Zmírnění nosních
a očních symptomů
sezónní a celoroční
alergické rhinitidy

Cenově dostupná
balení pro malé
i velké pacienty2

Lze podávat alergickým
pacientům s mírným
až středně těžkým
astmatem1
Bez doplatku pacienta2
Kapky Zodac bez laktózy3

Doporučené dávkování
Tablety
1 tableta = 10 mg
od 2 do 6 let

–

1,3

Kapky		
1 kapka = 0,5 mg
5 kapek 2x denně

od 6 do 12 let

1/2 tablety 2x denně

10 kapek 2x denně

starší 12 let a dospělí

1 tableta 1x denně

20 kapek 1x denně

Dostupná balení přípravku Zodac 2
SUKL kód

Název	Balení

66030

ZODAC

POR TBL FLM 30X10MG

99600

ZODAC

POR TBL FLM 90X10MG

5496

ZODAC

POR TBL FLM 60X10MG

208920

ZODAC GTT

POR GTT SOL 1X20MLX10MG/ML II

4
4
4
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU ZODAC 10mg potahované tablety, ZODAC GTT
Léčivá látka: Cetirizini dihydrochloridum 10 mg v 1 potahované tabletě; cetirizini dihydrochloridum
10 mg v 1 ml roztoku (20 kapek). Indikace: Zmírnění nosních a očních symptomů sezónní a celoroční
alergické rhinitidy, zmírnění symptomů chronické idiopatické urtikárie. Dávkování a způsob podání:
TBL je určen pro léčbu dospělých, dospívajících a dětí starších 6 let, GTT jsou určeny pro léčbu dospělých a dětí starších 2 let. Dospělí a dospívající nad 12 let:10 mg (1 tableta/ 20 kapek) 1x denně; děti
od 6 do 12 let: 5 mg (jedna polovina tablety/ 10 kapek) 2x denně; děti od 2 do 6 let: 2,5 mg (5 kapek) 2x
denně. Kontraindikace: Známá přecitlivělost na léčivou látku či na kteroukoli pomocnou látku, na hydroxyzin nebo na jakýkoliv derivát piperazinu, pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin při clearance
kreatininu menší než 10 ml/min. Zvláštní upozornění: Doporučuje se opatrnost u pacientů s epilepsií
nebo rizikem výskytu křečí, při současném požívání alkoholu, u pacientů s predispozičními faktory retence moči. Kožní testy na alergie jsou tlumeny antihistaminiky a je třeba dodržet „wash-out period“
(období bez podávání léčiva) 3 dny před jejich provedením. Po vysazení cetirizinuse může objevit prurits/
kopřivka. Po opětovném zahájení léčby by měly vymizet. Přípravek ZODAC tbl obsahuje laktosu. Přípravky
ZODAC GTT obsahují methylparaben a propylparaben-mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně
zpožděné). Interakce: Nebyly prokázány ani farmakodynamické, ani statisticky významné farmakokinetické interakce. Těhotenství a kojení: Opatrnosti je potřeba při podávání těhotným nebo kojícím ženám,
protože jsou omezené údaje o užívání cetirizinu během těhotenství a cetirizin přechází do mateřského
mléka. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Objektivní měření neprokázala u doporučené
dávky 10 mg žádné klinicky relevantní účinky. Pacienti nemají překračovat doporučenou dávku a mají
vzít v úvahu reakci svého organismu na daný lék. U těchto citlivých pacientů může současné požívání
alkoholu nebo užívání jiných látek tlumících CNS vyvolat další snížení bdělosti a snížení výkonnosti. Nežádoucí účinky: Při doporučeném dávkování jsou mírné - únava, bolesti hlavy, ospalost, závratě. Dále
agitovanost, parestézie, průjem, pruritus, vyrážka, astenie, malátnost. Předávkování: Symptomy spojeny
s účinky na CNS nebo s jevy, které by mohly naznačovat anticholinergní účinek. Doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba. V případě krátké doby od požití přípravku zvážit výplach žaludku. Specifické antidotum neexistuje, cetirizin-dihydrochlorid není účinně odstraňován dialýzou. Velikost balení:
ZODAC 10 mg potahované tablety 10, 30, 60, 90 potahovaných tablet, ZODAC gtt. 20 ml. Podmínky
uchovávání: Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Registrační čísla: 24/648/99C, 24/154/01-C. Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10,
Česká republika. Datum poslední revize textu: Tablety 13.8.2019, kapky 9. 6. 2017. Výdej přípravku:
Výdej ZODAC 30, 60 a 90 potahovaných tablet je vázán na lékařský předpis. Výdej ZODAC 10 potahovaných tablet a ZODAC GTT není vázán na lékařský předpis. Zodac 30, 60 a 90 tablet je plně hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zodac 10 tbl, Zodac gtt není hrazen z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravků se seznamte s úplnou informací o přípravcích, kterou
obdržíte na adrese: Zentiva k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika.

