Kedy použiť v kombinovanej liečbe hypertenzie
amlodipín a kedy verapamil SR?1,2
Srdcová frekvencia a jednoročná mortalita
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Isoptin® SR zaručuje:
pozvoľný a účinný pokles TK3
účinnú kontrolu TK3
dávkovanie 1x denne

úpravu zvýšenej srdcovej frekvencie4
kardioprotektivitu
Skrátená informácia o lieku

ISO/01/11/08/04

Názov lieku: Isoptin 40 mg, Isoptin 80 mg, Isoptin ICHS retard, Isoptin SR 240 mg. Zloženie: verapamili hydrochloridum 40, resp. 80 mg v 1 filmom obalenej tablete; 120, resp. 240 mg
v jednej tablete s predĺženým uvoľňovaním. Terapeutické indikácie: ochorenia koronárnych ciev vrátane chronickej stabilnej, nestabilnej a vazospastickej anginy pectoris a anginy
pectoris pri stavoch po infarkte myokardu u pacientov bez srdcového zlyhania, keď nie sú indikované betablokátory. Poruchy srdcového rytmu pri paroxyzmálnej supraventrikulárnej
tachykardii, pri atriálnom flutteri/fibrilácii s rýchlym A-V prevodom (okrem WPW syndrómu). Hypertenzia. Dávkovanie a spôsob podávania: denná dávka u dospelých pre všetky
indikácie je 120-480 mg v 1-4 jednotlivých dávkach, v závislosti od indikácie a liekovej formy. Deti vyššieho predškolského veku do 6 rokov: 80–120 mg rozdelených do 2-3 jednotlivých
dávok. Deti od 6 do 14 rokov: 80–360 mg denne, rozdelených do 2–4 dávok. Kontraindikácie: precitlivenosť na účinnú alebo niektorú z pomocných látok, kardiogénny šok, akútny IM
s komplikáciami, II.a III. stupeň A-V blokády a SSS okrem pacientov s kardiostimulátorom, kongestívne srdcové zlyhanie; flutter/fibrilácia predsiení so súčasným WPW syndrómom.
Špeciálne upozornenia: osobitnú pozornosť vyžaduje podávanie pri I. stupni A-V blokády, hypotenzii, bradykardii, ťažkej poruche funkcie pečene a obličiek; ochoreniach, pri ktorých
je postihnutý neuromuskulárny prenos, gravidite a laktácii. Počas liečby sa nemá vykonávať i.v. aplikácia betablokátorov (okrem liečby na JIS). Liekové a iné interakcie:
prazosín, terazosín, flekainid, chinidín, teofylín, karbamazepín, lítium, imipramín, glybenklamid, klaritromycín, erytromycín, rifampicín, telitromycín, doxorubicín, kolchicín, fenobarbital,
buspirón, midazolam, metoprolol, propranolol, digitoxín, digoxín, cimetidín, cyklosporín, sirolimus, takrolimus, atorvastatín, lovastatín, simvastatín, almotriptan, sulfinpyrazón, ASA,
grapefruitový džús, Hypericum perforatum. Používanie v gravidite a počas laktácie: liek sa má počas gravidity a laktácie užívať iba v prípade, keď je to nevyhnutne potrebné.
Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: môže byť ovplyvnená schopnosť viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo pracovať v nebezpečných podmienkach.
Nežiaduce účinky: alergické reakcie, bolesť hlavy, závrat, parestézia, tremor, vertigo, A-V blokáda I.-III. stupňa, sínusová bradykardia, zastavenie sinoatriálneho uzla, periférny edém,
palpitácie, tachykardia, srdcové zlyhanie, hypotenzia, sčervenanie, nauzea, vracanie, zápcha, abdominálna bolesť/nevoľnosť, svalová slabosť, impotencia, gynekomastia, galaktorea,
únava. Balenie: 30 (Isoptin SR 240 mg), 50 tabliet. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Abbott GmbH & Co. KG, Nemecko. Dátum poslednej revízie textu: február 2011. Výdaj lieku je
viazaný na lekársky predpis. Tento text nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyžiadanie.
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