n.
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P íbalová informace: informace pro uživatele
DIFICLIR

200 mg potahované tablety

fidaxomicinum

P

eČtěte si pozorně celou p íbalovou informaci d ívernežzačnetetentop ípravekužívat,
protože obsahuje pro Vás driležitédaje.
Ponechte si p íbalovou informaci pro p ípad, že si ji budete pot ebovat p ečístznovu.
Máte-li jakékoli dalšíotázky, zeptejte se svého léka e nebo lékárníka.
Tento p ípravek byl p edepsán vyhradně Vám. Nedávejte jej žádné dalšíosobě. Mohl bv jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterukoli z nežádoucích čink , sdělte to svému léka i nebo
lékárníkovi.Stejně postupujte v p ípadě jalc ,chkoli nežádoucíchričinkťr, které nejsou uvedeny
v této p íbalovéinformaci.Yiz bod 4.

Co naleznete v této p íbalovéinformaci

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jak se DIFICLIR užívá
Mofué nežádoucíričinky
Jak DIFICLIR uchovávat
obsah balení a dalši informace

l.

Co je DIFICLIR a k čemu se používá

Co je DIFICLIR a k čemu se používá
Čemu musíte věnovat pozornos t, než začnete DIFICLIR užívat

DIFICLIR je antibiotikum, které obsahuje léčivoulátku fidaxomicin.
DIFICLIR ve formě potahovanych tablet se používá u dospělych, dospívajícícha dětí s tělesnou
hmotností nejméně I2,5 kg k léčběinfekcí sliznice tračníku(tlustého st eva) zprisoben ,ch bakterií
zvanou Clostridium dfficile. Toto závažné onemocnění mriže vést k bolestivému, těžkému prujmu.
DIFICLIR prisobí tim, že zabiji bakterie, které zprisobují infekci, a pomáhá zmírnit s tím spojeny
pr jem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DIFICLIR užívat

NeužívejteDIFICLIR
Jestliže jste alergick (á) na fidaxomicin nebo na kteroukoli dalšísložku tohoto p ípravku
(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opat ení
P ed užitímp ípravku DIFICLIR se poraďte se svYm léka em nebo lékárníkem:

-

jest|iže máte pocit, že mižete mít závažnou alergickou reakci, jako jsou problémy s d;icháním
(dušnost), otoky obličeje nebo hrdla (angioedém), závahtá vyrážka (pruritus) nebo urputné
svědění (urtikárii), p estaňte DIFICLIR užívata obraťte se bezodkladně na svého léka e,
lékárníka nebo oddělení léka ské pohotovosti p íslušnénemocnice (viz bod 4).
jestliže jste alergick}(á) na makrolidy (t ída antibiotik), požádejte svého léka e o radu p ed
užitímtohoto léku. Léka Vám poradí, zda je pro Vás tento léčiv,pípravek vhodny.
j.rtliže máte problémy s ledvinami nebo játy. Poraďte se se súm léka em d íve, nežzačnete
tento p ípravek uživat. Léka bude vědět, zďa je pro Vás tento p ípravek vhodn ,.

O použitífidaxomicinu v p ípadě závažnych onemocnění (nap . pseudomembranómí kolitida) jsou
k dispozici jen omezené ridaje. Léka Vám oznámi, zda Vaše onemocnění spadá do některé ze
závažnych kategorií a bude Vás informovat o tom, zda je tento léčiví/p ípravek pro Vás vhodny.

Děti a dospívající
Nepodávejte tento p ípravek dětem s tělesnou hmotností nižšínež I2,5 kg, protože u těchto dětí je
požadována nižšídávka. Pro správné dávkování u těchto pacientri m že b ,t použit DIFICLIR ve
formě granulí pro perorální suspenzi.

Dalšíléčivép ípravky a DIFICLIR
Informujte svého léka e nebo lékárníka o všech lécích,které lživáte, které jste v nedávné době
užíval(a)nebo které možná budete uživat.
Koncentrace p ípravku DIFICLIR v krvi m že byt vzájermně ovlivňována léčiv,mi p ípravky, které
užíváte a koncentrace jin ch léčiv,ch p ípravk v krvi mohou b ,t ovlivněné užívánimp ípravku
DIFICLIR. P íkladem takovych léčiv,ch p ípravk jsou:
cyklosporin (léči\.j,p ípravek používanl k potlačeníimunitní reakce organismu, nap . po
transplantaci orgánu nebo kostní d eně, p i léčbělupénky nebo ekzému, p ípadně revmatoidní
artritidy (zánětu kloubri) nebo nefrotického syndromu (onemocnění ledvin)
ketokonazol (léči\.j/p ípravek používanj/ k léčběplísňov}ch infekcí)
erythromycin (lék používany k léčběinfekcí ucha, nosu, krku, dolních cest d chacích a kuže)
klarithromycin (léčiv,pípravek používan,k léčběinfekcí dolních cest d}chacích, krku a
infekcí vedlejších nosních dutin, infekcí kťrže a tkání a infekcí bakterií Helicobacter pylori
spojenych s ťedy dvanáctníku nebo žaludku)
verapamil (léči\.j/p ípravek používanj/ k léčběvysokého krevního tlaku nebo jako prevence
atak bolestí na hrudi, p ípadně se používá po srdečnímzáchvatujako prevence proti dalšímu
záchvatu\
dronedaron a amiodaron (léčivép ípravky používanéke kontrole srdečního tepu)
dabigatran-etexilát (léčivi/p ípravek používan, jako prevence proti tvorbě krermích sraženin po
totální chirurgické náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu.
Neužívejte DIFICLIR vkombinaci s žádni,mz těchto lék , pokud léka neurčíjinak. Pokudněktery
z těchto lékri užíváte, poraďte se prosím se sv}m léka em d íve, než začnete tento p ípravek uživat.

Těhotenství a kojení
V p ípadé,žejstetěhotná,neuživejte DIFICLIR, pokud léka neurčíjinak. Je to proto, ženenimámo,
zda fidaxomicin mriže poškodit Vaše dítě.
Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že m žete b t těhotná, poraďte se se sv m léka em nebo
lékárníkem d íve, než zaěnete tento p ípravek uživat.
Není známo,zdafidaxomicin píecházi do mate ského mléka, ale nep edpokládá se to.
Jestliže kojíte, poradte se se svYm léka em nebo lékárníkem d íve, než začnete tento p ípravek uživat.

Řzení dopravních prost edkri a obsluha stroj
Nep edpokládá se, že by DIFICLIR měl vliv na schopnost ídit motorová vozídla, obsluhovat nástroje
nebo stroje.

DIFICLIR obsahuje sodík

Tento léči\^_ip ípravek obsahuje méně než | mmol (23 mg) sodíku v
v podstatě ,,bez sodíku".

3.

l

tabletě, to mamená, že je

Jak se DIFICLIR užívá

Yždy užívejtetento léčiv,p ípravek p esně podle pokynri svého léka e nebo lékárníka.Pokud si nejste
jist ,(á), poraďte se se svYm léka em nebo lékárníkem.
Doporučená dávka p ípravku pro pacienta s tělesnou hmotností nejméně l2,5 kg je jedna tableta
(200 mg) dvakrát denně (edna tableta po 12 hodinách) po dobu 10 dní.
Tabletypolykejte celé a zapljteje sklenicí vody. DIFICLIR m žete užívatp ed jídlem, během jídla

nebo po jídle.
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DIFICLIR ve formě granulí pro perorální suspetuímáb t použit u pacient s tělesnou hmotností
menšínež I2,5 kg. Tato léková forma p ípravku (perorální suspenze) mriže b t také vhodnějšípro
pacienty s tělesnou hmotností nad l2,5 kg; zeptejte se svého léka e nebo lékárníka.
Jestliže jste užil(a) více p ípravku DIFICLIR, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet než jste měl(a), poradte se sv}m léka em. Vezměte si s sebou balení
léku, aby léka věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl (a) užítDIFICLIR
Vezměte si tabletu, jakmile si vzpomenete, pokud se však neb|ižíčas dalšídávky. V takovém p ípadě
zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou
dávku.

p estal(a) DIFICLIR užívat
Nep estávejte vžívatDIFICLIR, pokud Vám to nedoporučil léka .
Užívejte tento lékaždo ukončeníléčebnékriry, dokonce i když se cítítelépe.
Jestliže p estanete užívattento p ípravek p ílišbrry, infekce se mriže wátit.
Jestliže jste

Máte-li jakékoli dalšíotáz|q tjikajícíse užívánítohoto p ípravku, zeptejte se svého léka e nebo
1ékárníka.

4.

Možnénežádoucí činky

Podobně jako všechny léky mriže mít i tento p ípravek nežádoucíričinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout závažné alergické reakce, včetně problémri s d}cháním (dušnost), otok obličeje
nebo hrdla (angioedém), závažnávyrážkanebo urputné svědění (viz bod 2). Pokud se takové reakce
vyskytnou, p estaňte DIFICLIR užívata vyhledejte co nejd íve léka skou pomoc svého léka e,
lékárníka nebo léka skou pohotovost p íslušnénemocnice.
Nejčastějšíminežádoucími činky (mohou se vyskytnout až u
zvracení
pocit na mracení

-

l

z 10 osob) jsou:

zácpa.

Dalšímožnénežádoucíirčinky jsou následující:
Méně časténežádoucí činky (mohou se vyskytnout až u
snižená chuť k jídlu
závratě, bolest hlavy
sucho v ťrstech, změna chuti (dysgeuzie)
pocit nadymáni, zvyšen, odchod st evních plyn
vyrážka, svědění (pruritus).

l

ze |00 osob)

daj nelze určit)
otoky obličeje a hrdla (angioedém), obtíhtédychání (dyspnoe).

Není známo (z dostupnych

Dalšínežádoucí činky u dětí a dospívajících
kop ivka.
Hlášení nežádoucích ričink
Pokud se u Vás vyskYne ktewkoli znežádoucích ričink , sdělte to svému léka i nebo lékárníkovi.
Stejně posťupujte v p ípadě jalc,chkoli nežádoucíchričink , které nejsou uvedeny v této p íbalové
informaci. Nežádoucí ričinky mrižete hlásit také p ímo prost ednictvím náro& ho y téfi[u hlffi
nežádoucíchčinlu uvedeného v Dodatku V. Nahlášenimnežádoucích ťrčinku mrižete p ispět
k získání více informací o bezpečnosti tohoto p ípravku.

5.

Jak DIFICLIR uchovávat

Uchovávejte tento p ípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento p ípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce nebo blistru a
krabičce za ,,EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
LéČivép ípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s p ípravky, které již nepouživáte. Tato opat ení pomáhají chránit životni
prost edí.

6.

obsah balení a dalšíinformace

Co DIFICLIR obsahuje
Léčivoulátkou je fidaxomicinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje fidaxomicinum 200 mg.
Dalšímipomocnymi látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, p edbobtnaly kuku ičny škrob, hlprolosa,
butylhydroxytoluen, sodná s l karboxymethylškrobu, magnesium-stearát.
Potahová wstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitj, (El7l), mastek, makrogol, lecithin
(sójov ).

Jak DIFICLIR vypadá a co obsahuje toto balení
DIFICLIR 200 mg potahované tableťy jsou tablety ve ťvaru tobolky, bilé ažtémě bílébarvy, s ,,FDX"
na

jedné straně a ,,200" na druhé straně.

DIFICLIR je k dispozici v následujících baleních:
100 x l potahovaná tableta v jednodávkov}ch AVAI perforovan ,ch blistrech
20 x l potahovaná tableta v jednodávkov}ch AYAI perforovanych blistrech.
DIFICLIR je také dostupny v lékovéformě granule pro perorální suspetui.
Na trhu nemusí b t všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a q robce
Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Strasse 80
79618 Rheinfelden
Německo

Tato p íbalová informace byla naposledy revidována
Podrobné informace o tomto léčivémp ípravku jsou k dispozici na webov}ch stránkách Ewopské
agenfury pro léčivép ípravky: http://www.ema.europa.eu.
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