sp. zn. sukls311139/2018
Příbalová informace: informace pro pacienta
Metoprolol Xantis 100 mg tablety
metoprololi tartras
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
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 výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Co je přípravek Metoprolol Xantis 100 mg a k čemu se používá
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metoprolol Xantis 100 mg užívat
Jak se přípravek Metoprolol Xantis 100 mg užívá
Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Metoprolol Xantis 100 mg uchovávat
Obsah balení a další informace
Co je přípravek Metoprolol Xantis 100 mg a k čemu se používá

Přípravek Metoprolol Xantis 100 mg obsahuje léčivou látku metoprolol-tartarát, která patří do skupiny
léčiv nazývané selektivní beta-blokátory. Ovlivňuje odpověď těla na určité nervové signály, zejména
v srdci. To vede ke snížení krevního tlaku a ke zvýšení síly, která v srdci pumpuje krev.
Přípravek Metoprolol Xantis 100 mg se používá k:
 snížení vysokého krevního tlaku
 léčbě bolesti na hrudníku vznikající v důsledku blokády tepen v srdci (angina pectoris)
 léčbě nepravidelného srdečního rytmu
 léčbě pacientů, kteří měli srdeční infarkt jako prevence před dalším infarktem
 léčbě funkčních poruch srdce
 předcházení záchvatům migrény
 léčbě hyperthyreózy – stav kdy je štítná žláza hyperaktivní a produkuje moc hormonů štítní žlázy.
Přípravek Metoprolol Xantis 100 mg je určen pro dospělé.
2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metoprolol Xantis 100 mg užívat

Neužívejte přípravek Metoprolol Xantis 100 mg jestliže:
- jste alergický(á) na metoprolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v
bodě 6).
- jste alergický(á) na jiné betablokátory
- máte stav, který má vliv na vedení elektrických impulsů ve vašem srdci (srdeční blokáda druhého
nebo třetího stupně nebo sinoatriální blok vyššího stupně)
- máte závažné srdeční selhání
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máte pomalou tepovou frekvenci (méně než 50 úderů za minutu)
máte neobvyklé onemocnění srdečního rytmu (sick sinus syndrom)
máte šok v důsledku toho, že vaše srdce nepracuje správně
máte vážně špatnou cirkulaci v nohou a/nebo v rukou
máte velmi nízký krevní tlak (systolický krevní tlak méně než 100 mmHg)
trpíte neléčeným vysokým krevním tlakem v důsledku nádorového onemocnění na ledvinách
(feochromocytom)
máte vyšší než normální hladinu kyselin v krvi (metabolická acidóza)
jste měl(a) potíže s dýcháním nebo astma
užíváte inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (používané k léčbě deprese, kromě IMAO-B)
máte podezření na akutní srdeční infarkt
máte městnavé srdeční selhání (Váš systolický krevní tlak je méně než 100 mmHg nebo tepová
frekvence je pod úrovní 68 tepů za minutu)
používáte intravenózně (podávaný do žíly) verapamil nebo diltazem

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Metoprolol Xantis 100 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud
máte:
- průduškové astma: metoprolol může zhoršit příznaky průduškového astma nebo může vést ke
zhoršení účinků některých léků používaných k léčbě průduškového astma. Metoprolol Xantis 100
mg se nemá užívat v případě těžké formy průduškového astma.
těžkou poruchu funkce jater
- cukrovku: metoprolol může maskovat příznaky nízké hladiny cukru v krvi. Nutné jsou pravidelné
kontroly.
- lehkou formu poruchy srdečního rytmu (atrioventrikularní blok prvního stupňe)
- bolest na hrudi zvanou Prinzmetalova angina
- mírnou až středně těžkou poruchu cirkulace v nohou a/nebo rukou
- nezhoubný nádor blízce ledvin (feochromocytom): před léčbou přípravkem Metoprolol Xantis
100 mg se máte léčit alfa-blokátorem
- nadměrně aktivní štítnou žlázu (příznaky, jako jsou zvýšená tepová frekvence, pocení, třes,
úzkost, zvýšená chuť k jídlu nebo snížená tělesná hmotnost mohou být maskovány)
- plánovanou operaci: předtím, než jde pacient na operaci, musí být anesteziolog informován, že
pacient užívá Metoprolol Xantis 100 mg
- lupénku
- v anamnézi alergické reakci. Metoprolol může vyvolat alergii na alergeny (látky způsobující
alergickou reakci) tak jako aj zhoršení při běžných akutních alergických reakcích. Metoprolol
také může snížit účinnost léků používaných k léčbě těžkých alergických reakcí, jako je adrenalin.
Další léčivé přípravky a přípravek Metoprolol Xantis 100 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Pečlivé lékařské sledování je nutné, jestliže se Metoprolol Xantis 100 mg užívá s:
- léky určenými k léčbě poruch srdečního rytmu, jako jsou antagonisti vápníku typu verapamil
nebo diltiazem nebo antiarytmika (léky k léčbě poruch srdečního rytmu), třída I (jako je
disopyramid). Tyhle léčiva se nemají užívat intravenózně (kromě jednotky intenzivní péči)
- jinými beta-blokátory (jako jsou oční kapky s timololem)
Následující léky mohou zvýšit účinek přípravku Metoprolol Xantis 100 mg:
- alkohol
- cimetidin (léky používané k léčbě vysokých hladin žaludeční kyseliny)
- hydralazin (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku)
- paroxetin, fluoxetin, sertralin (léky používané k léčbě deprese)
- difenhydramin (léky používané k léčbě nespavosti)
- hydrochlorochin a celecoxib (léky používané k léčbě onemocnění kloubů)
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terbinafin (léky používané k léčbě houbových infekcí)
neuroleptika (chlorpromazin, trifluorpromazin, chlorprotixen)
některé léky používané k léčbě poruch srdečního rytmu jako je amiodaron, chinidin, propafenon

Jiné léky:
- inhalační anestetika zvyšují bradykardní efekt (zpomalení srdeční frekvence) metoprololu
(snižují tepovou frekvenci)
- jiné léky používané k léčbě zvýšeného krevního tlaku
- nifedipin, prazosin, rezerpin, alfametyldopa, klonidin, guanfacin, srdeční glykosidy – mohou
vést k významnému snížení tepové frekvence
- klonidin – když se užívá souběžné s metopololem, pak se léčba přípravkem Metopolol Xantis
100 mg má ukončit pár dní před klonidinem
- protizánětlivá léky, jako je indometacin nebo jiné inhibitory syntézy prostaglandinu – snížení
účinku betablokátoru – méně významný pokles krevního tlaku
- rifampicin (léky používaná k léčbě tuberkulózy) a deriváty kyseliny barbiturové (sedativa
nebo hypnotika): snížení účinku metoprololu – méně významný pokles krevního tlaku
- inzulin a léky používaná k léčbě cukrovky typu II: betablokátory mohou potlačit uvolňování
inzulinu u pacientů s diabetem typu II nebo mohou ovlivnit léky používané na snížení hladin
cukru v krvi. Je nutné pravidelně sledovat hladiny cukru v krvi. Může být nutné, aby lékař
upravil Vašu léčbu cukrovky (insulin nebo orální diabetika).
- noradrenalin a adrenalin (neurotransmitery které se přirozené vyskytují v těle a mají
povzbuzující účinek na kardiovaskulární systém a tímto způsobem zvyšují krevní tlak) nebo
léky s podobným účinkem, jako jsou léky používaná na léčbu kašle, nosní nebo oční kapky:
krevní tlak se může zvýšit.
- adrenalin používaný k léčbě alergické reakce: účinek adrenalinu může být snížen
- lidokain (lokální anestetikum): metoprolol může snížit vylučování určitých léků
- guanetidin (léky které blokují sympatomimetická ganglia používaná na potlačení uvolňování
adrenalinu nebo noradrenalinu): když se užívají souběžně s metoprololem vyžaduje se
pravidelné monitorování pacienta
Přípravek Metoprolol Xantis 100 mg s alkoholem
Metoprolol a alkohol mohou vzájemně zesilovat jejich sedativní (zklidňující) účinek. Alkohol také
múže zvyšovat koncentraci metoprololu ve Vaši krvi. Nepijte alkohol, když užíváte Metoprolol Xantis
100 mg.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
Metoprolol Xantis 100 mg se může užívat během těhotenství jen ve výjimečných případech a po
pečlivém zhodnocení rizik a výhod léčby lékařem. Je dokázáno že metoprolol snižuje zásobování
placenty krví a to může vést k poruchám růstu plodu.
Když se metoprolol užívá během těhotenství, léčba metoprololem se má ukončit v průběhu 48-72
hodin před porodem. Když to není možné, novorozenec se má sledovat 48-72 hodin po porodu.
Kojení
Metoprolol se shromažďuje v mateřském mléku.
Ačkoli se neočekávají nežádoucí účinky, když je metoprolol užíván v terapeutických dávkách, kojenec
se má sledovat.
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Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby metoprololem se mohou objevit závratě a únava. Vaše schopnost řídit a obsluhovat stroje
se může změnit. Je to zejména, když se přípravek Metoprolol Xantis 100 mg požívá s alkoholem, na
začátku léčby nebo když se zvýší dávka metoprololu.
3.

Jak se přípravek Metoprolol Xantis 100 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety užívejte s jídlem nebo bez jídla. Tablety zapijte sklenicí vody. Tabletu lze rozdělit na stejné
dávky.
Doporučená dávka přípravku:
- vysoký krevní tlak (hypertenze): 50 mg (1/2 tablety) přednostně jedenkrát denně jako jednotlivá
dávka ráno. Když je to nutné, lékař Vám může dávku zvýšit až na 100-200 mg.
- v případě bolesti na hrudi (angina pectoris): 100 – 200 mg denně v rozdělených dávkách (ráno a
večer)
- v případě abnormálního srdečního rytmu: 100 – 200 mg denně v rozdělených dávkách (ráno a
večer)
- jako ochrana před dalším srdečním infarktem: 200 mg denně v rozdělených dávkách (ráno a
večer)
- v případě funkčního srdečního onemocnění: 100 mg ráno, je-li to potřebné, Váš lékař Vám
může dávku zvýšit na 200 mg denně
- k předcházení migrény: 100 – 200 mg denně v rozdělených dávkách (ráno a večer)
- v případě hyperaktivní štítné žlázy: 150 – 200 mg denně rozdělených do 3-4 dávek (ráno a
večer)
Použití u dětí a dospívajících
Metoprolol Xantis 100 mg není určen pro děti.
Pacienti s poruchou funkce jater
U pacientů s poruchou funkce jater může být potřebná úprava dávkování.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Metoprolol Xantis 100 mg, než jste měl(a)
Jestli jste náhodně užil(a) více tablet než bylo předepsáno, jděte k lékaři nebo na nejbližší pohotovost.
Vezměte s sebou tyhle tablety.
V závislosti na stupni předávkování se mohou objevit následující příznaky: významné snížení
krevního tlaku, zpomalená tepová frekvence, problémy se srdeční vodivostí, selhání srdce, šok
způsobený srdečními problémy, zástava srdce, potíže s dýcháním, zúžení dýchacích cest, bezvědomí
(až kóma), pocit nevolnosti, zvracení, modro-červené zbarvení kůže a sliznic (cyanóza) a křeče.
Souběžné požívání alkoholu, jiných léků určených k léčbě zvýšeného krevního tlaku, chinidinu (lék
používaní k léčbě poruch srdečního rytmu) nebo barbiturátů může zhoršit příznaky.
První známky předávkování se objevují po 20 minutách až 2 hodinách od požití.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Metoprolol Xantis 100 mg
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pak pokračujte jako
doposud.

4

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Metoprolol Xantis 100 mg
Nepřestávejte náhle užívat Metoprolol Xantis 100 mg. Může to vést k zhoršení srdečního selhání nebo
k zvýšení rizika srdečního infarktu. Jestliže chcete přestat užívat Metoprolol Xantis 100 mg, obraťte se
na svého lékaře.
Léčba betablokátory se nemá ukončovat náhle. Jestli je to nutné, léčba se má ukončovat nějakou dobu.
Jestli se objeví nežádoucí účinky, ukončování léčby má být pomalejší.
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 tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Kontaktujte svého lékaře, jestliže máte některé z následujících příznaků:
méně časté (mohou postihovat méně než 1 ze 100 lidí)
• přechodné zhoršení příznaků srdečního selhání, některé formy poruch srdečního rytmu, bolest
v okolí srdce, potíže s dýcháním
vzácné (mohou postihovat méně než 1 z 1 000 lidí)
• zhoršení cukrovky bez typických příznaků (latentní diabetes mellitus)
velmi vzácné (mohou postihovat méně než 1 z 10 000 lidí)
• zežloutnutí kůže a/nebo očí (může to být znak zánětu jater)
• nekróza (odumření) tkáně u pacientů trpících poruchou cirkulace v rukou nebo nohou před léčbou
Ostatní nežádoucí účinky
velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 lidí)
• významný pokles krevního tlaku
• únava
časté (mohou postihovat méně než 1 z 10 lidí)
• pomalá tepová frekvence (bradykardie)
• ztráta rovnováhy (velmi vzácně i mdloby)
• pocit nepravidelného srdečního rytmu (palpitace)
• závrať
• bolest hlavy
• dušnost (potíže s dýcháním) po fyzické námaze
• pocit na zvracení
• bolest břicha
• průjem
• zácpa
• chladné ruce a nohy
méně časté (mohou postihovat méně než 1 ze 100 lidí)
• brnění
• zúžené průdušky
• zvracení
• změny na kůži
• vyrážka podobná lupénce
• nadměrné pocení
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•
•
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svalové křeče
zvýšení tělesné hmotnosti
zadržování tekutin v tkáni (edém)
deprese
zhoršení koncentrace
ospalost
nespavost
noční můry

vzácné (mohou postihovat méně než 1 z 1 000 lidí)
• poruchy funkce srdce, jako je rychlý tep, některé poruchy srdečního rytmu
• poruchy vidění
• suché nebo podrážděné oči
• zánět spojivek
• výtok z nosu
• sucho v ústech
• vypadávaní vlasů
• abnormální výsledky funkce jater
• impotence a jiné sexuální poruchy
• zakřivení penisu
• nervozita
• úzkost
velmi vzácné (mohou postihovat méně než 1 z 10 000 lidí)
• pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie)
• pokles počtu bílých krvinek (leukopenie)
• zvonění v uších (tinitus)
• poruchy sluchu
• změna chuti
• citlivost na světlo
• zhoršení nebo nová lupénka
• změny na kůži podobné lupénce
• bolest kloubů
• svalová slabost
• zhoršení u pacientů trpících nepravidelným kulháním
• zúžení cév, které vedou krev k prstům na nohou (Raynaudův syndrom)
• ztráta paměti nebo její zhoršení
• zmatenost
• halucinace
• změny osobnosti
není známo (nemožno stanovit z dostupných údajů)
• maskovaní znaků a příznaků nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie), jako je rychlý puls
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
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5.

Jak přípravek Metoprolol Xantis 100 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Metoprolol Xantis 100 mg obsahuje
 Léčivou látkou je metoprololi tartras. Jedna tableta obsahuje metoprololi tartrasi 100 mg.
 Dalšími pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, povidon K-30, sodná sůl
kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý magnesium-stearát
Jak přípravek Metoprolol Xantis 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Metoprolol Xantis 100 mg jsou bílé až téměř bílé bikonvexní tablety s křížovou půlicí rýhou na jedné
straně o průměru 10 mm.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Velikost balení: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
XANTIS PHARMA LIMITED
Lemesou, 5
EUROSURE TOWER
1st floor, Flat/Office 101
2112 Nicosia
Kypr
Výrobce:
Saneca Pharmaceuticals a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovenská republika
Tento léčivý přípravek byl schválen v členských státech EHP pod těmito názvy:
Česká republika:
Metoprolol Xantis
Slovenská republika: Metoprolol Xantis 100 mg
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 10. 2018
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