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PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP
Vážený pacientko, vážený paciente, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než
začnete tento přípravek užívat. Ponechte si ji pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek
byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li
stejné příznaky jako Vy.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek neuvedený v této příbalové informaci nebo
jestliže považujete některý z uvedených nežádoucích účinků za vážný, oznamte to prosím svému
lékaři nebo lékárníkovi.

N E U R O L 0,25
N E U R O L 1,0
(Alprazolamum)
tablety
1. Co je přípravek NEUROL a k čemu se užívá?
Léčivou látkou přípravku Neurol je alprazolam, patřící do skupiny látek nazývaných
benzodiazepiny. Alprazolam působí proti zvýšenému duševnímu napětí, proti strachu, úzkosti,
proti depresím a celkově zklidňuje.
Přípravek Neurol se používá k léčbě úzkostných stavů, chorobného strachu, duševního napětí
včetně doprovodných příznaků jako např. bušení srdce, nespavost, nervozita apod. Používá se
rovněž pro léčbu úzkosti u různých depresivních onemocnění a pro léčbu panických poruch.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NEUROL užívat?
Nepoužívejte přípravek NEUROL:
Neurol se nepodává při přecitlivělosti na některou složku přípravku, při přecitlivělosti na léky ze
skupiny benzodiazepinů (např. některé léky na spaní), při zeleném zákalu (zvýšeném nitroočním
tlaku) a při onemocnění charakterizovaném svalovou slabostí (tzv. myasthenia gravis), při
závažné nedostatečnosti dechu, při závažné nedostatečnosti funkce jater, při krátkých epizodách
zástavy dechu ve spánku (tzv. syndrom spánkové apnoe).
Přípravek není určen pacientům mladším než l8 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NEUROL je zapotřebí:
Váš lékař má být informován o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl posoudit vhodnost
užívání Neurolu. Pro užívání tohoto přípravku pacienty se závažnými onemocněními jater,
ledvin, pacienty s pravidelným pitím alkoholu či s drogovou závislostí musí být zvlášť závažné
důvody.
Těhotenství:
Přípravek se obvykle nepodává v těhotenství. Informujte proto svého lékaře ihned o případném
těhotenství, aby mohl rozhodnout o dalším podávání přípravku NEUROL.

Kojení:
Během léčby se nesmí kojit.
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Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek může, zvláště na počátku léčby, nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou
pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel,
ovládání strojů, práce ve výškách atd.). Tuto činnost je možno vykonávat pouze na základě
výslovného souhlasu lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku NEUROL:
Přípravky Neurol 0,25 a Neurol 1,0 obsahují monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, domluvte se se svým ošetřujícím lékařem dříve než začnete užívat tento
přípravek.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku NEUROL a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.
Účinky přípravku Neurol zvyšují především látky ovlivňující centrální nervový systém (např.
léky navozující spánek, bolest utišující prostředky, léky proti epilepsii, duševní depresi a některé
léky používané proti alergii) a dále alkohol. Váš lékař má být proto informován o všech lécích,
které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Bez
porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem NEUROL žádné volně prodejné léky.
3. Jak se přípravek NEUROL užívá?
Dávkování přípravku Neurol, určuje vždy lékař. Dávkování je přísně individuální, závisí u
každého nemocného na léčené chorobě a na jeho reakci na léčbu. Na počátku léčby se obvykle
podává k potlačení úzkosti 1-2 tablety Neurol 0,25 nebo ½ tablety Neurol 1,0 3krát denně, dávku
lze postupně zvyšovat až do celkové denní dávky 3 – 4 mg. U starších, oslabených pacientů a při
některých průvodních chorobách (snížená funkce jater a ledvin, nízká hladina albuminu v krvi) se
na počátku léčby podává 1 tableta Neurol 0,25 2–3krát denně a zvyšování dávek je pomalejší.
U některých onemocnění (panické poruchy) však může být dávkování vyšší. Na počátku léčby se
užívají 2 tablety Neurol 0,25 nebo ½ tablety Neurol 1,0 3krát denně, dávku lze postupně zvyšovat
až do celkové denní dávky 10 mg.
Při ukončení léčby, zvláště vyššími dávkami, se doporučuje snižovat dávku postupně (denní
dávka by se neměla snižovat o více než 0,5 mg každý 3. den).
Tablety se polykají nerozkousané a zapíjejí se malým množstvím tekutiny.
Jestliže jste Vy nebo někdo jiný užil více přípravku NEUROL, než jste měl:
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.
4. Možné nežádoucí účinky:
Přípravek je dobře snášen, ale během léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ospalost
nebo únava během dne, zvláště na začátku léčby. Ve vzácných případech svalová slabost, nejistá
chůze či bolesti hlavy, závratě, malátnost, rozmazané vidění, sucho v ústech, či slinění, bolest
břicha, zácpa či kožní vyrážky, snížené citové prožívání. Při dlouhodobém podávání a při
zvyšování dávek může někdy dojít k poruchám paměti a k lékové závislosti. Při náhlém
přerušení, zvl. vyšších dávek, může dojít ke vzniku abstinenčních příznaků, které se projevují
bolestmi hlavy, nervozitou, neklidem, zvýšenou dráždivostí až zmateností.
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Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání
přípravku poraďte s lékařem, aby mohl případně upravit dávkování.
Ve výjimečných případech může Neurol vyvolat náhlou úzkost, ztrátu paměti, zmatenost,
desorientaci, halucinace, vzrušenost, útočnost a poruchu spánku. Při výskytu těchto nežádoucích
účinků okamžitě vyhledejte lékaře!
5. Uchovávání přípravku NEUROL:
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
6. Další informace:
Popis přípravku:
Neurol 0,25: bílé až téměř bílé ploché tablety bez půlící rýhy a bez označení
Neurol 1,0: bílé až téměř bílé tablety s půlící rýhou typu karate
Složení a pomocné látky:
Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, granulovaná mikrokrystalická celulosa, stearan vápenatý,
koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Název a adresa držitele rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s. Praha, Česká republika
Doba použitelnosti:
Neurol 0,25 : 2 roky
Neurol 1,0: 3 roky
Velikost balení:
30 tablet
Datum poslední revize textu:
14.8.2009
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