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ALG@PYRIN®500 mg tabletta ___________________ ..:~:::::;no;;;f=l=ave=n::tL::.s 

{metamizol-nátrlum} 

BETEGTÁI~KOZTAlÓ: INFORMÁaóK A FElHASZNÁI..Ó SZÁMÁRA 

MIeMtt eIfCeaIen4 "'""-tI at a n6JYaert. ..... el ffJYeImeSen az 
aI6WJI~ 
• Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a 

késóbblekDen ls szOksége lehet 
• TcMbbl kmléseivel fordul)<1n orvosához vagy gyÓlY$ZeréSZéhez. 
• Ezt a gyógyszert az orvos önnek Irta fel. Ne aaJa at a készftményt másnak. 

mert számára ártalmas lehet még abban az esetben ls, ha tOnetei az Onéhez 
hasonlóak. 

• Ha bármely mellékhatás súlyossá válik. vagy. ha a bete~ztatóban fel-
sorolt mellékhatásokon Idvür egyéb tOnetet észlel, kérjOk. orvosát vagy 
~ógyszerészét 

A 4eJt6~ tGI1OIma: 
1. ~~en t1':~~m~~fyrin tabletta és milyen 

2. TUdn~ók az Algopyrin tabletta alkalmaz4sa előtt 
3. Hogyan kell alkalmazni az Algopyrin tablettát? 
4. LehetséJ!es mellékhatások 
5. Hogyankell az Algopyrin tablettát tárolni? 
6. További Informádók 
1. MILYEN "JiIUSÚ GYóGYS2l:R AZ AI..GOPYRIII TABlETTA és MILYEN 
BETEGSáiBC: E5ETÉN Al..KAI.MAZHA"TÓl 
Etds~egréb b2eIéSre nem reagáló ~"Iáz aIaPftáSáa SmIgáI. amennyiben 
más beavatI<I:1zásnem It 
A bead követően rövid 1~IOI csökkenti a lázat, hatása legalább 4-6 órán 
keresztOl tart 
1. 1UlNVAl.ÓKAZ~"DUIlEJ"mAIJCAI..MAZÁSAB.Ó1T 
Ne szedje az A1~ tablettát 
• Ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyag (metamlzol), illetve egyéb plrazolon

származékok vagy plrazolldlnek Iránt. Je1ent6sen csökkent fehérvérsejt szám 
«1500/mm'), illetve korábban bármilyen okból bekövetkezett jelentős 

fehérvérsejt szám csökkenés esetén. 
• Károsodott csontvelőrnOködés esetén (pl. daganatellenes kezelést követően) 

vagy a vérképzőszervI rendszer beu:gsége esetén. 
• Azon betegek esetében, aklknél a fcijdalomcsillapltók, mim acetilszalicilsav, 

paracetamol, dildofenák. Ibuprofén, Indometacln, naproxen hörgőgörcsöt 
vagy más túlérzékenységi reakclót (pl. csalánklOtés, orrOreggyulladás, 
vizenyő) váltott ki. 

• A készltmény bármelyegy.éb összetevőjével szembenltúlérzékenY$ég esetén. 
• Egyes anyagcsere betegséi:ekben (hepatikus porffria (porffriás rohamok 

kiváltásának kockázata miatt), örökietes glukóz-6-foszfát-dehldrogenáz 
enzim hiány). 

• Szoptatás idején. 
• Terhesség első három és utolsó három hónapjában. 
• Metamlzol tartalmú készftményt 3 hónaposnál fiatalabb, illetve 5 kg-nál 

kisebb súlyú csecsemők nem kaphatnak. 
Az AIIOPJ:t tabletta fokoZótt é16yj~ alkalmazható 
Kórosan cso~fehérv~ ~ 
A metamlzol ál kiváítOttó alaFm)' fehérvérseIt szám legalább egy 
hétig tartó allergiás folyamat következménye. Ezen reakció nagyon ritka, de 
halálos kimenetelO ls lehet. Nem fOgg az adagtól és a gyógyszer alkalmazása 
során bármikor Jelentkezhet Amennyiben a csökkent fenérvérsejt számra utaló 
tOnetek bármelyike Jelentkezik. mint láz, hidegrázás, torokfájás és szájüregi 
~~I~~~~~~al hagyja abba a gyógyszer szedését és Jelentkezzen a 

Közelmúltban daganatellenes kezelésben részesOlő betegek vagy a normál 
értékektól eltér/5 vérkép esetén adását keruini kell, Illetve az aaagolás csak 
orvosi felügyelet mellett, a vérkép rendszeres ellenőrzésével történhet. 

TÚlérzékenysé&l reakciók' 
A következő betegek különösen veszélyeztetettek a metamlzol okozta súlyos 
túlérzékenységi reakció kialakulásának lehetósége miatt: 
• asztmában és krónikus légúti fertózésekben (különösen szénanáthaszeri! 

kisér6 tOnetek esetén) szerived6 betegek. 
• IdOlt csalánklOtéses betegek. 
• alkohol túlérzékenység esetén, 
• akik szlnezőany~go~ (pl .. tartrazln) vagy konzerválószerekkel (pl. benzoá-

tok) szemben túlérZékenySéggel (bórelváltozásokkal, vlszketéssel) reagálnak. 

Ei;mdlle.r e!6fprdu16 '/trm'P"" t , láIP ~ 
Az alábbi betegeknél fokOzott el6v1~tosság szOkséges és az Algopyrin alkal
mazásakor szigorú orvosi ellenméS szükséges: 
• alacsony vémyomású betegek. keringési Instabilitás, kezdődő keringési 

elégtelenség. folyad~ vagy kiszáradás esetén. 
• betegek. akiknek magas a lázB, 
• súlyos koszorúér ~ agyat ellátó vérerek szIlkOIete esetén. 
Súlyos ves& és máj esetén a metamlzol nagy adagjának alkalmazása 
kerOlend6. 
Alkalmazása Idején szeszesital fogyasztása kerOlendő. 
Gyermekkorban, 15 éves kor alatt, alkalmazása fokozott körOltekintést igényel. 
A kezelés ideje alatt alkalmazOtt e,yéb ~ 
Feltétlenül táj~koztassa kezel60rvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy ne~ 
ré;"ben szedett egyéb gyógyszereir61, beleértve a vény nélkül kapható készft
m eket Is. 
A ci osporin vérszlntje csökkenhet Az alkohol hatását fokozhatja, 
Az AI&aP1rin tablettaeDIdeiG bMaIe lIiZDnJOS éteWCbI yaf1 italokkal 
Az alkohol hatását er6sftheti: 
Terhesség és szoptatú 
Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezel60rvosával 
vagy gy6gyszerész~ÍleC 
Az Algopyrin nem alkalmazható a ~ első három hónapjában. 
A következő három hónapban csak az előny/kockázat, orvos által végzett gon
dos mérlegelését követően alkalmazható. 
Az Algopyrin nem alkalmazható a terhesség utolsó három hónapjában. 
Az Ngopyrin alkalmazása során és az azt követó 48 órán belül a ~ 
kerOlendő, mert klválaszt6dlk az anyatejbe. 
A készftmény hatásai a &éPJ'rmClYezetMhez és &éPek lizemeltetéséhez 
szOkséps képességekre 
A lármOvezetói képességet és a baleseti veszéllyel Járó munka végzését befolyá
so hatja (leginkább Injekció formájában adva, az esetleges vémyomáscsökkentó 
hatásán keresztül), eZ~esén.lleg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen 
alkalmazása_meUett jármOvet vezetni, illetve baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni. 
3. HOGYAN KELL SZEDNI AZ ALGOPYRIN TABLETTAn 
Az Algopyrin tablettát mindig az orvos által elmondottaknak megfelelően szed
Je. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy 
Peógyszerészét A készftmény szokásos adagja: 

Inc5tteknek' Egyszeri adagja 1 tabletta, legfeljebb 2 tabletta. Szükség esetén 
az egyszeri adag 24 óra alatt legfeljebb négyszer adható. A legnagyobb napi 
adag-S tabletta. 
GyetJDdceknek' Gyermekkorban, 15 éNes kor alatt történő alkalmazása - a 
nemzetközi UcIkorlatnak megfelelően - egyedi orvosi megfontolást igényel. 
A taWetta 51JO lftI"OI hutcialiJGltui _ihi mIaU ~ 30 'w-os tefto 
.my alatt nem acfhcn6. 
30 kg-os testsúly feletti adagolás: 
30-40 kg: naponta legfeljebb 2 tabletta (4-szer '(2 tabletta) 
41-SO kl!: naponta legfeljebb 3 tabletta (3~or tabletta) 
51 kl! feTett: naponta legfeljebb 4 tabletta (4-szer 1 tabletta) 
A tablettát szétrágás nélkül, kevés folyadékkal kell bevenni. 
Az Ngopyrin adagját csökkenteni kell súlyos vese- és májkárosodás fennállása 
esetén. 
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Ha az el6lrtnál több Algopyrin tablettát vett be 
Túladagolás esetén az eszméletén lévő beteggel rövid idő alatt '/ 4-1 liter langyos 
sós vizet (1-2 evőkanál só 1 pohár vIzben oldva) kell itatni és hánytatni kell. 
Klsgyenneknek (1-6 év) hasonlóképpen. a sós vizet gyümölcslével helyettesltve. 
melynek mennyisége a gyennek. súlyának megfelelően csökkentendő. 
Túladagolás esetén hányingert. hányást, hasi fájdalmat, vesemaködés 
károsodására utaló líIneteket, rltkábban központi Idegrendszeri tüneteket 
(szédalés, aluszékonyság. kóma, görcsök) és a vérnyomás esését (néha sokká 
súlyosbodhat). valamint szfvrltmuszavarof<at (szapora szlwerés) jelentettek. 
Nagyobb adag alkalmazásakor. egy ártalmatlan anyagcseretermék klválasztása 
(rufíazonsav) okozhatja a vizelet vörös elszlnez6dését. 
A. fentilílnetek észlelésekor azonnal forduljon orvoshoz. 
Ha bármilyen további kérdése van a készItmény alkalmazásával kapcsolatban. 
kérdezze m~ orvosát ~gy gy6gyszerészét. 
4. LEHm~GES MELLEKHAT~K 
Mint minden gyógyszer. Igy az Algopyrin tabletta ls okozhat mellékhatásokat, 
amelyek azonban nem mindenklnél jelentkeznek. 
A mellékhatásokat az előfordulásuk becsült gyakorIságával együtt adjuk meg. 
Erre a célra a következő ~ kategóriákat és megnevezéseket használjuk: 
nagyon gyakDrI: a kezelt több. mint 10 %-nál fellép 
gyakori: a kezelt =1-1 %- nál fellép 
nem gyakort: a kezelt k 0.1-1 %- nál fellép 
ritka: a kezelt betegek 0.0 -0.1 %- nál fellép 
nagyon ritka: a kezelt betegek kevesebb. mint 0.01 %- nál fellép 
Leglényegesebb mellékhatásal túlérzékenységi reakciókon alapulnak 
(vérképeTtérések. kOIönösen a fehérvérsejt-szám jelentős csökkenése; 
túlérzékenységi reakció által kiváltott életvesz'lyes állapot; bór- és nyálkahártya 
elváltozások). Ezek t6bbször1 sz6v6dménymentes alkalmazás után ls jelent
kezhetnek. 
Vérképroszery! ts oxtrpknmd$Zer! ~I* . 
Ritkán a fehérvérsejt szám súlyos CSöiíése és nagyon ritkán ~ 
csonv feMryérsejt srlm 
Kórosan alacsony fchéryérsejt War ennek líInete1: láz, hidegrázás. torokfájás, 
nyelési nehézsq, szái-. ~. garalílregt. valamint genltalls és végbélkömyékJ 
gyulladások. Antibiotikum kezelésben részesülő betegek esetén minimálisak 
lehetnek. a k6msan alaqony fehéryérselt számra jellemző tipikus líInetek. A 
gyógyulás szempontjából a kezelés azonnali felfO~ döntó fontosságú. 
ezért a felsorolt líInetek jelentkezése esetén a kezef6St azonnal abba kell hagynI! 
Vérlemezke $Zam súlyos csökkenése· fokozott vérzéshajlam és/vagy pontszenl 
bór- és nyálkahártyaVérzések formájában jelentkezik. 
Errendszed betepé&ek· 
Yérnyomáscs6kkeoés·leglnkább az Intravénás alkalmazás során léphet fel vémyo
máscsökkenés. 
Algopyrin tabletta alkalmazása során esetenként átmeneti vémyomáscsökkenés 
fordulhat eI6 (tIlIérz~ reakció egyéb líInete nem társul hozzá). ritka 
esetben ez a reakció krltirwsán alacsony vérnyomást eredményezhet. 
Ernégt6rendszed betegségek· 
Hányinger. hányás, gyomortrrltádó. hasmenés jelentkezhet.. 
Vese- és búo-útJ betees=ts; 
Na~n ritka esetekben. a vesemak6dés hirtelen romlása (akut veseefégtelen
ség) léphet fel. meIY néhány esetben a vizelet mennyiségének csökkenésével. 
vIzelethiánnyal, vagy a vizeletben fehérje megjefenéséYeI jár. kalönösen. ha 
korábban ef6fordult már ~tegedés. 
A vizelet vörös elszlnez6dése előlordulhat. 
Lé~őrendszed mellkas! és mellQd beteeséeels-
Alkalmazása során asztmás rohamot leIrtak, kOIönösen acetilszalldlsavra 
érzékeny betegeknél. 
A bór és a Mr alatt! szöyetek bete&Sé~" 
Alkalmanként klOtések előfordul~tnak. Egyedl esetekben súlyos 
bórelváltozások un. Stevens-Johnson szindróma vagy Lyell szindróma léphet fel. 
Általános tünetek abeadást kÖYető hely; reakci6k: 
Túlérzékenyséel reakciók· Ritkán a metamlzol túlérzékenységi reakdót 

okozhat, mely lehet súlyos és életveszélyes. Ezek többszöd problémamentes 
alkalmazás után is felléphetnek. Az Algopyrin tabletta alkalmazása során a 
gyógyszer reakció közvetfenül az alkalmazást követően vagy órákkal késöbb is 
kialakulhat, bár ezek a reakdók általában az alkalmazást követően egy órán 
belül jelentkeznek. Az enyhébb túlérzl!kenységi reakciók tipikusan b6r illetve 
nyálkahártya tünetek (viszketés. égető érzés. klpirosodás, csalánkiütés és duz
zanat). nehézlégzés és ritkán emészt6rendszerl panaszok formájában jelent
keznek. Az enyhébb reakciók súlyosabb formát ölthetnek. generalizált 
csalánklOtéssel. súlyos vIzenyővei (beleértve a gégét). súlyos hőrgógörccsel. 
szlvrltmuszavarral. vérnyomáseséssel (melyet vérnyomás emelkedés előz meg) 
és keringési elégtelenséggel. FájdaIomcslllapltókra érzékeny asztmás betegeknér. 
ezek a reakciók tipikusan asztmarohamok formájában jelentkeznek. 
A túlérzékenységi reakció által kiváltott életveszélyes állapot figyelmeztetó 
tünetei: hideg verltékezés. vémyomásesés. szédalés, gyengeség. hányinger. 
bórelszlnez6dés és fulladás. Ehhez társulhat még arcduzzanat, viszketés. szIvtáji 
szorftás. heves szIvdobogás és a végtagok hIdegérzete. 
Ha bármely mellékhatás súlyossá válik. vagy ha a betegtájékoztat6ban felsorolt 
mellékhatásokon kfvOl egyéb líInetet ésZlel. kérjük. értesltse orvosát vagy 

f.~~~AZALGOPYRIN TABLETTÁTTÁROLNIl 
A gyógyszer ~ elzárva tartandól 
L~jebb 2)bCon. fénytól védve tárolandól 
A aobozon feltOntetett lejárati Idő után ne szedje az Algopyrin tablettát. 
A leJáratlldő a megado~~ utolsó napjára vonatkozik. 
A gyógyszereket nem a szennyvlzzel vagy a háztartás! hulladékkal 
egyOtt megsemmlsltenl. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné 
VáJt gyógyszerelt miként semmIsItse meg. Ezek az Intézkedések el6segltlk a 
kömye~ védeImét. 
6. TOVABBllNFORMÁaóK • 
Mit tartalmaz az Algopyrin tabletta! 
A készltmény ~ metamlzol-nátrlum. Tablettánként 500 mg metaml
zoklátrlumot tartalmaz. 
!,pb IazetewAr Povldon K-25. magnézlum-sztearát, karboxllmetll
keménylt6-nátrlum. talkum. kukorl~ 
~l:: k6szftm6nJ ldlIIeme • mit a aomagolúf 

Fehér vagy csaknem fehér. szagtalan. lapos. metszett éla tabletta. Egyik oldalán 
..ALGOPYRIN 0.5" jelzés, másik oldalon felezővonal. 
10 db. III. 20 db tabletta buborékf6lla csomagolásban és dobozban. 

A forpIomba hozatall engedély Jogosultja • a gyirtó 
ForpIomba hozatall engedély jogosultja: 
sanofl.aventls zrt 
1045 Budapest. Tó utca 1-5. 

~~rszág 
di,;c:n' Zrt.. Magyarország 
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A készltményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba 
hozatall engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: 

1045 Budapest, Tó utca 1-5. 

~V~SOo~O 
A betegtájékoztat6 engedélyeztetésének dátuma: 2007. január 26. 




