Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls184481/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Alozex 1 mg potahované tablety
anastrozolum
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 Alozex a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alozex
užívat
3.
Jak se Alozex používá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak přípravek Alozex uchovávat
6.
Další informace
1.

CO JE ALOZEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Alozex patří do skupiny léků nazývaných inhibitory aromatázy. To znamená, že
narušuje některé účinky aromatázy, enzymu v těle, který ovlivňuje hladinu určitých
ženských pohlavních hormonů, jako jsou estrogeny.
Alozex se používá pro léčbu karcinomu prsu u postmenopauzálních žen.
2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ALOZEX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Alozex
-

pokud jste alergická (přecitlivělá) na anastrozol nebo jakoukoliv jinou složku
přípravku Alozex
pokud nejste žena po menopauze.
jestliže jste těhotná nebo kojíte.
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jestliže trpíte určitými poruchami nebo chorobami, které postihují Vaše játra nebo
funkci ledvin.
jestli-že užíváte tamoxifen nebo léky obsahující estrogeny, například hormonální
substituční terapii.
Alozex se nesmí podávat dětem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alozex je zapotřebí
jestliže máte těžké ledvinové potíže,
jestliže máte střední nebo těžké jaterní onemocnění,
jestliže jste měla nebo trpíte nějakým stavem, který ovlivňuje sílu Vašich kostí,
jestliže užíváte léky zvané analoga LHRH (léky používané pro léčbu karcinomu
prsu, určité gynekologické onemocnění a infertilitu), protože data o současném podávání
s těmito produkty nejsou k dispozici.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Tamoxifen
a/nebo jiné léky obsahující estrogeny by se nesmí používat v kombinaci s Alozex.
Užívání Alozex s jídlem a pitím
Alozex je možné užívat před, během a po jídle, ale také je můžete užívat bez jídla.
Tablety by měly být polknuty s vodou nebo jinou tekutinou.
Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Alozex, jestliže jste těhotná nebo jestliže kojíte své dítě.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Alozex pravděpodobně nebude nežádoucím způsobem ovlivňovat Vaši schopnost řídit
nebo obsluhovat stroje. Nicméně se můžete občas cítit slabá nebo ospalá. Pokud by se
Vám to stalo, neřiďte ani neobsluhujte stroje a požádejte svého lékaře o radu.
Důležité informace o některých složkách přípravku Alozex
Alozex obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete užívat tento lék.
3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ALOZEX UŽÍVÁ

Přípravek Alozex užívejte vždy tak, jak Vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste jistá, poraďte
se se svým lékařem.
Obvyklá dávka pro dospělého je jedna tableta denně.
Tabletu polkněte s vodou.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Alozex, než byste měl(a)
Jestliže užijete více přípravku Alozex než je Vaše normální dávka, zavolejte prosím
svému lékaři okamžitě nebo kontaktujte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice.
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Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Alozex
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu. Pouze pokračujte
s Vaší obvyklou dávkou dle plánu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Alozex
Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stejně jako všechny léky může i Alozex vyvolávat nežádoucí účinky, i když ne u každé
pacientky.
Následující vedlejší účinky jsou možné v případě použití anastrozolu:
Velmi časté (odhadovaná frekvence je více než 1 osoba z 10)
 Návaly horka
Časté vedlejší účinky (odhadovaná frekvence je méně než 1 osoba z 10, ale více než 1
osoba z 100):
 Pocit slabosti
 Bolesti kloubů a ztuhlost kloubů
 Suchost sliznice pochvy
 Řídnutí vlasů
 Vyrážka
 Nucení na zvracení
 Průjem
 Bolest hlavy
Vzácné vedlejší účinky (odhadovaná frekvence je méně než 1 osoba z 100, ale více než 1
osoba z 1000):
 Kvácení z pochvy (obvykle v prvních několika týdnech léčby)
 Nechutenství
 Zvýšené nebo vysoké hladiny tuků zvaných lipidy v krvi
 Zvracení
 Ospalost
Velmi vzácné vedlejší účinky (odhadovaná frekvence je menší než 1 osoba z 10000):
 Extrémně těžké kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom) s poraněními, vředy
nebo puchýři.
 Alergická reakce s otokem obličeje, rtů, jazyka anebo krku (angioedém), které
mohou způsobovat potíže s polykáním anebo dýcháním. Kopřivka, která může
způsobovat vyvýšené červené kožní hrbolky kdekoliv na těle.
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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.
5.

JAK PŘÍPRAVEK ALOZEX UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Alozex po uplynutí data použití, které je uvedeno na krabičce za
<Použitelné do:>.
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 obsahuje přípravek Alozex
Účinná látka je anastrozolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.
Pomocné látky jsou:
Jádro tablety:
Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon K30, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A) , koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát
(E572), mastek
Potahová vrstva tablety:
Hypromelóza (E464), makrogol 400, oxid titaničitý (E171), mastek
Jak přípravek Alozex vypadá a co obsahuje balení
Tablety Alozex jsou bílé, kulaté potahované tablety o průměru 6,6 mm.
Tablety jsou dodávány v blistrech po 10 a 14.
Velikost balení: 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 a 300 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Remedica Ltd.
Limassol Industrial Estate
P.O Box 51706
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CY-3508 Limassol
Kypr
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod následujícími
názvy:
HU: Ozolan, 1 mg filmtabletta
BG: Ozolan 1 mg филмирани таблетки
CZ: Alozex, 1 mg potahované tablety
PL: Ozolan, 1 mg tabletki powlekane
RO: Ozolan, 1 mg comprimate filmate
SI: Ozolan, 1 mg filmsko obložene tablete
SK: Ozolan, 1 mg filmom obalené tablety
Datum poslední revize textu: 19.10.2011
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