
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU 

Ibolex 200 mg potahované tablety 

Složení: Dexibuprofenum 200 mg v 1 potahované tbl. Léková forma: Potahovaná tbl. Indikace: Symptomatická krátkodobá léčba akut. mírné až střední bolesti a 

zánětu u dospělých, např. muskuloskeletální bolest (např. bolest zad), dentální bolest, bolest po extrakci zubů, menstruační bolest, bolest hlavy, bolest při 

nachlazení a chřipce. Dávkování: Doporučená dávka je až 600 mg dexibuprofenu denně, rozdělená do 3 jednotlivých dávek po 200 mg. Interval mezi 2 dávkami 

má být alespoň 6 h. Max. denní dávka pro výdej bez lék. předpisu je 600 mg dexibuprofenu během 24 h. Použití u dětí a dospívajících (<18 let) se nedoporučuje. 

U starších pac. nejsou nutné úpravy dávkování. Je třeba zvážit individuální snížení dávky a posouzení v důsledku zvýš. náchylnosti ke gastrointestinálním (GI) 

nežádoucím účinkům. U pac. s mírnou až střed. závažnou poruchou funkce jater je třeba zahájit léčbu sníž. dávkami a dále pečlivě sledovat. U pac. s mírnou až 

střed. závažnou poruchou funkce ledvin je třeba snížit úvodní dávku. Pokud se stav pac. nezlepší do 4 dnů (resp. do 3 dnů v případě horečky), doporučuje se, aby 

se pac. poradil s lékařem. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léč. látku, na jiný NSAID nebo na kteroukoli obsaženou pomocnou látku. U pac., u nichž látky s 

podobným účinkem (např. kys. acetylsalicylová nebo jiné NSAID) vyvolávají ataky astmatu, bronchospasmu, akut. rinitidy nebo způsobují nosní polypy, kopřivku 

nebo angioneurotický edém. Anamnéza GI krvácení nebo perforace v souvislosti s předchozí léčbou NSAID. Aktivní nebo anamnesticky rekurentní pept. 

vřed/hemoragie (2 nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení). Neobjasněné hematopoetické poruchy. Cerebrovaskulární krvácení nebo jiné aktivní 

krvácení. Aktivní Crohnova choroba nebo aktivní ulc. kolitida. Závažné srd. selhání (tř. IV dle NYHA). Závažná ren. dysfunkce (GFR <30 ml/min). Závažná 

dehydratace (např. v důsledku zvracení, průjmu nebo nedostatečného příjmu tekutin). Závažné poškození funkce jater. Poslední trimestr těhotenství. Zvláštní 

upozornění: U pac. s následujícími stavy se doporučuje zvýšená opatrnost: Systém. lupus erythematodes a smíš. onemocnění pojivové tkáně, dědičná porucha 

metabolismu porfyrinu (např. akut. intermit. porfyrie). GI poruchy nebo chron. zánět. střev. onemocnění (ulc. kolitida a Crohnova choroba) v anamnéze, hypertenze 

a/nebo mírné až středně závažné srd. selhání, poškození ledvin, jaterní dysfunkce, stavy bezprostředně po velkých operačních zákrocích, bronchiální astma nebo 

alerg. onemocnění i v anamnéze, nosní polypy nebo chron. obstrukční plicní nemoc, anamnéza pept. vředu, alkoholismus a starší osoby. Současná léčba p.o. 

kortikosteroidy, p.o. nebo parenterálními antikoagulancii, SSRI nebo antiagregancii, např. kys. acetylsalicylovou. Klin. studie naznačují, že použití ibuprofenu, zejm. 

ve vys. dávkách (2400 mg/d) může souviset s mírným zvýšením rizika arter. trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody). 

Epidemiolog. studie nepoukazují na zvýš. riziko arter. trombotických příhod při podání níz. dávek ibuprofenu (např. 1200 mg/d). I když jsou k dispozici jen omezené 

údaje o riziku arter. trombózy při léčbě dexibuprofenem, lze předpokládat, že riziko u vys. dávek dexibuprofenu (1200 mg/d) by bylo podobné jako u vys. dávek 

ibuprofenu (2400 mg/den). Pac. s nekontrolovanou hypertenzí, kongest. srd. selháním (NYHA II-III), ICHS, onemocněním perif. tepen a/nebo cerebrovaskulárním 

onemocněním smí být léčeni dexibuprofenem pouze po důkladném zvážení a je třeba se vyhnout podávání vys. dávek (1200 mg/d). Je třeba pečlivě zvážit zahájení 

dlouhodobé léčby u pac. s rizik. faktory pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes, kouření), zejm. pokud je nutné podávat vys. 

dávky dexibuprofenu (1200 mg/d). Pravidelné užívání analgetik, zejm. kombinace různých léč. látek s analg. účinky, může vést k rozvoji přetrvávajících ren. lézí s 

rizikem selhání ledvin (analg. nefropatie). Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě NSAID hlášeny závaž. kožní reakce, z nichž některé byly fatální, vč. exfoliativní 

dermatitidy, Stevensova-Johnsonova sy. a tox. epidermální nekrolýzy. V souvislosti s přípravky obsahujícími ibuprofen byla hlášena akut. generalizovaná 

exanthematózní pustulóza. Maskování symptomů základního inf. onemocnění. Neužívat dexibuprofen při planých neštovicích. Dexibuprofen může reverzibilně 

inhibovat agregaci a funkci trombocytů a prodloužit dobu krvácení. U pacientů s hemorag. diatézou a jinými poruchami koagulace a při současném podávání 

dexibuprofenu s p.o. antikoagulancii je třeba zvýš. opatrnost. Inhibice agregace destiček níz. dávkami kys. acetylsalicylové může být narušena při užívání 

dexibuprofenu. Dlouhodobé užívání jakéhokoli analgetika při bolesti hlavy může tuto bolest zhoršit. U pac. dlouhodobě léčených dexibuprofenem je preventivně 

zapotřebí sledování (fce ledvin, jater a hematolog. fce/krevní obraz). Interakce: Nedoporučuje se souběžné užívání s těmito léč. přípravky: další NSAID, vč. selekt. 

inhibitorů COX-2, kys. acetylsalicylová, antihypertenziva (ACE-inhibitory, betablokátory nebo antagonisté angiotensinu-II), diuretika, cyklosporin, takrolimus, 

sirolimus, aminoglykosidová ATB, kortikosteroidy, heparin nebo jeho deriváty, antagonisté vit. K (acenokumarol, warfarin), rivaroxaban, apixaban, dabigatran, 

digoxin, fenytoin, lithium, metotrexát, deriváty sulfonylmočoviny, chinolonová ATB, inhibitory CYP2C9, protidestičkové léky, SSRI, draslík šetřící diuretika, zidovudin, 

probenecid, sulfinpyrazon, baklofen, pemetrexed. Alkohol. Těhotenství a kojení: Během 1. a 2. trimestru těhotenství se NSAID nesmí podávat, pokud to není 

zcela nezbytné. Pokud se NSAID podávají, měla by být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší. Přípravek je kontraindikován ve 3. trimestru těhotenství. Kojení 

při užívání je možné, pokud je dávka nízká a doba léčby krátká. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Může dojít ke snížení reakčních schopností pac., 

pokud se vyskytnou vedlejší účinky, jako jsou závrať, únava, točení hlavy nebo poruchy zraku. Toto je třeba vzít v  úvahu při potřebě zvýš. ostražitosti. Při užití 



jednorázové dávky nebo při krátkodobém použití nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Nežádoucí účinky: Časté: bolest břicha, nauzea, dyspepsie, průjem, 

flatulence, zácpa, pálení žáhy, zvracení a mírná ztráta krve v GI traktu, která může výjimečně způsobit anémii. Méně časté: hypersenzitivní reakce s kožními 

vyrážkami a svěděním, případně astmat. záchvaty (pravděpodobně s poklesem krev. tlaku), bolesti hlavy, závrať, nespavost, agitovanost, podrážděnost, únava, 

poruchy vidění, GI vředy, perforace nebo GI krvácení, gastritida, ulc. stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnova choroba, kožní vyrážky. Předávkování: 

Dexibuprofen má nízkou akut. toxicitu. Většina případů předávkování je asymptomatická. Léčba je symptomatická. Množství, u kterého není pravděpodobné 

navození příznaků (<50 mg/kg dexibuprofenu), lze zředit vodou, aby se minimalizovalo podráždění GI traktu. Při požití význ. množství je vhodné podat aktivní uhlí. 

Vyprázdnění žaludku zvracením lze zvážit do 60 min. po požití. Výplach žaludku je vhodné zvážit do 60 min. po požití, pokud pac. požije potenciálně život ohrožující 

množství. Forsírovaná diuréza, hemodialýza nebo hemoperfuze pravděpodobně nebude přínosná. Doba použitelnosti: 3 roky. Podmínky uchovávání: Při teplotě 

do 25 °C. Velikost balení: 20 potahovaných tbl. Držitel rozhodnutí o registraci: Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká 

republika. Registrační číslo: 29/199/19-C. Datum poslední revize textu: 24. 4. 2022. Výdej: Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků 

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


