
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY PACIENTŮ

Kterých léčivých přípravků se stahování týká?

Stahování se týká všech šarží léčivých přípravků:

 Tbl. Magnesii lactici 0,5 GLO, tbl., 100x500 mg, kód SÚKL: 88630 a 
 Tbl. Calcii carbonici 0,5 GLO, tbl., 100x500mg, kód SÚKL: 88663,

Držitel rozhodnutí o registraci uvedený na obalu: Galenická laboratoř, Obránců míru 
41, Ostrava – Vítkovice, 703 00.

Na co se tyto léčivé přípravky používají?

Tbl. Magnesii lactici 0,5 GLO se užívá při prokázaném nedostatku hořčíku a při léčbě
funkčních příznaků úzkostných stavů s prohloubeným dýcháním.

Tbl. Calcii carbonici 0,5 GLO se používá preventivně k doplnění hladiny kalcia. U 
starších osob je možno užívat jako preventivní prostředek proti vzniku zlomenin 
společně s podáváním vitaminu D. Léčebných účinků se využívá při poruchách 
organismu v hospodaření s vápníkem, u řídnutí kostí (osteoporózy) a měknutí kostí 
(osteomalacie). Užívá se při alergických stavech (otoky způsobené patologicky 
zvýšenou propustností kapilár), zvýšené nervosvalové dráždivosti (tetanii), k
urychlení hojení zlomenin.

Proč jsou léčivé přípravky Tbl. Magnesii lactici 0,5 GLO a Tbl. Calcii carbonici 
0,5 GLO stahovány z trhu?

Stahování léčivých přípravků je prováděno z důvodu nesouladu výrobního řetězce 
s registrační dokumentací a na základě podezření na závadu v jakosti  (mikrobiální 
kontaminace) v důsledku nedodržování pravidel správné výrobní praxe.  

Nejedná se o přímé ohrožení Vašeho zdraví, není však možné vyloučit 
individuální reakce při užívání těchto léčivých přípravků.

Co dělat, pokud jsem užíval jeden z těchto léčivých přípravků?

Nejedná se o přímé ohrožení Vašeho zdraví. Poraďte se však se svým lékařem či 
lékárníkem, kteří Vám doporučí vhodnou terapeutickou náhradu.

Mám doma balení léku. Co mám dělat?

Přineste jej do lékárny, v níž Vám byl léčivý přípravek vydán, kde Vám budou po 
předložení dokladu o zaplacení vráceny zpět peníze. 



Budou mi vráceny peníze, i když už nemám recept? 

Ano. Pacientovi bude vždy vrácena částka uvedená na předloženém dokladu o 
zaplacení.

Právě jsem lék načal, co mám dělat? Budou mi vráceny peníze i za načaté 
balení?

Ano. Pacientovi bude vždy vrácena částka uvedená na předloženém dokladu o 
zaplacení.

Do kdy probíhá stahování léků do lékáren?

Přípravky se stahují do 15. 1. 2010.

Lékárna mi odmítla vrátit lék a vyplatit peníze. Co mám dělat?
Refundace se nevztahuje na léčivý přípravek s prošlou dobou použitelnosti. Pokud 
byl do lékárny vrácen exspirovaný přípravek, je pochopitelné, že namísto vracení 
výrobci byl obratem uložen do bezpečnostního boxu pro lékový odpad. 
V případě odmítnutí refundace za vrácený léčivý přípravek s platnou dobou 
použitelnost se obraťte na Státní ústav pro kontrolu léčiv, linka 272185333 nebo e-
mail infs@sukl.cz.




