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PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ OHLEDEM NA BEZPE ČNÉ A ÚČINNÉ 
POUŽÍVÁNÍ LÉ ČIVÉHO PŘÍPRAVKU, KTERÉ BUDOU REALIZOVÁNY 
ČLENSKÝMI STÁTY  

Členské státy musejí zajistit realizaci všech podmínek nebo omezení, které se týkají bezpečného 
a účinného používání léčivého přípravku, které jsou uvedeny níže:  

1.  Členské státy musejí společně s držitelem rozhodnutí o registraci odsouhlasit údaje uvedené 
na Bezpečnostní kartě pacienta (Patient Alert Card - PAC), přičemž držitel rozhodnutí o 
registraci musí tuto kartu dodávat přímo lékárně s každou dodávkou přípravku Ranexa. 
Lékárníci musejí mít povinnost vydávat každému pacientu kartičku PAC v okamžiku výdeje 
přípravku Ranexa. Karta PAC musí obsahovat následující klíčové informace:  

Informace pro zdravotníky  

Karta PAC musí obsahovat následující informace o přípravku Ranexa pro informování zdravotníků:  

• Odkaz na souhrn údajů přípravku Ranexa před předepsáním jakéhokoli léku danému   
         pacientovi, neboť je nutné zohlednit určité lékové interakce.  
• Ranexa je kontraindikována u pacientů, kteří užívají:  

• Silné inhibitory enzymu CYP3A4 (např. itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol,   
     inhibitory proteáz viru HIV, klaritromycin, telitromycin, nefazodon)  
• Antiarytmika třídy Ia (např. chinidin) nebo třídy III (např. dofetilid, sotalol) s výjimkou   
    amiodaronu  

 
•        Snížené dávkování přípravku Ranexa může být nutné v případě kombinace s:  

•  středně silnými inhibitory enzymu CYP3A4 (např. diltiazem, erytromycin, flukonazol)  
•  inhibitory P-gp (např. cyklosporin, verapamil)  

 
•       Při předepisování přípravku Ranexa je nutné dbát zvýšené opatrnosti u následujících pacientů:  

•  při léčbě určitými léky, které jsou uvedeny v informacích o přípravku  
•  za přítomnosti určitých rizikových faktorů, které jsou uvedeny v informacích o přípravku  

 
• Informovat pacienty o možnosti interakcí s dalšími předepisovanými léčivými přípravky a   
        nutnosti vyhledání lékařské pomoci v případě točení hlavy, nevolnosti nebo zvracení.  
 
Informace pro pacienty  

Karta PAC musí obsahovat následující informace pro pacienty:  

• Nutnost ukázat tuto kartu každému lékaři, který se podílí na péči o daného pacienta  
• Nutnost informovat lékaře před zahájením léčby přípravkem Ranexa, zda pacient nemá  
         následující stavy:  

• Onemocnění ledvin  
• Onemocnění jater  
• Abnormální elektrokardiografický záznam (EKG) kdykoli v minulosti  
• Užívání léků proti epilepsii, bakteriálním nebo mykotickým infekcím, infekci HIV, depresi  
     nebo poruchám srdečního rytmu  
•  Užívání bylinných přípravků s obsahem třezalky tečkované  
• Užívání léků proti alergiím  
 

• V průběhu léčby přípravkem Ranexa pacient:  
• nesmí pít grepový džus,  
• musí se obrátit na svého lékaře v případě, že pociťuje točení hlavy, nevolnost, pocit na  
    zvracení nebo se u něj objeví po zahájení léčby přípravkem Ranexa jakékoli nečekané   
    příznaky.  
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• Získat více informací v příbalové informaci k přípravku Ranexa.  
• Setrvale u sebe nosit seznam všech užívaných léků na každou návštěvu ve zdravotnickém 
zařízení.  
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