Sp.zn.sukls379291/2017
a sp.zn. sukls318791/2018
Příbalová informace: informace pro uživatele
Naproxen Apotex 220 mg měkké tobolky
naproxenum natricum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři či
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Pokud se do 3 dnů v případě léčby horečky a do 5 dnů v případě léčby bolesti nebudete cítit
lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Naproxen Apotex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Naproxen Apotex užívat
3. Jak se Naproxen Apotex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Naproxen Apotex uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1.

Co je Naproxen Apotex a k čemu se používá

Naproxen Apotex obsahuje léčivou látku naproxen, která má protizánětlivé, analgetické (bolest
tlumící) a horečku tlumící účinky. Patří do skupiny léčiv označovaných jako nesteroidní
protizánětlivé léky (NSAID).
Naproxen Apotex je určen k použití u dospělých a dospívajících od 12 let ke krátkodobé léčbě
bolesti.
Přípravek Naproxen Apotex se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je:
- bolest hlavy,
- bolest zubů,
- bolest svalů,
- bolest kloubů,
- bolest zad,
- menstruační bolest,
- mírná bolest spojená s nachlazením.
Tlumení horečky.
2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Naproxen Apotex užívat

Neužívejte Naproxen Apotex jestliže:
jste alergický(á) na naproxen nebo na naproxen sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6),
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se u Vás již dříve vyskytly alergické reakce, jako je astma, rýma nebo svědění po užití léků
obsahujících kyselinu acetylsalicylovou, ibuprofen nebo po užití jiných analgetik a
nesteroidních protizánětlivých léků,
máte vřed žaludku nebo střeva, zánět sliznice žaludku nebo trpíte bolestmi žaludku,
se u Vás vyskytlo vnitřní krvácení (např. do žaludku, střev či mozku),
máte tendenci ke krvácení při léčbě antikoagulancii (léky na ředění krve),
trpíte závažným onemocněním ledvin,
trpíte závažným onemocněním jater,
trpíte závažným srdečním selháním,
jste v 6 až 9 měsíci těhotenství.

Upozornění a opatření
Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejnižší účinné dávky, po co nejkratší dobu nutnou k
léčbě příznaků onemocnění (viz gastrointestinální a kardiovaskulární rizika níže).
Před užitím přípravku Naproxen Apotex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:
bolest nebo horečka přetrvávají, pravidelně se vracejí nebo se zhoršují, i když jsou tyto
příznaky mírné,
během užívání tohoto léčivého přípravku zaznamenáte zažívací obtíže (jako jsou bolest
břicha nebo pálení žáhy),
máte vysoký krevní tlak nebo srdeční onemocnění,
máte infekční onemocnění,
náležíte do starší populace,
trpíte onemocněním jater,
trpíte onemocněním ledvin.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo
kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem nebo lékárníkem.
Léky jako Naproxen Apotex mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba
léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby (10 dní).
Pokud máte nebo jste měl(a) žaludeční problémy, neměl(a) byste Naproxen Apotex užívat,
nepředepíše-li Vám ho Váš lékař.
Pacienti s poruchou krvácivosti mohou Naproxen Apotex užívat pouze pod lékařským dohledem.
Poraďte se se svým lékařem, pokud se na vás vztahuje nebo se na Vás vztahovala některá z výše
uvedených upozornění.
Další léčivé přípravky a Naproxen Apotex
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto se týká i léčivých přípravků dostupných bez
lékařského předpisu:
přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou k prevenci tvorby krevních sraženin.
Neužívejte Naproxen Apotex užíváte-li současně následující léky:
Naproxen Apotex může zvyšovat účinek:
určitých antikoagulancií (léky na ředění krve) ,
určitých ústy podávaných léků k léčbě cukrovky,
určitých antibiotik,
určitých léků k léčbě epilepsie (hydantoináty), jako je fenytoin,
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určitých sulfonamidů, jako je sulfadoxin,
určitých narkotik, jako je thiopental.

Naproxen Apotex může snižovat účinek různých léčivých přípravků k léčbě vysokého krevního
tlaku (beta-blokátory a diuretika).
Naproxen Apotex může zpomalit vylučování léčivých přípravků na bázi lithia (užívaných k léčbě
poruch nervového systému).
Naproxen Apotex zvyšuje riziko nežádoucích účinků při užití s:
metotextrátem (k léčbě revmatismu),
ACE inhibitory (užívanými např. k léčbě vysokého krevního tlaku),
cyklosporinem (užívaným k léčbě autoimunitních onemocnění),
jinými analgetiky nebo protizánětlivými léčivými přípravky.
Současné užívání Naproxenu Apotex s probenecidem (k léčbě dny) může vést ke zpožděnému
vylučování naproxenu.
Těhotenství, kojení a plodnost
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
Neužívejte Naproxen Apotex v prvních 6 měsících těhotenství pokud to není nezbytné. Nesmíte
užívat Naproxen Apotex v posledních 3 měsících těhotenství nebo během porodu. Před použitím
tohoto přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Kojení
Naproxen, léčivá látka přípravku Naproxen Apotex přechází do mateřského mléka. Z tohoto důvodu
se nemá Naproxen Apotex užívat v období kojení.
Plodnost
Tento léčivý přípravek patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých látek, které mohou snižovat
plodnost u žen. Tento účinek je vratný po ukončení užívání tohoto léku. Je nepravděpodobné, že
tento lék, pokud se používá jen příležitostně, bude mít vliv na vaše šance otěhotnět. Poraďte se
však se svým lékařem před použitím tohoto přípravku, pokud máte problémy s otěhotněním.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by Naproxen Apotex užívaný v doporučených dávkách ovlivnil Vaši
schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
Naproxen Apotex obsahuje sorbitol
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.
Naproxen Apotex obsahuje lecitin původem ze sójového oleje
Pokud jste alergický(á) na arašídy nebo na sóju, neužívejte tento přípravek.
3.

Jak se přípravek Naproxen Apotex užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávkování přípravku je:
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Dospělí a dospívající od 12 let:
Doporučené dávkování je jedna tobolka každých 8 - 12 hodin. Počáteční dávka může být 2 tobolky
a pokud potíže přetrvávají, může být následně užita 1 tobolka po 12 hodinách. Neužívejte více
než 3 tobolky denně.
Tobolky se užívají s dostatečným množstvím vody nebo mléka, je-li to možné ihned po jídle.
Musíte se poradit s lékařem, pokud se necítíte lépe, nebo se cítíte hůře po 3 dnech léčby horečky a
po 5 dnech léčby bolesti. Bez porady s lékařem neužívejte Naproxen Apotex déle než 10 po sobě
jdoucích dní.
Pacienti s poruchou funkce ledvin
Máte-li mírně sníženou funkci ledvin, užívejte nejnižší účinnou dávku a Váš lékař bude
kontrolovat funkci Vašich ledvin. Pokud máte středně těžkou poruchu funkce ledvin, měl(a) byste
se užití naproxenu vyhnout. Naproxen nesmíte užívat, pokud máte těžkou poruchu funkce ledvin.
Pacienti s poruchou funkce jater
Máte-li jakékoliv problémy s játry, užívejte Naproxen Apotex s opatrností. Neužívejte Naproxen
Apotex máte-li závažnou poruchu funkce jater nebo cirhózu jater.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Naproxen Apotex, než jste měl(a)
Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste užil(a) více přípravku Naproxen
Apotex než jste měl(a). Ukažte Vašemu lékaři nebo lékárníkovi obal nebo příbalovou informaci
tohoto přípravku.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat: pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, ospalost, závrať,
dezorientaci, průjem, krvácení do zažívacího traktu, zvýšení hladiny sodíku v krvi (hypernatrémie),
křeče (vzácně) a zvýšení kyselosti krve (metabolická acidóza).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Naproxen Apotex
Užijte obvyklou dávku, jakmile si to uvědomíte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste
nahradil(a) vynechanou dávku.
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.
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (mohou postihovat více než 1 osobu z 10)
• pocit na zvracení
• nepříjemné pocity v oblasti břicha
• zácpa
Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):
• bolest hlavy
• poruchy zraku
• zvonění nebo bzučení v uších (tinnitus)
• otok kotníků a nohou
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srdeční problémy
zvracení
vyrážka

Méně časté (mohou postihovat 1 až 10 osob ze 1000)
• neschopnost koncentrovat se
• poruchy spánku (nespavost)
• neschopnost koncentrovat se a pamatovat si (kognitivní dysfunkce)
• krvácí do trávicího traktu nebo perforace trávicího traktu
• přecitlivělost na světlo
Vzácné (mohou postihovat 1až 10 osob z 10000)
• snížení počtu červených krvinek, což se může projevit jako světle žluté zbarvení kůže a slabost
nebo dušnost (hemolytická anemie)
• závažná alergická reakce na naproxen nebo naproxen sodný. Tato reakce se obvykle vyskytuje
u pacientů se známou alergií na kyselinu acetylsalicylovou, jiné NSAID a na Naproxen
Apotex. Může se však vyskytnout také u pacientů bez předchozí zkušenosti s touto alergií
• vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalemie)
• problémy se sluchem
• zánět cév (vaskulitida)
• zánět plic (eozinofilní pneumonitida)
• vředy v ústech
• život ohrožující zánět jater (fatální hepatitida)
• vypadávání vlasů (alopecie)
• reakce způsobené expozicí světlu, jako je zánět kůže a puchýře (reakce podobné porphyria
cutanea tarda nebo epidermolysis bullosa)
Velmi vzácné (mohou postihovat méně než 1 osobu z 100000)
• snížení počtu bílých krvinek (granulocytopenie)
• snížený počet krevních destiček (trombocytopenie)
• křeče
• neinfekční zánět mozkových blan (aseptická meningitida)
• mírně zvýšené riziko srdečního záchvatu (srdeční infarkt nebo mrtvice). Riziko je
pravděpodobnější při vysokých dávkách a při dlouhé době léčby.
• Stevensův-Johnsonův syndrom (puchýře na rukou a nohou)
• zčervenání kůže (erythema multiforme)
• krev v moči (hematurie)
• poruchy ledvin, včetně glomerulární nebo intersticiální nefritidy (zánět ledvin), renální
papilární nekróza (odumření části tkáně ledvin) a nefrotický syndrom (bílkovina v moči)
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):
• závažné snížení počtu krvinek, které může způsobit oslabení, podlitiny nebo zvýšit náchylnost
k infekčním onemocněním (aplastická anemie)
• dna
• závratě (vertigo)
• vysoký krevní tlak
• nepeptické vředy v trávicím traktu (vředy mimo místa přímého působení žaludeční šťávy),
peptické vředy
• zánět tlustého střeva (kolitida)
• otok krku a obličeje (angioedém)
• olupování kůže (epidermální nekrolýza)
• selhání ledvin
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zhoršená fertilita žen
mírný otok kotníků a nohou (mírný periferní edém)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. 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-nezadouciucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti
tohoto přípravku.
5.

Jak přípravek Naproxen Apotex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Chraňte před chladem.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.
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 Naproxen Apotex obsahuje
Léčivou látkou je naproxenum natricum. Jedna tobolka obsahuje naproxenum natricum 220 mg.
Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou: makrogol, kyselina mléčná, propylenglykol, povidon
K30, želatina, sorbitol, glycerol, čištěná voda, patentní modř V (E131), střední nasycené
triacylglyceroly, isopropylalkohol, lecithin
Jak přípravek Naproxen Apotex vypadá a co obsahuje toto balení
Naproxen Apotex jsou modré, průhledné měkké želatinové tobolky obsahující 220 mg naproxenu
sodného.
Naproxen Apotex je dodáván v PVDC/PE/PVC//Al blistru v krabičce.
Velikosti balení: 3, 10, 12, 20 nebo 24 tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333CN Leiden, Nizozemsko
Výrobce:
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 8. 2018.
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