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Příbalová informace: informace pro pacienta
Dornite 25 mg potahované tablety
doxylamini hydrogenosuccinas
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. Co je přípravek Dornite a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dornite užívat
3. Jak se přípravek Dornite užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Dornite uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1.

Co je přípravek Dornite a k čemu se používá

Přípravek Dornite je lék se sedativními (tlumivými) účinky (antihistaminikum, sedativum).
Přípravek Dornite se u dospělých používá ke krátkodobé léčbě příznaků občasné nespavosti (problémy
s usínáním a probouzením v noci).
2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dornite užívat

Neužívejte přípravek Dornite:
jestliže jste alergický(á) na doxylamin, jiná antihistaminika (přípravky k léčbě alergie), nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
v případě akutního astmatického záchvatu,
pokud máte glaukom (zelený zákal) s úzkým úhlem,
jestliže máte nádor nadledvin (feochromocytom),
jestliže máte zbytnění prostaty (hypertrofie prostaty) se zadržováním moči,
při akutní otravě alkoholem, léky na spaní nebo proti bolesti nebo přípravky ovlivňujícími
duševní stav (přípravky k léčbě psychóz, přípravky zmírňující pocit úzkosti a duševního napětí,
přípravky k léčbě deprese a lithium),
jestliže máte epilepsii,
jestliže užíváte jakékoli léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (přípravky užívané k
léčbě deprese, Parkinsonovy choroby nebo jiných stavů, jako jsou moklobemid, fenelzin a
tranylcypromin, isokarboxazid, linezoid, methylenová modř, prokarbazin, rasagilin a selegilin).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Dornite se poraďte se svým lékařem, nebo lékárníkem pokud:
máte poruchu funkce jater nebo ledvin,
máte již existující onemocnění srdce a vysoký krevní tlak (možná bude zapotřebí pravidelné
sledování srdeční funkce),
máte chronické potíže s dýcháním a průduškové astma,
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máte nedostatečně uzavřený vstup do žaludku s refluxem (zpětný tok) jídla do jícnu
(gastroezofageální reflux),
máte erozi (povrchové poškození) žaludku nebo stěny dvanáctníku nebo zúžení v místě
přechodu žaludku do dvanáctníku (obtíže při přechodu potravy ze žaludku do střeva).

Zajistěte si dostatečnou dobu spánku (nejméně 8 hodin), aby následující ráno nebyla narušena Vaše
schopnost normálně reagovat.
Zvláštní péči je třeba rovněž věnovat pacientům s neurologicky zřetelnými poruchami mozku v
mozkové kůře a s epileptickými záchvaty v anamnéze, protože podávání již malých množství
doxylaminu může vyvolat generalizované (velké) epileptické záchvaty.
Pokud je Vám více než 65 let, můžete mít pravděpodobně více nežádoucích účinků. Navíc existuje
zvýšené riziko pádu.
Ovlivnění diagnostických testů
Tento přípravek může ovlivnit výsledky kožních testů, které se provádějí při určování alergie, proto se
doporučuje, abyste přerušil(a) léčbu nejméně tři dny před testy a informoval(a) lékaře.
Děti a dospívající
Děti a dospívající nemají být léčeni přípravkem Dornite, protože bezpečnost a účinnost doxylaminu
k léčbě poruch spánku nebyla u dětí a dospívajících do 18 let stanovena.
Další léčivé přípravky a přípravek Dornite
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně přípravků, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu.
Neužívejte přípravek Dornite spolu s inhibitory monoaminooxidázy. Souběžné užívání přípravku
Dornite a inhibitorů monoaminooxidázy může způsobit snížení krevního tlaku, zvýšený útlum
centrální nervové soustavy a dýchání.
Pokud jsou užívány současně, mohou být účinky přípravku Dornite a následující přípravků zvýšeny:
léky s centrálním účinkem (jako jsou léky mající vliv na duševní stav (psychotropní léky),
přípravky na spaní, proti bolesti, přípravky používané k znecitlivění, přípravky k léčbě
epilepsie),
jiné léky s anticholinergní aktivitou (ovlivňující nervový systém) (např. biperiden k léčbě
Parkinsonovy nemoci a tricyklická antidepresiva k léčbě deprese), což vede například k život
ohrožujícímu ochrnutí (nečinnosti) střev, zadržování moči, akutnímu zvýšení nitroočního
tlaku.
Účinky následujících léčivých přípravků mohou být sníženy:
fenytoin (k léčbě epileptických záchvatů),
neuroleptika (k léčbě těžkých duševních onemocnění).
Současné užívání přípravku Dornite:
s léky na vysoký krevní tlak, které působí na centrální nervový systém (guanabenz, klonidin,
methyldopa) může dojít k zvýšené únavě a slabosti.
mohou být maskované příznaky počátečního poškození vnitřního ucha způsobeného jinými
přípravky (například aminoglykosidová antibiotika, některé léky proti bolesti, některé léky
podporující vylučování tekutin z těla).
lze získat falešně negativní výsledky kožních testů.
s epinefrinem (adrenalinem) (protože to může vést k rozšíření krevních cév, snížení krevního
tlaku a zrychlení srdeční frekvence).
Přípravek Dornite s jídlem, pitím a alkoholem
Alkohol může nepředvídatelně změnit účinek doxylaminu.

Během léčby přípravkem Dornite je třeba se vyhnout konzumaci alkoholu.
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.
Přípravek Dornite můžete užívat během těhotenství pouze tehdy, pokud to výslovně doporučil Váš
lékař.
Vzhledem k tomu, že léčivá látka přechází do mateřského mléka, je nutno po dobu trvání léčby
přerušit kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
I když je tento léčivý přípravek užíván podle doporučení, může ovlivnit schopnost reagovat v takové
míře, že je narušena schopnost aktivně se účastnit silničního provozu nebo obsluhovat stroje. To platí
ještě více v kombinaci s alkoholem. Při užívání tohoto přípravku nejste schopný(á) rychle a účelně
reagovat na neočekávané a náhlé události.
Neřiďte auto nebo jiná vozidla. Nepoužívejte žádné elektrické nářadí nebo stroje. Nepracujte bez
zabezpečené opory.
Přípravek Dornite obsahuje laktózu
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
Přípravek Dornite obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je
v podstatě „bez sodíku“.
3.

Jak se přípravek Dornite užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí pacienti užívají jednu tabletu (což odpovídá 25 mg doxylamin-sukcinátu) půl hodiny až
hodinu před spaním. V případech závažných poruch spánku lze jako maximální dávku užít 2 tablety
(což odpovídá 50 mg doxylamin-sukcinátu).
U pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo jater, u starších nebo oslabených pacientů, kteří jsou
citlivější na účinky doxylaminu, má být užita nižší dávka.
Pro dávky, kterých nelze dosáhnout užitím tohoto léčivého přípravku, jsou k dispozici jiné přípravky.
Způsob podání
Přípravek Dornite je určen pro perorální podání (ústy).
Tabletu je třeba zapít sklenicí vody.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dornite, než jste měl(a)
Počáteční příznaky předávkování se mohou projevovat jako ovlivnění centrálního nervového systému,
jako je nepokoj, zvýšené svalové reflexy, bezvědomí, útlum dýchání a zástava srdce. Mezi další
známky předávkování patří rozšíření zorniček, zrychlená srdeční frekvence (tachykardie), horečka,
horká, červená kůže a suché sliznice. Pokud se vyskytnou tyto příznaky, okamžitě kontaktujte lékaře.
Navíc byl po předávkování hlášen rozpad svalových vláken (rabdomyolýza).
Lékař rozhodne, co je třeba udělat.

V případech potíží týkajících se žaludku a střev, poruch centrální nervové soustavy, sucha v ústech,
poruch vyprazdňování močového měchýře (poruchy močení) a poruchy zraku, musí lékař v závislosti
na příznaku učinit vhodná opatření.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dornite
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.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):
epileptické záchvaty.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):
poruchy krevních buněk (například abnormální rozpad červených krvinek, pokles krevních
destiček v krvi nebo bílých krvinek),
život ohrožující nečinnost (ochrnutí) střev.
Není známo (četnost nelze odhadnout z dostupných údajů):
u pacientů s nádorem nadledvin (feochromocytom) mohou být z nádoru uvolněny látky, které
mají velmi silný účinek na srdce a cévy,
zhoršená koncentrace, deprese, prodloužený reakční čas,
"paradoxní" reakce, jako je neklid, vzrušení, napětí, nespavost, noční můry, zmatenost,
halucinace,
závratě, ospalost, bolest hlavy,
vegetativní nežádoucí účinky, jako je obtížné zaostření, sucho v ústech, pocit ucpaného nosu,
zvýšený tlak uvnitř oka, zácpa, porucha močení, pocit na zvracení, zvracení, průjem, ztráta
chuti k jídlu nebo zvýšená chuť k jídlu, bolest břicha.
závrať, zvonění v uších,
zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep, zhoršení stávajícího srdečního selhání, změny na
EKG,
vysoký nebo nízký krevní tlak,
narušená funkce dýchání zvýšením tvorby hlenu, překážka v průduškách nebo jejich zúžení,
porucha funkce jater (cholestatická žloutenka),
alergické kožní reakce a zvýčená citlivost na světlo (vyhněte se přímému vystavení slunci),
svalová slabost,
slabost, porucha regulace teploty těla.
V případě náhlého přerušení léčby po dlouhodobém denním užívání se mohou objevit silnější poruchy
spánku.
Poznámka:
Frekvence a závažnost nežádoucích účinků může být snížena opatrným a individuálním přizpůsobením
denních dávek. Riziko nežádoucích účinků a riziko pádu je vyšší u starších pacientů.
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.
5.

Jak přípravek Dornite uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo krabičce za
zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
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 Dornite obsahuje
Léčivou látkou je doxylamini hydrogenosuccinas
Jedna potahovaná tableta obsahuje doxylamini hydrogenosuccinas 25 mg
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, mikrokrystalická
celulosa, magnesium-stearát v jádře tablety a hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol
400 v potahové vrstvě tablety. Přípravek Dornite obsahuje laktózu a sodík (viz bod 2).
Jak přípravek Dornite vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Dornite jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na
jedné straně. Rozměry tablety jsou 12 mm x 6 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit rozdělení tablety
pro snazší polykání, nikoli její rozdělení na stejné dávky.
Přípravek Dornite je dostupný v blistrech umístěných v krabičkách po 7, 10, 14 a 20 potahovaných
tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, Cuxhaven, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název členského státu
Bulharsko
Česká republika, Německo, Španělsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovenská
republika
Polsko
Estonsko, Chorvatsko
Lotyšsko, Slovinsko

Název léčivého přípravku
Слийпзон
Dornite

Litva
Maďarsko

Doxylamine Krka
Doxilamin Krka

Nitedor
Calmesan
Noctiben

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 11. 2018

