sp.zn. sukls69647/2011
a sp.zn. sukls406151/2018
Příbalová informace: informace pro pacienta
Adipex retard 15 mg měkké tobolky s řízeným uvolňováním
phenterminum
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 příbalové informaci
1. Co je přípravek Adipex retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adipex retard užívat
3. Jak se přípravek Adipex retard používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Adipex retard uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Adipex retard a k čemu se používá
Adipex retard je přípravek k léčbě obezity (anorektikum), který působením v centrálním nervovém
systému potlačuje chuť k jídlu.
Léčivá látka fentermin se po podání přípravku v těle postupně uvolňuje. Účinek fenterminu trvá
nejméně 8 hodin.
Adipex retard je určen k podpůrné léčbě při dietě u dospělých pacientů do 65 let s obezitou a body
mass indexem (BMI)* 30 a vyšším, u kterých samotná redukční dieta nestačí ke snížení tělesné
hmotnosti.
* Jak vypočítat body mass index (BMI)
BMI je podíl tělesné hmotnosti (v kilogramech) a druhé mocniny tělesné výšky (v metrech):
BMI

=

tělesná hmotnost v kg
-------------------------- (děleno)
(tělesná výška v m)2

Ke snížení tělesné hmotnosti může dojít pouze tehdy, je-li omezen příjem potravy. Úbytek tělesné
hmotnosti může být udržen pouze tehdy, jsou-li soustavně dodržována dietní pravidla. Samotné léky
k léčbě obezity nesnižují tělesnou hmotnost.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adipex retard užívat
Neužívejte přípravek Adipex retard:
Jestliže jste alergický(á) na fentermin, jinou léčivou látku ze skupiny sympatomimetických
aminů (skupina látek vyvolávající např. zvýšení krevního tlaku, zúžení cév, rozšíření
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průdušek, zrychlení srdeční činnosti) nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju.
Jestliže máte vysoký krevní tlak v plicních cévách (plicní hypertenze).
Jestliže máte velmi vysoký krevní tlak (těžká hypertenze).
Jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) onemocnění srdce, cév nebo mozku.
Jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy, nádor dřeně nadledvin (feochromocytom), zelený
zákal (glaukom), nádor prostaty nebo onemocnění ledvin.
Jestliže máte nebo jste v minulosti prodělal(a) duševní (psychiatrické) onemocnění, včetně
anorexie a deprese.
Jestliže máte sklon ke zneužívání látek (drog) nebo nadměrně požíváte alkohol.
Jestliže jste dítě nebo dospívající do 18 let.
Jestliže jste starší osoba (nad 65 let).
Jestliže jste těhotná nebo kojíte.
Jestliže užíváte jiné anorektikum.
Jestliže užíváte inhibitory MAO (IMAO) nebo jste je užíval(a) během posledních 14 dní
(některé přípravky k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Adipex retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Před zahájením léčby musí lékař vyloučit jiné příčiny obezity.
Léčba obezity musí zahrnovat kombinaci dietní, léčebné a psychoterapeutické metody.
Pokud při předepsané léčbě nedojde ke snížení Vaší tělesné hmotnosti, nesmí být dávka navýšena a
léčba se musí ukončit.
U některých pacientů, kteří dostávali anorektika tohoto typu, byly zaznamenány případy
závažné plicní hypertenze. Vzhledem k tomuto vzácnému, ale závažnému riziku vezme lékař
v úvahu následující bezpečnostní opatření:
- musí být dodržena indikace a délka léčby,
- léčba delší než 3 měsíce zvyšuje riziko plicní hypertenze,
- počátek nebo zhoršení námahové dušnosti naznačuje možnost vzniku plicní hypertenze.
Jestliže zaznamenáte neobvyklé potíže s dýcháním, přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře.
U některých pacientů může delší užívání tohoto přípravku vést k toleranci a lékové závislosti a
vzácněji k závažným duševním poruchám.
Vzácně byly hlášeny závažné srdeční a mozkové příhody (jako je srdeční selhání a cévní mozková
příhoda), zvláště při rychlém úbytku tělesné hmotnosti. Jestliže je u Vás riziko cévního onemocnění,
lékař bude kontrolovat, abyste svou tělesnou hmotnost snižoval(a) postupně. Neužívejte tento léčivý
přípravek, jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění srdce, cév nebo mozku (viz výše „Neužívejte
přípravek Adipex retard“).
Informujte také svého lékaře, pokud máte epileptické záchvaty nebo křeče.
Pokud máte mírně zvýšený krevní tlak (mírnou hypertenzi), bude lékař během prvních dnů léčby
kontrolovat, zda nedošlo ke zvýšení krevního tlaku.
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U pacientů, kteří užívali kombinaci fenterminu s fenfluraminem nebo dexfenfluraminem ke snížení
tělesné hmotnosti, byly hlášeny případy závažného onemocnění srdečních chlopní (poškození jedné
nebo více srdečních chlopní). Nicméně toto nebylo hlášeno při použití samotného fenterminu.

Tento léčivý přípravek může způsobit drogovou závislost.
Děti a dospívající
Přípravek nesmí užívat děti a dospívající do 18 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Adipex retard
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Neužívejte Adipex retard současně s jiným anorektikem.
Neužívejte Adipex retard v kombinaci s inhibitory MAO ani 2 týdny po jejich vysazení (viz výše
„Neužívejte přípravek Adipex retard“).
Během léčby přípravkem Adipex retard neužívejte léčivé přípravky, které stimulují aktivitu mozku
(např. bupropion, atomoxetin, methylfenidát), nepijte alkohol nebo nápoje obsahující kofein (např.
káva, kolové a energetické nápoje).
Mnoho léčivých přípravků, které se užívají k léčbě deprese nebo jiných duševních onemocnění (jako
např. fenothiazin, chlorpromazin, haloperidol, lithium, léky ze skupiny tricyklických nebo
tetracyklických antidepresiv), snižuje účinek přípravku Adipex retard nebo zvyšuje riziko závažných
nežádoucích účinků.
Disulfiram (přípravek užívaný k léčbě alkoholismu) a léčivé přípravky, které okyselují nebo alkalizují
moč (léčivé přípravky, které ovlivňují pH moči), mohou mít vliv na metabolismus (látkovou přeměnu)
fenterminu a tím prodloužit nebo naopak snížit účinek přípravku Adipex retard.
Adipex retard snižuje účinek přípravků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku (jako např.
guanetidin, betablokátory).
Před chirurgickým zákrokem upozorněte lékaře, že užíváte Adipex retard, protože při použití
inhalačních anestetik (přípravky určené k narkóze, které se vdechují) se mohou objevit poruchy
srdečního rytmu.
Přípravek Adipex retard s pitím a alkoholem
Během léčby přípravkem Adipex retard nepijte alkoholické nápoje, ani nápoje s obsahem kofeinu.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Adipex retard nesmíte v těhotenství nebo při kojení užívat.
Jestliže při užívání tohoto léčivého přípravku dojde k otěhotnění, poraďte se ihned s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a
rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Tuto činnost
byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol.
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Tento léčivý přípravek obsahuje přibližně 4 mg sorbitolu v jedné tobolce.
Tento léčivý přípravek obsahuje parabeny.
Parabeny mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
Tento léčivý přípravek obsahuje oranžovou žluť (azobarvivo).
Azobarviva mohou způsobit alergické reakce.
Tento léčivý přípravek obsahuje sójový olej a sójový lecithin.
Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.
Tento léčivý přípravek obsahuje glyceromakrogol-1750-ricinooleát.
Může způsobit podráždění žaludku a průjem.
Tento léčivý přípravek obsahuje sodík.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je
v podstatě „bez sodíku“.
3. Jak se přípravek Adipex retard užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování:
Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka denně při snídani.
Nejlepšího účinku se dosáhne, pokud budete Adipex retard užívat každý den ve stejný čas.
Přípravek neužívejte večer, protože léčivá látka může způsobit nervozitu a nespavost.
Jak se přípravek Adipex retard užívá
Spolkněte nerozkousanou tobolku a zapijte jí sklenicí vody.
Délka léčby:
Léčba obvykle trvá 4 až 6 týdnů. Neužívejte Adipex retard déle než 3 měsíce.
Pokud je plánována další léčba, je možné ji zopakovat až po přestávce, která je stejně dlouhá, jako
byla předcházející délka léčby.
Současně s užíváním přípravku Adipex retard je třeba dodržovat podle doporučení lékaře dietní režim
a zvýšit tělesnou aktivitu. Snížení tělesné hmotnosti je větší, jestliže dáváte přednost potravinám s
nízkou energetickou hodnotou (libové maso, ovoce, zelenina) a omezíte potraviny obsahující tuky a
sacharidy (cukr, mouka, brambory).
Jestliže jste užil(a) více Adipexu retard, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tobolek, nebo přípravek požilo dítě, vyhledejte ihned lékaře.
Předávkování se projevuje neklidem, zvracením, průjmem, závratí, horečkou, třesem, halucinacemi,
poruchami srdečního rytmu a dýchání, křečemi i bezvědomím.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Adipex retard
Vynechejte zapomenutou dávku a vezměte si další tobolku následující den v obvyklou dobu.
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.
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Při užívání delším než 3 měsíce je možný vznik srdečních onemocnění a lékové závislosti.
Okamžitě kontaktuje lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás vyskytnou
následující vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 1 000 léčených osob):
Nepravidelný srdeční tep (arytmie)
Zvýšení krevního tlaku v plicních tepnách (plicní hypertenze, viz bod 2 „Upozornění a opatření“
v rámečku)
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže zanamenáte jakýkoliv z následujících
nežádoucích účinů:
Vzácné (postihují 1 z 1 000 léčených osob)
Bolest hlavy, podrážděnost
Porucha chuti, sucho v ústech, pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa
Kopřivka, vyrážka
Problémy s močením
Problémy v sexuální oblasti
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
Duševní problémy (psychózy), přehnaně dobrá nálada, po které může následovat únava a pocit
smutku, deprese, nervozita, neklid, potíže se spánkem, nespavost, závrať, závislost, tolerance
(snížení účinku při dlouhodobém užívání), zneužívání
Křeče (epileptické záchvaty)
Rychlý srdeční tep, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, bolest na hrudi v oblasti srdce
Pocení
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 prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků 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.
5. Jak přípravek Adipex retard uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
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 Adipex retard obsahuje
Léčivou látkou je phenterminum.
Jedna měkká tobolka obsahuje phenterminum 15 mg (ve formě phentermini resinas 75 mg).
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Pomocnými látkami jsou: obsah tobolky: žlutý vosk, hydrogenovaný sójový olej, částečně
hydrogenovaný sójový olej, čištěný řepkový olej, sójový lecithin, tobolka: želatina, glycerol 85%,
složený sorbitolový roztok, sodná sůl propylparabenu (E 217), sodná sůl ethylparabenu (E 214), oxid
titaničitý, glyceromakrogol-1750-ricinoleát, chinolinová žluť (E 104), oranžová žluť (E 110),
ethylvanilin, methoxyacetofenon.
Jak přípravek Adipex retard vypadá a co obsahuje toto balení
Adipex retard jsou žluté, neprůhledné, měkké, želatinové tobolky s řízeným uvolňováním.
Tobolky jsou baleny v PVC-PVDC/Al blistru v krabičce.
Velikost balení: 30 nebo 100 tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
G.L.Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 12. 2018
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