a inzulínem. 
V tomto případě lékař stanoví vhodnou dávku glimepiridu, metforminu nebo inzulínu individuálně.

Glimepirid-ratiopharm se spolkne s alespoň půlkou sklenice vody. Obyčejně je dostačující podat 
glimepirid v jedné denní dávce před nebo během snídaně. Pokud nesnídáte, užijte glimepirid tak, jak 
Vám byl předepsán lékařem. Pokud užíváte glimepirid, je velmi důležité nevynechávat jídlo.

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

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Glimepirid-ratiopharm, než jste měl(a), může dojít ke snížení 
hladiny cukru v krvi (příznaky hypoglykémie jsou popsány v bodě 2). Vezměte si cukr (např. kostkový) 
a informujte ihned svého lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte si tuto 
příbalovou informaci a zbytek tablet, aby lékař věděl, co bylo užito. Stejně postupujte v případě, že 
někdo jiný (např. dítě) přípravek užil náhodně.
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Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glimepirid-ratiopharm, užijte následující dávku jako by 
k vynechání dávky nedošlo. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Glimepirid-ratiopharm, mějte na paměti, že požadovaného snížení 
hladiny cukru v krvi není dosaženo a že se příznaky onemocnění mohou zhoršit. Pokud je nutná jakákoli 
změna v dávkování, měl(a) byste ihned informovat 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 Glimepirid-ratiopharm nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Pokud se vyskytne následující nežádoucí účinek, přestaňte užívat Glimepirid-ratiopharm a ihned 
navštivte svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení:
- alergická reakce: kožní vyrážka, otok tváře, rtů, jazyka nebo krku nebo potíže s dýcháním nebo 

polykáním.
Tento nežádoucí účinek bývá obvykle mírný a velmi vzácný, ale může se stát závažným. Můžete 
potřebovat rychlou zdravotnickou pomoc nebo hospitalizaci.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků:
Velmi časté více než 1 z 10 pacientů
Časté více než 1 z 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů
Méně časté více než 1 z 1 000 pacientů, ale méně než 1 z 100 pacientů
Vzácné více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1 000 pacientů
Velmi vzácné méně než 1 z 10 000 pacientů

Poruchy krve a lymfatického systému
Vzácné: změny v počtu krevních buněk (trombocytopenie, leukopenie, granulocytopenie, 
agranulocytóza, erytropenie, hemolytická anémie a pancytopenie), které obvykle ustoupí po skončení 
léčby.
Pokud si všimnete, že se Vám snadněji tvoří modřiny nebo že jste náchylnější k infekcím, informujte 
svého lékaře.

Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: alergický zánět krevních cév, mírné reakce z přecitlivělosti.
Mohou se rovněž objevit alergické reakce na jiné léky ze skupiny derivátů sulfonylurey, sulfonamidová 
antibiotika a příbuzné látky.

Poruchy metabolismu a výživy
Vzácné: nízká hladina cukru v krvi hypoglykémie.
Tato reakce se zpravidla objevuje náhle, může být vážná a ne vždy snadno zvládnutelná (viz též body 2 
a 3).

Oční poruchy
Zvláště na začátku léčby může dojít k přechodnému zhoršení zraku, které je způsobeno změnami 
hladiny cukru v krvi.

Gastrointestinální poruchy
Velmi vzácné: nevolnost, zvracení, průjem, pocit tlaku nebo plnosti, bolesti břicha, které zřídka vedou 
k přerušení terapie.
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Poruchy jater a žlučových cest
Zvýšení hodnot jaterních enzymů, které ukazují, jak pracují Vaše játra.
Velmi vzácné: abnormální funkce jater (např. spojená se ztížením odtoku žluči nebo žloutenkou), zánět 
jater (hepatitida), jaterní selhání.

Poruchy kůže a podkoží
Mohou se objevit alergické reakce na kůži, jako je svědění, vyrážka nebo kopřivka a přecitlivělost kůže 
na světlo.

Další
Velmi vzácné: pokles koncentrace sodíku v séru.

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 Glimepirid-ratiopharm UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu.

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 Glimepirid-ratiopharm obsahuje
- Léčivou látkou je glimepiridum 4 mg v jedné tabletě.
Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická 

celulosa, povidon 40, magnesium-stearát. Tablety o síle 4 mg navíc obsahují hlinitý lak 
indigokarmínu (E132). 

Jak Glimepirid-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení
Glimepirid-ratiopharm 4 mg je světle modrá podlouhlá tableta s půlící rýhou na obou stranách.
Velikosti balení: 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 120 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54, Praha 2

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 3.11.2010.




