
PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
VZOR 
 

Název přípravku (XY) 
 (účinná látka) (xy) 

Léková forma (např. potahované tablety) 
 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je XY a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XY užívat 
3. Jak se přípravek XY užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek XY uchovávat 
6. Další informace 

 
1. CO JE PŘÍPRAVEK XY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?  
 
Tato kapitola obsahuje stručnou informaci o účinné látce a mechanismu jejího účinku. Dále 
se zde mohou nacházet informace o onemocnění, na které je dané léčivo předepisováno 
a informace o způsobu léčby.  
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK XY 
UŽÍVAT? 
Neužívejte přípravek XY: 
 
Obsahuje informace, kdy se přípravek nesmí používat. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku XY je zapotřebí: 
 
Obsahuje další informace, kdy je třeba dbát zvýšené opatrnosti při užívání daného přípravku 
(např. použití u dětí, při poruše ledvin či jater).  
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Obsahuje informace o vzájemném ovlivnění tohoto léčiva jinými přípravky, což může mít za 
následek snížení či nechtěné zvýšení účinku. 



 
Užívání přípravku XY s jídlem a pitím: 
 
Informace o použití tohoto přípravku v závislosti na jídle či pití. 
 
Těhotenství a kojení: 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Obsahuje informace o riziku přípravku pro plod a kojeného novorozence.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Obsahuje informace o možném vlivu přípravku na pozornost a koordinaci.  

 

Důležité informace o některých složkách přípravku XY: 
 
Obsahuje informace o dalších složkách přípravku, které mohou rovněž způsobit zdravotní 
komplikace (např. alergické reakce). 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK XY UŽÍVÁ? 
Vždy užívejte přípravek XY přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/a, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku XY je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 

 
Obsahuje popis způsobu podávání přípravku, jeho podávání např. dětem či pacientům nad 65 
let.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku XY, než jste měl(a): 
 
Co dělat v případě náhodného požití přípravku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek XY: 
 
Co dělat v případě vynechání pravidelné dávky přípravku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek XY: 
 
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 přípravek XY nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 


