
 
 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 
 

Norprolac 25 μg + 50 μg tablety 
Norprolac 75 μg tablety 

Norprolac 150 μg tablety 
chinagolidiumchlorid 

 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek. 
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. 
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.   
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj 

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.  
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete: 
1. Čo je Norprolac a na čo sa používa  
2. Skôr ako užijete Norprolac 
3. Ako užívať Norprolac 
4. Možné vedľajšie účinky 
5. Ako uchovávať Norprolac 
6. Ďalšie informácie 
 
 
1.   ČO JE Norprolac A NA ČO SA POUŽÍVA 
 
Norprolac je selektívny agonista dopamínových receptorov, znižuje hladinu prolaktínu, hormónu 
predného laloka hypofýzy bez toho, aby ovplyvňoval normálne hladiny ostatných hormónov 
hypofýzy. Účinok Norprolacu spočíva v obmedzení vylučovania prolaktínu, ktorý je potrebný pre 
normálnu tvorbu mlieka u dojčiacich matiek a pre normálnu sexuálnu aktivitu u mužov i žien.  
 
Norprolac sa používa na liečbu hyperprolaktinémie, t.j. zvýšených hladín prolaktínu v krvi, ktorá je 
sprevádzaná príznakmi, ako je nadmerná tvorba mlieka, určité poruchy menštruačného cyklu, 
neplodnosť a znížená sexuálna túžba (znížené libido). 
 
 
2.  SKÔR AKO UŽIJETE Norprolac 
 
Neužívajte Norprolac 
- ak ste alergický (precitlivený) na chinagolid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Norprolacu. 
- ak trpíte závažnou poruchou funkcie obličiek alebo pečene. 
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Norprolacu 
- ak si neželáte  otehotnieť. Ženy, ktoré si neželajú otehotnieť, majú počas liečenia používať 

spoľahlivú metódu antikoncepcie, pretože Norprolac môže zvýšiť plodnosť. To platí aj o  ženách 
s poruchou plodnosti.  

- ak máte niektorú z nasledujúcich chorôb: psychické poruchy alebo zhoršenú funkciu pečene alebo 
obličiek. Ešte pred začiatkom liečby Norprolacom sa poraďte so svojím lekárom.  

- ak Vám klesne krvný tlak, objavia sa u Vás závraty pri státí alebo pri náhlom postavení sa, ktoré 
môžu v zriedkavých prípadoch vyústiť do mdloby. Preto sa počas prvých dní liečby musí 
kontrolovať krvný tlak.  

- s použitím Norprolacu pri liečbe starších osôb nie sú žiadne skúsenosti.  
- ak sa Vám stane, že náhle zaspíte bez toho, aby ste sa predtým cítili unavený. To je treba vziať do 

úvahy v prípadoch, kedy sa vyžaduje zvýšená pozornosť, napr. pri vedení vozidla alebo pri 
obsluhe strojov. Ak náhle zaspíte alebo ste ospalý, informujte o tom svojho  lekára.   
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- ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím 
tohto lieku. 

 
U pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených dopamínovými agonistami, vrátane chinagolidu 
(liečivo Norprolacu), boli hlásené prípady patologickej hráčskej závislosti, zvýšená sexuálna túžba 
(zvýšené libido) a zvýšená sexuálna aktivita (hypersexualita). 
  
Užívanie iných liekov 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je 
viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. 
 
Užívanie Norprolacu s jedlom a nápojmi 
Norprolac sa užíva s jedlom. 
 
Počas užívania tohto lieku NESMIETE piť alkohol, pretože konzumácia alkoholu zvyšuje 
pravdepodobnosť nežiaducich účinkov. 
 
Tehotenstvo a dojčenie 
Skúsenosti s užívaním v tehotenstve sú len obmedzené. Preto požiadajte svojho lekára o radu, ak 
počas tehotenstva užívate Norprolac, a to aj v prípade, ak tehotenstvo plánujete.  
 
Dojčenie obvykle nie je možné, lebo Norprolac bráni tvorbe materského mlieka. Ak by sa aj laktácia 
počas liečby zachovala, dojčenie nemožno odporúčať, pretože nie je známe, či chinagolid prechádza 
do materského mlieka.   
 
Vedenie vozidla  a obsluha strojov 
U niektorých osôb môže Norprolac znížiť schopnosť reagovať, čo treba vziať do úvahy pri 
činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť, napr. vedenie vozidla, obsluha strojov,  práce vo 
výškach, atď.  
 
Niektorí pacienti môžu v zriedkavých prípadoch náhle zaspať bez toho, aby sa predtým cítili unavení. 
Ak sa Vám to prihodí, nesmiete viesť vozidlo alebo vykonávať činnosti, pri ktorých znížená pozornosť 
môže Vás alebo iných ľudí vystaviť nebezpečenstvu vážneho zranenia alebo smrti (napr. obsluha 
strojov).  
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Norprolacu 
Norprolac obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho 
lekára pred užitím tohto lieku. 
 
 
3.  AKO UŽÍVAŤ Norprolac 
 
Vždy užívajte Norprolac presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to 
u svojho lekára alebo lekárnika. 
 
Norprolac sa musí užívať raz denne večer spolu s jedlom, aby sa znížili nežiaduce účinky, ako 
nevoľnosť a ospalosť.  
Dávkovanie je individuálne. Lekár Vám predpíše najvhodnejšiu dávku.  
 
Liečba sa obvykle začína s dávkou 25 mikrogramov raz denne po dobu prvých troch dní, po ktorej 
nasleduje dávka 50 mikrogramov raz denne počas nasledujúcich troch dní. Počínajúc 7. dňom je 
odporúčaná dávka 75 mikrogramov denne a môže sa zvyšovať, až kým sa nedosiahne optimálna 
dávka. Obvyklá dávka je 75–100 mikrogramov denne. Niektorí pacienti môžu potrebovať až 300 
mikrogramov chinagolidu denne, i viac.  
 
Ak užijete viac Norprolacu, ako máte 
Ak ste náhodou užili priveľa Vášho lieku, spojte sa so svojím lekárom alebo nemocnicou. 
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Majte, prosím, na pamäti, že Váš lekár mohol predpísať tento liek pre iné použitie a/alebo s iným 
dávkovaním, než sa uvádza v tejto písomnej informácii. Vždy dodržiavajte predpis lekára a pokyny 
na užívanie.  
 
 
4.   MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
 
Tak ako všetky lieky, aj Norprolac môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. 
 
Väčšina vedľajších účinkov závisí od dávky. Nemeňte dávku, ktorú Vám predpísal lekár. Možné 
vedľajšie účinky sa vyskytujú v prvé dni liečby a obvykle vymiznú v priebehu pokračovania liečby. 
 
Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov): nevoľnosť, vracanie,  bolesť 
hlavy, závraty, únava.  
 
Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac ako 1 zo 100 pacientov): strata chuti do jedla, nespavosť, 
pokles krvného tlaku s pocitom závratu, opuch sliznice nosa, bolesť brucha, zápcha, hnačka, svalová 
slabosť. 
 
Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 pacientov): akútna psychóza (závažná 
duševná porucha, pri ktorej je vnímanie a myslenie vážne narušené), ktorá vymizne po prerušení 
liečby. Náhle zaspanie s predchádzajúcou únavou alebo bez nej (somnolencia). 
 
U pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených dopamínovými agonistami, vrátane chinagolidu, 
boli hlásené, najmä pri vysokých dávkach, prípady patologickej hráčskej závislosti, zvýšená sexuálna 
túžba (zvýšené libido) a zvýšená sexuálna aktivita (hypersexualita). Vo väčšine prípadov tieto 
nežiaduce účinky vymiznú po znížení dávky alebo vysadení lieku. 
 
 
5. AKO UCHOVÁVAŤ Norprolac 
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. 
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.  
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. 
Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje 
na posledný deň v mesiaci. 
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do 
lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.  
 
 
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
Ako vyzerá Norprolac a čo obsahuje 
 
25 mikrogramová tableta - svetloružová s ojedinelými farebnými škvrnami, okrúhla, plochá, so šikmou 
hranou, priemer 7 mm. 
Liečivo: chinagolid 25 mikrogramov. 
Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, červený oxid železitý (E 172), mikrokryštalická celulóza, 
kukuričný škrob, hypromelóza, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý. 
 
50 mikrogramová tableta - svetlomodrá s ojedinelými farebnými škvrnami, okrúhla, plochá, so 
šikmou hranou, priemer 7 mm. 
Liečivo: chinagolid 50 mikrogramov. 
Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, indigokarmín (E 132), mikrokryštalická celulóza, kukuričný 
škrob, hypromelóza, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý. 
 



 4

75 mikrogramová tableta – biela, okrúhla, plochá, so šikmou hranou, priemer 7 mm. 
Liečivo: chinagolid 75 mikrogramov. 
Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hypromelóza, 
magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý. 
 
150 mikrogramová tableta - biela, okrúhla, plochá, so šikmou hranou, priemer 9 mm. 
Liečivo: chinagolid  150 mikrogramov. 
Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hypromelóza, 
magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý. 
 
Druh obalu a obsah balenia 
Vonkajší obal je lepenková škatuľa.  
Vnútorný obal titračného balenia je blister (ALU/PVC/PVDC), ktorý je uzatvorený v hliníkovom 
vrecku odolnom proti vlhkosti.  
Vnútorné balenia 75 mikrogramových a 150 mikrogramových tabliet sú hliníkové blistre (ALU/ALU).  
 
Veľkosť balenia: 
titračné balenie 25 + 50 mikrogramov: 3 + 3 tablety 
75 mikrogramov: 30 tabliet   
150 mikrogramov: 30 tabliet  
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii 
Ferring–Léčiva a.s. 
K Rybníku 475  
252 42 Jesenice u Prahy 
Česká republika 
 
Výrobca 
Ferring GmbH 
Wittland 11 
D-24109 Kiel 
Nemecko 
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa 
rozhodnutia o registrácii: 
 
Ferring Pharmaceuticals SA 
BC Aruba, Galvaniho 7/D 
821 04 Bratislava 
Tel: +421 2 54 416 010 
Fax: +421 2 54 411 770 
E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 09/2009. 
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