sp.zn.: sukls16528/2009
Příbalová informace: informace pro uživatele
Prednison 5 Léčiva
tablety
prednisonum
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 lekárníka.
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 Prednison 5 Léčiva a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prednison 5 Léčiva užívat
3.
Jak se přípravek Prednison 5 Léčiva užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak přípravek Prednison 5 Léčiva uchovávat
6.
Obsah balení a další informace
1.

Co je přípravek Prednison 5 Léčiva a k čemu se používá

Léčivá látka prednison je syntetický steroidní hormon, odvozený od přirozených hormonů
vytvářených v kůře nadledvin. Prednison tlumí zánět, alergické projevy a snižuje normální
i chorobně zvýšenou činnost systému nutného pro obranyschopnost organizmu.
Prednison 5 Léčiva používají dospělí i děti při léčení některých chronických zánětlivých
onemocnění, při závažných alergických onemocněních, při onemocněních způsobených
zvýšenou reaktivitou systému obranyschopnosti (tzv. imunoalterační onemocnění) a jako
pomocnou léčbu u některých novotvarů.
2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prednison 5 Léčiva užívat

Neužívejte přípravek Prednison 5 Léčiva:
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6);
jestliže máte neléčenou vředovou chorobu žaludku;
jestliže máte čerstvou střevní anastomózu (umělé spojení střev);
jestliže existuje podezření na náhlou příhodu břišní;
při onemocnění zvaném Cushingův syndrom;
při akutní psychóze;
při neléčené systémové mykóze (kvasinkové onemocnění postihující vnitřní orgány);
při neléčené celkové infekci;
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při metabolicky dekompenzovaném diabetu mellitu (selhání kompenzačních mechanismů při
onemocnění cukrovkou – např. při nedodržování léčebných nebo režimových opatření),
při akutním glaukomu (zelený zákal);
po ochranném očkování v intervalu 2-8 týdnů;
u oční formy virového onemocnění zvaného herpes simplex, u herpes zoster (pásový opar).
Upozornění a opatření
Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Prednison 5 Léčiva.
Váš lékař má být proto informován o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl posoudit
vhodnost jeho užívání. Opatrnosti je třeba při selhávání kompenzačních mechanismů při srdečním
onemocnění, při těžší formě vysokého krevního tlaku, při pokročilejší formě ischemické choroby
srdeční, u divertikulitidy (zánět vychlípeniny stěny střeva), při skryté vředové chorobě, u těžké
osteoporózy, u hojících se operačních ran, při poruše funkce ledvin, při sklonech k tromboembolickým
onemocněním (onemocnění charakterizované vznikem krevní sraženiny), u cukrovky, u tuberkulózy.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku,
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Během léčby budete muset pravidelně absolvovat
lékařské prohlídky, včetně laboratorních kontrol.
Během léčby se doporučuje v potravě omezit kuchyňskou sůl, vhodné jsou potraviny s vysokým
obsahem draslíku – ovoce, zelenina. Během léčby se doporučuje vyhýbat se slunění, nadměrné
námaze, prochlazení a infekcím.
Dojde-li v průběhu léčby nebo po jejím přerušení k zátěžovému stavu (úraz, operace, horečnatý stav),
informujte lékaře o léčbě přípravkem Prednison 5 Léčiva.
Při případném očkování rovněž informujte lékaře o Vašem léčení přípravkem Prednison 5 Léčiva.
Další léčivé přípravky a přípravek Prednison 5 Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně volně prodejných léků.
Účinky Prednisonu 5 Léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.
Prednison 5 Léčiva např. tlumí účinky léků snižujících srážení krve, léků snižujících hladinu krevního
cukru, léků snižujících krevní tlak a vitaminu D, zvyšuje nežádoucí účinky digoxinu, fenytoinu,
protizánětlivých léků a močopudných látek vyplavujících draslík z organizmu. Účinnost prednisonu
zvyšují hormonální antikoncepční přípravky a sulfonamidy. Jestliže Vám další lékař bude
předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Prednison 5 Léčiva.
Přípravek Prednison 5 Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety se užívají během jídla nebo po jídle, zapíjejí se vodou. Není vhodné pití alkoholických nápojů.
Těhotenství a kojení
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.

Podání přípravku není vhodné v těhotenství. Váš lékař by měl být informován o případném
těhotenství, aby mohl rozhodnout o jeho užívání. Během léčby se nedoporučuje kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při dlouhodobé terapii kortikosteroidy může dojít k nežádoucímu ovlivnění centrální nervové
soustavy, které se projeví např. pohybovým neklidem, závratí, bolestí hlavy, změnou a výkyvy nálady,
z psychotických stavů především depresí a mánií. Tyto stavy mohou mít vliv na řízení dopravních
prostředků a obsluhu strojů.
Přípravek Prednison 5 Léčiva obsahuje monohydrát laktosy.
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí k některým cukrům, poraďte se se svým
lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.
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3.

Jak se přípravek Prednison 5 Léčiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování určuje vždy lékař, obvykle dospělí užívají 1-12 tablet denně. Obvykle se ráno užívá vyšší
dávka. Dávkování se v průběhu léčby může měnit, případně se přípravek užívá ob den.
Použití u dětí
Dávkování u dětí je individuální, závislé na druhu a závažnosti onemocnění a na tělesné hmotnosti
dítěte. U kojenců a batolat je třeba podávání tabletových forem léku věnovat zvláštní pozornost určená dávka v 1 tabletě se může podávat až po jejím rozdrcení a rozpuštění ve vodě.
Tablety se užívají během jídla nebo po jídle, zapíjejí se vodou.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Prednison 5 Léčiva, než jste měl(a)
Při předávkování nebo při náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prednison 5 Léčiva
Dávkování předepsané lékařem přesně dodržujte. Při vynechání dávky užijte lék ihned, jakmile si
vzpomenete. Máte-li další dávku užít za méně než 6 hodin, užijte lék ihned a následující dávku
vynechejte.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prednison 5 Léčiva
Nepřerušujte léčbu bez porady s lékařem (výjimku tvoří objevení se krve ve stolici nebo černá stolice).
Náhlé přerušení dlouhodobé léčby vyvolá závažné poruchy hormonální rovnováhy.
Přípravek se používá dlouhodobě.
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.
Během léčby se mohou vyskytnout i závažné nežádoucí účinky, zvláště při dlouhodobém užívání
vysokých dávek.
Mohou se objevit poruchy srdečního rytmu (v důsledku zvýšeného vylučování draslíku), onemocnění
srdeční svaloviny, změny v krevním obraze, nespavost, pohybový neklid, závrať, bolest hlavy, euforie,
nespavost, změny a výkyvy nálady, vznik glaukomu (zeleného zákalu charakterizovaného zvýšeným
nitroočním tlakem) a zákalu čočky, zhoršení rohovkových vředů u zánětu rohovky způsobeného virem
herpes, zhoršení vředové nemoci žaludku a střev, žaludeční krvácení, střevní perforace, akutní zánět
slinivky břišní, zastření projevů náhlých příhod břišních, zpomalení hojení ran, ztenčení podkoží a
kůže, řídnutí kostí, svalové poruchy, nekróza kostí, útlum růstu u dětí, zhoršení nebo vznik cukrovky,
zvýšení tuků, zvýšení cholesterolu v krvi se vznikem obezity, porucha acidobazické rovnováhy
způsobená ztrátou draslíku, zvýšení krevního tlaku, zvýšení srážlivosti krve s možností vzniku krevní
sraženiny, otoky, arterioskleróza (tvrdnutí tepen), snížení imunity a odolnosti vůči infekcím, pokles
potence a libida (pohlavní touhy) u mužů, vynechání menstruačního krvácení, deprese nebo mánie
(povznesená dobrá nálada).
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Objeví-li se krev ve stolici nebo černá stolice, neberte další dávku a ihned vyhledejte lékaře, který
zvolí další postup léčby!
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 Prednison 5 Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
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 Prednison 5 Léčiva obsahuje

Léčivou látkou je prednisonum. Jedna tableta obsahuje prednisonum 5 mg.
Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, kalcium-stearát, mastek, želatina,
sodná sůl karboxymethylškrobu.
Jak přípravek Prednison 5 Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé až téměř bílé tablety s půlící rýhou o průměru 7 mm.

Obsah balení: 20 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
5.3.2014
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