
Целипролол хидрохлорид 200 mg таблетки 
Целипролол хидрохлорид 400 mg таблетки

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като съдържа

важна информация за вас.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 
техните признаци на заболяване са същите като вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички 

възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-
-
-

-

Какво има в тази листовка:

1. Какво представлява Целипролол Хидрохлорид и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Целипролол Хидрохлорид
3. Как да приемате Целипролол хидрохлорид
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Целипролол хидрохлорид
6. Съдържание на опаковката и друга информация.

1. Какво представлява Целипролол Хидрохлорид и за какво се използва

Името на Вашето лекарство е Целипролол хидрохлорид 200 mg или 400 mg таблетки (наречени в тази 
листовка Celiprolol Hydrochloride).
Целипролол хидрохлорид съдържа лекарство, наречено целипролол хидрохлорид. Това принадлежи към група лекарства, 

наречени бета-блокери. Действа чрез забавяне на сърдечната честота или понижаване на кръвното налягане. Използва се за 

лечение на високо кръвно налягане (хипертония).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Целипролол Хидрохлорид

Не приемайте Целипролол хидрохлорид, ако:
- сте алергични към целипролол хидрохлорид или към някоя от съставките на това лекарство (изброени в точка 6). 

Признаците на алергична реакция включват: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на устните, 
лицето, гърлото или езика

сте претърпели алергична реакция към бета-блокер (пропранолол, соталол, тимолол и др.) в миналото страдате от 
неравномерен/много бавен пулс (известен като брадикардия) или ниско кръвно налягане (хипотония) страдате от 
сърдечна недостатъчност, която не е под контрол (сърдечната недостатъчност е състояние, при което сърцето ви не 
изпомпва кръвта, както би трябвало), имате ненормален сърдечен ритъм, затруднено дишане и подути глезени

страдате от пропуснати сърдечни удари (сърдечен блок) или други сърдечни проблеми или страдате от втвърдени артерии, имате 

тежки бъбречни проблеми

имате или сте имали епизоди на астма, хрипове или други тежки проблеми с 
дишането, имате рядък тумор, наречен феохромоцитом, който не се лекува
имате необичайни нива на киселина в кръвта (метаболитна ацидоза), обикновено в резултат на тежко 
заболяване вече приемате теофилин (лекарство против астма).
имат късен стадий на периферна артериална оклузивна болест или синдром на Рейно

-
-
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Не приемайте това лекарство, ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар 

или фармацевт, преди да приемете Целипролол хидрохлорид.

Предупреждения и предпазни мерки

Обърнете специално внимание и се консултирайте с Вашия лекар, преди да приемете Целипролол хидрохлорид, ако:

-
-
-

имате проблеми с черния дроб или бъбреците (моля, вижте Раздел 3, Как да приемате Celiprolol Hydrochloride) 

имате ангина на Prinzmetal (болка в гърдите по време на почивка)

имат лошо кръвообращение, например болест на Рейно, болест на Бюргер. Симптомите на болестта на Рейно включват промяна 

на цвета на пръстите на ръцете и краката при студ и изтръпване или болка при загряване. Вашият лекар ще Ви наблюдава 

внимателно, докато приемате това лекарство.

имат неадекватна циркулация на кръвта през коронарните артерии.
някога сте имали кожно заболяване, известно като псориазис. Вашият лекар ще спре това лекарство, ако имате. имате астма или 

проблеми с дишането поради дългосрочни белодробни проблеми (наречени бронхит или емфизем) имате проблем с 

щитовидната жлеза, тъй като ефектите от свръхактивна щитовидна жлеза (тиреотоксикоза) могат да бъдат скрити от лекарството 

бета-блокер

имате анамнеза за тежки алергии, особено към други лекарства, включително анафилактични реакции, се нуждаят от 

антиалергично лечение, напр. след ужилване от оса или пчела; Вашият лекар може да пожелае да прекъсне лечението Ви с 

Целипролол хидрохлорид, за да предотврати възможна алергична реакция.

са диабетици. Пациентите с диабет трябва да знаят, че симптомите на ниско кръвно налягане 
(хипогликемия) могат да бъдат скрити от бета-блокерите
имате сърдечна недостатъчност, която се контролира с лекарства. Вашият лекар ще даде това лекарство под строго 
медицинско наблюдение

имат бавен или неравномерен сърдечен ритъм.

-
-
-
-

-
-

-

-
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Докато приемате Целипролол хидрохлорид, ако:
- ако имате някакви сърдечни проблеми и Вашият лекар иска да спре това лекарство, дозата трябва да се намалява постепенно в 

продължение на 1-2 седмици. В същото време, ако е необходимо, Вашият лекар може да обмисли каквато и да е заместителна 

терапия за предотвратяване на ангинозни пристъпи.

деца
Целипролол хидрохлорид не се препоръчва за употреба при деца.

Операции или анестетици
Уведомете Вашия лекар или зъболекар, ако приемате Целипролол хидрохлорид, ако Ви предстои анестезия или операция 
(включително стоматологична хирургия).

Тест за наркотици в спорта:

Целипролол хидрохлорид може да даде положителен резултат, ако имате изследване на кръв или урина, за да проверите за наличието 

на лекарства.

Други лекарства и Целипролол хидрохлорид
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, 

включително лекарства, отпускани без рецепта. Това е така, защото Целипролол хидрохлорид може да повлияе на начина, по който 

действат някои други лекарства. Освен това някои други лекарства могат да повлияят на действието на Целипролол хидрохлорид.

Необходима е грижа, ако приемате:
- лекарство за лечение на анормален сърдечен ритъм, напр. Дизопирамид, Хинидин, Амиодарон, Соталол, 

Хидрохинидин, Ибулитид, Дафетилид, Пропефенон
други лекарства за лечение на сърдечно заболяване, болка в гърдите или високо кръвно налягане, напр. Верапамил, 
Дилтиазем, Нифедипин, Дигитоксин, Дигоксин, Алфа-метилдопа, Гуанфацин, Резерпин, Бепридил или Клонидин. Ако 
приемате клонидин и целипролол хидрохлорид заедно, не трябва да спирате приема на клонидин, освен ако лекарят не Ви 
каже да го направите. Вашият лекар би спрял Целипролол хидрохлорид много дни преди прекратяването на лечението с 
клонидин

-



- вазодилататори като глицерил тринитрат (обикновено известен като нитроглицерин), изосорбид мононитрат и 
изосорбид динитрат, натриев нитропрусид и др. (използвани за лечение на хипертония, сърдечна недостатъчност и 
ангина) диуретици („Водни таблетки“) напр. хлорталидон или хидрохлоротид

лекарства, използвани за лечение на психична депресия, известни като инхибитори на моноаминооксидазата (МАО), напр. 
фенелзин, транилципромин, моклобемид и изокарбониазид.

лекарства за диабет, напр. инсулин или перорални антидиабетни лекарства (напр. глибенкламид, метформин). Вашата 

кръвна захар трябва да се следи внимателно

норадреналин или адреналин (използвани за лечение на ниско кръвно налягане, сърдечна недостатъчност, астма или 
алергии). Норадреналин и адреналин винаги се дават под лекарско наблюдение

лекарства, използвани за астма 

лекарства, използвани като анестетици

лекарства като фенилефрин, псевдоефедрин, фенилпропаноламин (съдържащи се в лекарства за кашлица или капки за 
нос и очи). Тези лекарства могат да противодействат на ефекта на лекарствата Celiprolol Hydrochloride, използвани за 
лечение на психични заболявания като барбитурати, фенотиазини (напр. хлорпромазин, трифлуперазин) или повечето 
трициклични антидепресанти (напр. имипрамин, амитриптилин, кломипрамин, дезипрамин).

лекарства, използвани за облекчаване на болка, като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), напр. 

ибупрофен, индометацин

мефлохин (лекарство, използвано за профилактика и лечение на малария)
ако развиете шок или ниско кръвно налягане поради флоктафенин (лекарство, използвано за лечение на болка), Целипролол 

хидрохлорид може да намали ефективността на лекарствата, използвани за лечение на тези състояния, лекарства като 

верапамил, еритромицин, кларитромицин, циклоспорин, хинидин, кетоконазол, итраконозол, рифампицин и жълт кантарион, 

които могат да повлияят на количеството на това лекарство, което усвоявате. финголимод, използван при лечение на 

множествена склероза. Вашият лекар може да наблюдава началото на Вашето лечение.

-
-

-

-

-
-
-

-

-
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-

-

-

Целипролол хидрохлорид с храни и напитки
Ако приемате това лекарство с храна, то може да не действа добре. Целипролол хидрохлорид трябва да се 
приема за предпочитане сутрин, един час преди храна или 2 часа след нея.Недейпийте алкохолни напитки, 
докато не обсъдите ефектите с Вашия лекар. Цитрусовите сокове увеличават количеството на Целипролол 
хидрохлорид, което усвоявате, така че трябва да се избягва, докато приемате това лекарство.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, посъветвайте се с Вашия 
лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Ако Вашият лекар не може да намери по-безопасна алтернатива, може да Ви бъде приложен Целипролол хидрохлорид. Ако приемате 

Целипролол хидрохлорид по време на бременност, трябва да уведомите своята акушерка. При новороденото на лекуваната майка 

активността на този вид лекарства остава няколко дни. Ефектите могат да включват забавен сърдечен ритъм, сърдечна недостатъчност 

или проблеми с дишането. Поради това се препоръчва внимателно наблюдение на новороденото през първите 3 до 5 дни от живота.

Ако вече приемате Целипролол хидрохлорид и току-що сте разбрали, че сте бременна, трябва незабавно да 
говорите с Вашия лекар.

Не трябва да кърмите, ако приемате Целипролол хидрохлорид. Ако кърмите или планирате да кърмите, трябва 
да говорите с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Докато използвате това лекарство, може да почувствате замайване, умора, както и засилване на страничните ефекти като треперене, 

главоболие или зрителни нарушения. Ако това се случи, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини.

3. Как да приемате Целипролол хидрохлорид

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте 

сигурни.



-
-
-

Поглъщайте таблетките цели с чаша вода.
Приемайте таблетките за предпочитане сутрин, един час преди хранене или два часа след хранене. За да не 
забравяте да вземете лекарството си, опитайте се да придобиете навика да го приемате по едно и също време 
всеки ден, за предпочитане сутрин.

Препоръчителната доза е:

Възрастни, включително възрастни хора –препоръчваната начална доза е 200 mg целипролол хидрохлорид веднъж дневно. 
Ако е необходимо след 2 до 4 седмици, Вашият лекар ще увеличи дозата Ви до 400 mg веднъж дневно. Максималната доза е 400 
mg веднъж дневно.

Ако имате впечатлението, че ефектът на таблетките Celiprolol Hydrochloride е твърде силен или твърде слаб, говорете с Вашия 
лекар или фармацевт.

Възрастни с чернодробни или бъбречни проблеми –ако имате проблеми с бъбреците, Вашият лекар може да Ви даде по-
ниска доза от посочената по-горе и да я увеличи при необходимост. Намаляване на дозата наполовина може да е подходящо 
при пациенти с умерено увреждане на бъбречната функция (креатининов клирънс в диапазона от 15-40 ml в минута). 
Целипролол хидрохлорид не се препоръчва при пациенти с тежко увредена бъбречна функция (креатининов клирънс под 15 
ml в минута). При пациенти с чернодробни проблеми се препоръчва употребата на ниски дози Celiprolol Hydrochloride.

деца –Целипролол хидрохлорид не трябва да се дава на деца

Възрастен -Вашият лекар може да реши да намали Вашата доза Целипролол хидрохлорид, ако е необходимо

Ако сте приели повече от необходимата доза Целипролол хидрохлорид

Може да имате симптоми като забавен сърдечен ритъм, ниско кръвно налягане, замаяност или слабост, затруднено 
дишане, хрипове или сърдечни проблеми. Свържете се с Вашия лекар или незабавно отидете в най-близката болница. 
Вземете тази листовка или няколко таблетки със себе си, така че Вашият лекар да знае какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Целипролол хидрохлорид

Ако забравите да приемете доза, вземете я веднага щом си спомните, освен ако не е време за следващата доза. Не вземайте 
двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Целипролол хидрохлорид

Ако внезапно спрете приема на Целипролол хидрохлорид, състоянието Ви може да се влоши бързо. Вашият лекар ще 
намали дозата Ви бавно за период от 7 до 10 дни.

Приемайте таблетките си според указанията и толкова дълго, колкото е указано; не ги спирайте, дори ако се почувствате по-добре, тъй като в 

противен случай симптомите могат да се върнат.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни странични ефекти

Ако се случи някое от следните неща, спрете приема на Целипролол хидрохлорид и незабавно уведомете Вашия лекар 
или отидете в спешното отделение на най-близката болница:

-Алергична реакция: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на лицето, устните, гърлото или езика.



- Получавате симптоми като грип, подути или болезнени стави, повишена чувствителност към слънчева светлина, 
косопад, коремна болка, анемия. Това може да означава, че имате състояние, наречено системен лупус еритематозус 
(SLE). Тези симптоми обикновено изчезват след спиране на употребата на Celiprolol Hydrochloride.

Това са много сериозни странични ефекти. Ако ги имате, може да сте имали сериозна алергична реакция към 
Celiprolol Hydrochloride. Може да се нуждаете от спешна медицинска помощ или хоспитализация.

Уведомете незабавно Вашия лекар или отидете в спешното отделение на най-близката болница, ако забележите 
някое от следните:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

- Световъртеж или леко замаяност, слабост или припадък, особено при изправяне от легнало положение. Това 
може да са признаци на ниско кръвно налягане.
Кожни обриви, прекомерен сърбеж-

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)

-
-

Удрящо сърцебиене
Недостиг на въздух

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1000 души)

- Влошаване на съществуваща преди това сърдечна недостатъчност с подуване на ръцете, глезените или стъпалата и 

затруднено дишане след тренировка, студ и синьо или лилаво оцветяване на ръцете и краката

Белодробно заболяване със симптоми като треска, втрисане, умора, задух, стягане в гърдите и 
кашлица, затруднено дишане, възпаление на белия дроб, задух, особено при пациенти с астма или 
анамнеза за астма
Алергични кожни реакции като сърбеж, зачервяване, копривна треска, необичайно кървене или синини под кожата.

-

-

Неизвестно: честотата не може да бъде оценена от наличните данни
-
-

Влошаване на по-рано диагностициран захарен диабет (захарен диабет)
Повишена жажда, прекомерно уриниране, повишен апетит, загуба на тегло. Това може да е недиагностициран случай на 
захарен диабет (захарен диабет) и може да стане очевиден.

Бърз, бавен или неравномерен пулс, сърдечна недостатъчност

Признаци на психоза: загуба на контакт с реалността, като чуване на гласове или виждане на неща, които не са там.
-
-

Лекарствата от тази група могат да скрият симптомите като ускорен пулс и треперене (тези симптоми могат да се появят при 
наличие на захарен диабет и свръхактивна щитовидна жлеза).

Кажете на Вашия лекар, ако забележите някое от следните:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

главоболие

Прекомерна сънливост, затруднено заспиване, лоши сънища, кошмари, треперене (неконтролирано 
треперене) Студени ръце или крака (болест на Рейно), хипотония
Гадене (повръщане) или повръщане (прилошаване), болка и дискомфорт в корема, сухота в устата 

Мускулни крампи, болки в ставите, умора.

Горещи вълни или прекомерно изпотяване 

Депресивно настроение

Необичайни кожни усещания като щифтове и игли, изтръпване, парене или пълзене по кожата Липса 
на енергия
Трудности при получаване или поддържане на ерекция

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)
-
-

Ниско кръвно налягане

Трудности в съня



Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1000 души)

-
-
-
-

Звънене в 
ушите Запек
Мускулна слабост
Сексуална неспособност при мъжете, намаляване на сексуалното желание.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

-
-
-

Промени в настроението и поведението 

Объркване

Кожно заболяване с удебелени петна от зачервена кожа, често със сребристи люспи (псориазис) или влошаване на 
вече съществуващ псориазис.

Неизвестно: честотата не може да бъде оценена от наличните данни
-
-

Болка, подобна на крампи в единия или двата крака, която се развива при ходене и в крайна сметка може да причини 
накуцване. Халюцинации (фалшиви или изкривени сетивни преживявания, които изглеждат реални възприятия. Тези 
сетивни впечатления се генерират от ума, а не от външни стимули, и могат да бъдат видени, чути, усетени и дори 
помиришени или вкусени)

Нарушено зрение, замъглено зрение или зрителни нарушения, сухота в очите, която трябва да се има предвид, ако пациентът използва 

контактни лещи

Диария (хлабави изпражнения)

-

-

Възможно е да има промени в резултатите от определени лабораторни изследвания

-
-
-

Увеличаване на антинуклеарните антитела (ANA) 

Увеличаване на чернодробните ензими като трансаминази

Кръвният тест може също да покаже необичайни нива на глюкоза в кръвта.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия 

лекар или фармацевт.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в 

тази листовка. Можете също така да докладвате нежелани реакции директно чрез схемата за жълта карта на адрес:

www.mhra.gov.uk/yellowcard. Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече информация относно 

безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Целипролол хидрохлорид

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца. Съхранявайте 

контейнера във външната картонена кутия. Да не се съхранява над 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност се отнася до последния 

ден на този месец.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите 

лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Celiprolol Hydrochloride:
-
-

Активната съставка е 200 mg или 400 mg целипролол хидрохлорид
Другата(и) съставка(и) са микрокристална целулоза, манитол, кроскармелоза натрий, колоиден безводен 
силициев диоксид и магнезиев стеарат.

Самото филмово покритие съдържа хипромелоза и титанов диоксид (Е171), с макрогол 400 и хинолиново жълто 
(Е104) в таблетките от 200 mg или с макрогол 4000 и лактоза монохидрат в таблетките от 400 mg.



Как изглежда Целипролол хидрохлорид и какво съдържа опаковката:
- Целипролол хидрохлорид 200 mg таблеткипредставляват жълто оцветени, с форма на капсула, двойно изпъкнали филмирани 

таблетки, с вдлъбнато релефно означение "200" от едната страна на разделителната линия и дълбока линия на разделяне от 

другата страна. Целипролол хидрохлорид 400 mg таблеткиса бели, с форма на капсула, двойно изпъкнали филмирани 

таблетки, с вдлъбнато релефно означение "400" от едната страна на линията на счупване и дълбока линия от другата страна. 

Целипролол хидрохлорид таблетки се предлагат в опаковки от 10, 20, 28, 30, 50, 56 и 100 филмирани таблетки в блистери.

-

-

* Не всички размери на опаковките може да се предлагат на пазара

Притежател на разрешение за 
употреба Ranbaxy (UK) Limited
5-ти етаж, Хайд Парк, Hayes 3 
11 Millington Road
Хейс, UB3 4AZ
Великобритания

Производител
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV 
Polarisavenue 87
2132JH, Хофдорп
Холандия

Alkaloid Chemical Company Zrt 
Kabay János u. 29
H-4440 Тишавасвари
Унгария

Тази листовка е преразгледана последно през юли 2017 г.


