Листовка: информация за пациента
Lacipil 4 mg film-coated tablets
Ласипил 4 mg филмирани таблетки
ласидипин (lacidipine)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите
като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява Ласипил и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да приемете Ласипил
3.
Как да приемате Ласипил
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ласипил
6.
Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1.

Какво представлява Ласипил и за какво се използва

Ласипил се използва за лечение на високо кръвно налягане (артериална хипертония).
Активното вещество ласидипин принадлежи към група лекарства, наречени калциеви
антагонисти. Счита се, че Ласипил разширява кръвоносните съдове, което помага на кръвта да
преминава по-лесно и понижава кръвното налягане.
2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Ласипил

Не приемайте Ласипил
ако сте алергични към ласидипин или някоя от останалите съставки на това лекарство
(изброени в точка 6).
ако имате сърдечно заболяване, наречено тежка аортна стеноза (стеснение на аортната
клапа в сърцето, което ограничава изтласкването на кръвта).
Î Ако смятате, че някое от изброените по-горе се отнася до Вас, не приемайте Ласипил
преди да сте говорили с Вашия лекар.
Предупреждения и предпазни мерки
Преди да приемете Ласипил Вашият лекар трябва да знае:
•
ако имате сърдечно заболяване
•
ако сте прекарали скорошен инфаркт на миокарда
•
ако се появи болка в гърдите (ангина пекторис)
•
ако имате рядко наследствено заболяване като галактозна непоносимост, Lapp лактазен
дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция
•
ако имате чернодробно заболяване.
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Други лекарства и Ласипил
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е
възможно да приемете други лекарства.
Някои лекарства могат да повлияят начина на действие на Ласипил или да повишат риска от
поява на нежелани реакции. Ласипил може също да окаже влияние върху начина на действие на
някои други лекарства. Те включват:
•
лекарства за лечение на нарушение на сърдечния ритъм
•
лекарства от групата на трицикличните антидепресанти, които се използват за лечение на
депресия
•
антипсихотични лекарства
•
други лекарства за лечение на високо кръвно налягане като фуросемид, пропранолол
или каптоприл
•
циклоспорин (използван за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантирани органи
или при някои автоимунни заболявания)
•
кортикостероиди или тетракозактид
•
лекарства, които се използват за лечение на гъбични инфекции (напр. рифампицин,
итраконазол)
•
антибиотици (напр. еритромицин)
•
лекарства от групата на антихистамините (напр. терфенадин)
•
циметидин (използван за лечение на стомашни язви).
ÎУведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от посочените по-горе
лекарства.
Ласипил с храна и напитки
Не пийте сок от грейпфрут по време на лечение с Ласипил.
Бременност, кърмене и фертилитет
Няма данни относно безопасността при прием на Ласипил от бременни жени. Ако сте
бременна или мислите, че може да сте, или ако планирате бременност, не приемайте
Ласипил, без да се консултирате с Вашия лекар. Вашият лекар ще прецени ползите и
рисковете за Вас и Вашето бебе при прием на Ласипил.
Съставките на Ласипил могат да преминат в кърмата. Ако кърмите, трябва да се консултирате
с Вашия лекар преди да приемете Ласипил.
Шофиране и работа с машини
Ласипил може да причини замаяност. Не шофирайте и не работете с машини, ако се
почувствате замаяни.
Ласипил съдържа лактоза
Ласипил съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари, уведомете лекуващия
лекар преди да приемете Ласипил.
3.

Как да приемате Ласипил

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Обичайната начална дозировка на Ласипил е 2 mg веднъж дневно. Лекарството трябва да се
приема всеки ден по едно и също време, за предпочитане сутрин, независимо от храненето.
Лекарят може да прецени, че във Вашия случай се налага дозата на лекарството да бъде
увеличена до 4 mg и при необходимост до 6 mg, като увеличаването на дозата трябва да става
не по-рано от 3-4 седмици.
2

Ако сте приели повече от необходимата доза Ласипил
Ако сте приели твърде много таблетки Ласипил, много е вероятно да имате ниско кръвно
налягане и промяна в сърдечния пулс (той може да се усили или забави)
Î Незабавно потърсете лекарска помощ.
Ако сте пропуснали да приемете Ласипил
Ако сте забравили да приемете някоя доза, не се безпокойте. Приемете дозата веднага след
като си спомните и продължете да приемате следващите дози точно според определеното
време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Не спирайте приема на Ласипил без съвет
Продължавайте да приемате Ласипил толкова дълго, колкото Ви препоръчва Вашият лекар. Не
спирайте да приемате Ласипил без преди това да сте говорили с Вашия лекар.
4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не
всеки ги получава.
Чести нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 10 човека:
•
неправилен сърдечен ритъм (палпитации)
•
учестен сърдечен ритъм (тахикардия)
•
оток
•
замаяност
•
често уриниране
•
главоболие
•
кожен обрив (включително сърбеж и зачервяване на кожата)
•
зачервяване на лицето
•
стомашен дискомфорт
•
гадене
•
чувство за слабост
Чести нежелани реакции, които могат да се проявят чрез кръвните изследвания:
•
обратимо повишаване на стойностите на ензима алкална фосфатаза.
Нечести нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 100 човека:
•
влошаване на съществуваща болка в гърдите (стенокардия)
•
припадъци
•
ниско кръвно налягане
•
набъбване и уплътняване на венците, кървене от венците.
Редки нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 1 000 човека:
•
алергични реакции като надигнат и сърбящ обрив (уртикария) и подуване, понякога на
лицето или устата (ангиоедем), което може да причини затруднение в дишането. Ако
получите тези нежелани реакции незабавно потърсете лекарска помощ.
Много редки нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 10 000 човека:
•
треперене или тремор на ръцете или краката
•
депресия
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Ако получите нежелани реакции
Î Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или обезпокоителна,
или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете
Вашия лекар или фармацевт.
5.

Как да съхранявате Ласипил

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 30°С.
Да се пази от светлина. Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Ако се налага прием на половин таблетка, неприетата половинка трябва да се съхранява в
оригиналната блистерна опаковка и да се приеме в рамките на следващите 48 часа. В противен
случай трябва да се изхвърли.
Не използвайте това лекаство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и
блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ласипил
• Активното вещество е: ласидипин. Всяка филмирана таблетка съдържа 4 mg ласидипин.
• Другите съставки са: лактоза монохидрат, повидон К30, магнезиев стеарат, опадрай бяло
YS-1-18043 (хипромелоза, титанов диоксид, полиетиленгликол 400, полисорбат 80) или
опадрай бяло OY-S-7335 (титанов диоксид (Е171), хипромелоза).
Как изглежда Ласипил и какво съдържа опаковката
Таблетките Ласипил 4 mg са овални, бели, с делителна черта от двете страни. Всяка опаковка
съдържа 28 филмирани таблетки.
Притежател на разрешението за употреба:
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Великобритания
Производител:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., 189 Grunwaldzka street, 60-322 Poznan, Полша
или
Glaxo Wellcome S.A., Avda. de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero (Burgos), Испания
Дата на последно преразглеждане на листовката 03/2013
LACIPIL (ЛАСИПИЛ) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.
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