
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU 

Ibalgin Plus 400 mg/100 mg potahované tablety 

Složení: Ibuprofenum 400 mg a coffeinum 100 mg v 1 potah. tbl. Indikace: U dospělých ke krátkodobé symptom. léčbě akut. středně silné bolesti, jako je 

bolest zubů nebo bolest hlavy. Dávkování: Jednorázově 400 mg ibuprofenu a 100 mg kofeinu. Dávka může být opakována po 6–8 h, nesmí však být překročena 

max. denní dávka 1 200 mg ibuprofenu a 300 mg kofeinu. Délka léčby by neměla přesáhnout 3 dny. U starších pac. a u pac. s mírnou až stř. těžkou poruchou 

funkce ledvin nebo jater není nutná úprava dávky, je však třeba dodržovat zvýš. opatrnost. Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících <18 let nebyla 

stanovena. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léč. látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Anamnestický výskyt hypersenzit. reakce (např. 

bronchospasmus, astma, rinitida, angioedém nebo kopřivka) ve spojení s užíváním kys. acetylsalicylové nebo jiných NSAID. Neobjasněné poruchy krvetvorby. 

Aktivní nebo anamnesticky rekurentní pept. vřed/hemoragie (2 nebo více oddělených epizod prokázané ulcerace nebo krvácení). Anamnesticky 

gastrointestinální (GI) krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí terapii NSAID. Cerebrovaskul. nebo jiné aktivní krvácení. Závaž. srd. selhání (tř. IV dle 

NYHA). Závaž. selhání jater nebo ledvin. Třetí trimestr těhotenství. Těžká dehydratace (způsobená zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin). 

Zvláštní upozornění: Výskyt nežád. účinků (NÚ) může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení symptomů 

onemocnění. Zvýš. opatrnost je třeba u pac. s těmito stavy: syst. lupus erythematodes a smíš. onemocnění pojivové tkáně, vroz. porucha metabolismu porfyrinů 

(např. akut. intermit. porfyrie), GI poruchy a chron. zánět. střev. onemocnění (např. ulc. kolitida, Crohnova choroba), hypertenze a/nebo porucha srd. funkce, 

porucha funkce ledvin, jaterní dysfunkce, bezprostředně po velké operaci, u pac. s dispozicí k alergii na jiné látky, u pac. se sennou rýmou, nos. polypy nebo 

chron. obstr. plic. nemocí. Souběžné použití Ibalginu Plus a NSAID, vč. selekt. inhibitorů COX-2, zvyšuje riziko NÚ a je třeba se mu vyhnout. GI krvácení, 

ulcerace nebo perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech NSAID kdykoli během léčby, s varovnými příznaky nebo bez nich a s výskytem či bez 

výskytu závažných GI příhod v anamn. Pokud dojde ke krvácení nebo ulceraci v GI traktu, musí být léčba ukončena. Riziko krvácení, ulcerace nebo perforace 

v GI traktu stoupá se zvyšujícími se dávkami NSAID, u pac. s vřed. onemocněním v anamnéze, zejm. pokud je komplikováno krvácením nebo perforací, a u 

starších osob. U těchto pac. je třeba zahájit léčbu nejnižší možnou dávkou. U těchto pac. a také u pac. vyžadujících souběžnou léčbu níz. dávkou kys. 

acetylsalicylové nebo léčbu jinými léky, které pravděpodobně zvyšují GI riziko, má být zváženo současné podávání protektivních léč. přípravků (např. 

misoprostol nebo inhibitory proton. pumpy). U pac. užívajících souběžně léč. přípravky, které by mohly zvyšovat riziko ulcerace nebo krvácení, jako jsou p.o. 

kortikosteroidy, antikoagulancia, např. warfarin, SSRI nebo antiagregancia, jako je kys. acetylsalicylová je třeba zvýš. opatrnost. V souvislosti s použitím NSAID 

byly velmi vzácně hlášeny závaž. kož. reakce, vč. exfoliativní dermatitidy, Stevensova-Johnsonova sy. a tox. epidermální nekrolýzy, z nichž některé byly fatální. 

V souvislosti s přípravky obsahujícími ibuprofen byl hlášen výskyt akut. gener. exantematózní pustulózy. Ibuprofen může maskovat symptomy inf. onemocnění. 

Je doporučeno se vyvarovat použití ibuprofenu při onemocnění varicellou. U pac. s hypertenzí a/nebo srd. selháním v anamn. je třeba zvýš. opatrnost, protože 

v souvislosti s léčbou NSAID byly hlášeny retence tekutin, hypertenze a výskyt otoků. Klin. studie poukazují na to, že podávání ibuprofenu, obzvl. ve vys. 

dávkách (2400 mg/d), může souviset s mírným zvýšením rizika arter. Tromb. příhod (např. infarktu myokardu nebo cévní mozk. příhody). Epidemiolog. studie 

nepoukazují na zvýš. riziko arter. tromb. příhod při podávání níz. dávek ibuprofenu (např. 1200 mg/den). Pac. s nekontrolovanou hypertenzí, kongest. srd. 

selháním (NYHA II-III), prokázanou ICHS, onemocněním perif. tepen a/nebo cerebrovaskul. onemocněním smí být léčeni ibuprofenem pouze po důkladném 

zvážení a je třeba se vyhnout podávání vys. dávek (2 400 mg/den). Je třeba zvážit zahájení dlouhodobé léčby u pac. s rizik. faktory pro kardiovaskul. příhody 

(např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes, kouření), zejm. pokud je nutné podávat vys. dávky ibuprofenu (2400 mg/den). Těžké akut. hypersenzitivní reakce 

(např. anafylaktický šok) se vyskytují velmi vzácně. Ibuprofen může dočasně inhibovat funkci krev. destiček (agregaci trombocytů). Pac. s poruchami destiček 

by proto měli být pečlivě sledováni. Při dlouhodobé léčby ibuprofenem je třeba pravidelně kontrolovat funkci jater a ledvin a krev. parametry. Pravidelné užívání 

analgetik, a zejm. kombinace různých léč. látek s analget. účinky, může obecně vést k trvalému poškození ledvin s rizikem selhání ledvin (analget. nefropatie). 

Toto riziko může být zvýšeno při fyz. námaze spojené se ztrátou solí a dehydratací. Proto je třeba se vyhýbat pravidelnému užívání analgetik. Dlouhodobé 

užívání analgetik jakéhokoli typu proti bolesti hlavy může vést k jejímu zhoršení. Při současné konzumaci alkoholu mohou být při užívání NSAID zvýšeny NÚ 

související s léč. látkou, zejm. NÚ týkající se GI traktu nebo CNS. Pac., kteří během léčby hlásí oční poruchy, by měli léčbu přerušit a podstoupit oční vyš. Při 



užívání přípravku je třeba se vyhnout nadměrnému příjmu kofeinu (např. káva, čaj, potraviny, jiné léč. přípravky a nápoje). Zvl. opatrnost je třeba při užití kofeinu 

u pac. s hypertyreózou (riziko NÚ kofeinu) nebo arytmiemi. U starších pac. existuje zvýš. riziko výskytu NÚ na NSAID, zejm. krvácení do GI traktu a perforace, 

jež mohou být fatální. U pac. se srd. selháním, u pacientů s chron. poruchou funkce ledvin nebo jater, u pac. užívajících diuretika, u pac. s hypovolémií v 

důsledku velkého chirurg. zákroku, a zejm. u starších pac., je třeba sledování výdeje moči a funkce ledvin, zejm. v poč. stadiích léčby. Obsahuje < 1 mmol (23 

mg) sodíku v 1 tbl, tzn., že je v podstatě „bez sodíku“. Interakce: Jiné NSAID, vč. salicylátů, digoxin, kortikosteroidy, protidestičkové léky, kys. acetylsalicylová, 

antikoagulancia, fenytoin, SSRI, lithium, probenecid, sulfinpyrazon, diuretika, ACE inhibitory, beta blokátory, antagonisté angiotensinu II, kalium šetřící diuretika, 

methotrexat, cyklosporin, takrolimus, zidovudin, deriváty sulfonylmočoviny, chinolon. ATB, inhibitory CYP2C9, mifepriston, ginkgo biloba, barbituráty, 

antihistaminika a další léky se sedat. účinkem, kouření, sympatomimetika, tyroxin a další léky s tachykard. účinkem, p.o. antikoncepční prostředky, cimetidin, 

fluvoxamin, disulfiram, theofylin. Těhotenství a kojení: Ibuprofen se nemá podávat v průběhu 1. a 2. trimestru gravidity. Pokud ibuprofen užívá žena, která se 

snaží otěhotnět, nebo v průběhu 1. a 2. trimestru gravidity, má užívat co nejnižší dávky a léčba má být co nejkratší. Dlouhodobý příjem velkého množství kofeinu 

může u těhotných žen vést ke spont. potratu nebo k předčasnému porodu. Přípravek je kontraindikován ve 3. trimestru těhotenství. Kojící matky by měly užívat 

přípravek pouze v nezbytných případech. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Ve vys. dávkách se mohou vyskytnout NÚ na CNS, např. únava, 

závrať a poruchy zraku, ojediněle může dojít ke snížení schopnosti reagovat a schopnosti řídit a obsluhovat stroje. To platí ve větší míře v komb. s alkoholem. 

Nežádoucí účinky: Časté: závrať, insomnie, bolest hlavy. GI obtíže, např. pyróza, bolest břicha, nauzea, zvracení, flatulence, průjem, zácpa, okult. krvácení 

v GI traktu, vzácně vedoucí k anemii. Méně časté: hypersenzit. reakce s kož. vyrážkami a svěděním, astmat. záchvaty (s poklesem krev. tlaku). Psychot. 

reakce. Poruchy CNS, např. agitovanost, podrážděnost nebo únava. Poruchy vidění. Palpitace. GI vředy potenciálně s krvácením a/nebo perforací, meléna, 

hematemeza, ulc. stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohn. choroby, gastritida. Předávkování: Léčba symptomatická a podpůrná, má zahrnovat udržování 

průchodnosti dých. cest a monitorování srd. a životních funkcí, dokud nebudou stabilní. Do 1 h po požití potenciálně tox. množství, lze zvážit p.o. podání akt. 

uhlí nebo výplach žaludku. CNS symptomy a křeče lze léčit benzodiazepiny; supraventrikul. tachyarytmie lze kontrolovat i.v. podávanými ß-blokátory, jako je 

propranolol. Doba použitelnosti: 3 roky. Podmínky uchovávání: Při teplotě do 25 °C. Velikost balení: 24 potah. tbl. Držitel rozhodnutí o registraci: Do 30. 

6. 2021: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika. Od 1. 7. 2021: Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a, 160 

00 Praha 6, Česká republika. Registrační číslo: 07/106/18-C. Datum poslední revize textu: 22. 4. 2021. Výdej: Přípravek je volně prodejný a není hrazen 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před výdejem či podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. 


