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NAVODILO ZA UPORABO 

 

Symmetrel 100 mg mehke kapsule 

(amantadin) 

 

 

 

Pred uporabo natančno preberite navodilo!  

-  Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

 Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, tudi če imajo znake bolezni, podobne vašim. 

 Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni 

omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 

 

Navodilo  vsebuje: 

1. Kaj je zdravilo Symmetrel in za kaj ga uporabljamo 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Symmetrel  

3. Kako jemati zdravilo Symmetrel  

4. Možni neželeni učinki 

5. Shranjevanje zdravila Symmetrel 

6. Dodatne informacije 

 

 

1. KAJ JE ZDRAVILO SYMMETREL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO 

 

Zdravilo Symmetrel pripada skupini zdravil, ki se imenujejo antiparkinsonska zdravila (zdravila za 

zdravljenje Parkinsonove bolezni) in tudi skupini zdravil, ki se imenujejo protivirusna zdravila 

(zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje ali preprečevanje nekaterih bolezni, ki jih povzročajo virusi). 

Zdravilo Symmetrel se uporablja za zdravljenje Parkinsonove bolezni in tudi za preprečevanje ali 

zdravljenje nekaterih vrst influence (gripe) (tip A). Zdravilo Symmetrel ne pomaga pri prehladu, 

drugih tipih gripe ali drugih virusnih okužbah. Zdravilo Symmetrel se uporablja tudi za lajšanje 

bolečine, povezane z akutnim pasovcem (virusna bolezen, za katero je značilen boleč kožni izpuščaj z 

mehurji na omejenih predelih po eni strani telesa, pogosto v obliki proge). 

 

Parkinsonovo bolezen povzroča moteno ravnovesje snovi, ki jih možgani uporabljajo za pošiljanje 

signalov v druge dele telesa – premalo dopamina in/ali preveč acetilholina. 

Zdravilo Symmetrel pomaga normalizirati to ravnovesje v možganih in s tem olajša okorelost (rigor) 

in izboljša gibljivost. Zdravilo Symmetrel se uporablja tudi za zdravljenje okorelosti in tresenja, ki ju 

povzročajo nekatera zdravila za zdravljenje živčnih, duševnih in čustvenih stanj. 

 

Če imate kakršnakoli vprašanja o delovanju zdravila Symmetrel ali vas zanima, zakaj vam je bilo 

predpisano, se obrnite na svojega zdravnika. 

 

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO SYMMETREL 

 

Zdravilo Symmetrel smete vzeti šele po natančnem zdravniškem pregledu. Zdravilo Symmetrel je 

primerno za številne bolnike, ne pa za vse. Skrbno se držite zdravnikovih navodil. Lahko se razlikujejo 

od splošnih informacij v tem navodilu za uporabo. 

 

Ne jemljite zdravila Symmetrel: 

- če ste alergični (preobčutljivi) na zdravilno učinkovino ali katerokoli sestavino zdravila 

Symmetrel, ki so naštete na koncu tega navodila (v poglavju 6 pod naslovom "Kaj vsebuje 

zdravilo Symmetrel"). Če mislite, da bi lahko bili alergični (če ste imeli kdaj nenavadne 

reakcije: izpuščaj ali druge možne znake alergije), se posvetujte z zdravnikom; 
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- če ste noseči. 

Če se to nanaša na vas, povejte svojemu zdravniku in ne jemljite zdravila Symmetrel. 

 

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Symmetrel: 

- če imate bolezen ledvic ali jeter, 

- če imate ali ste imeli kdaj prej bolezen srca ali težave s krvnim obtokom, 

- če imate ali ste imeli kdaj prej ponavljajoče se težave s kožo (ekcem), 

- če imate napade krčev (epilepsijo), 

- če imate ali ste imeli kdaj prej želodčno razjedo, 

- če imate duševno bolezen, 

- če imate povečan pritisk v očeh (glavkom). Če imate nezdravljen glavkom z zaprtim zakotjem, 

ne smete jamati zdravila Symmetrel. 

 

Če kaj od navedenega velja za vas, povejte svojemu zdravniku preden začnete jemati zdravilo 

Symmetrel. Morda vas bo moral zdravnik v času jemanja tega zdravila bolj natančno spremljati. 

 

Pri otrocih, ki se zdravijo zaradi influence tipa A, posebej pri mlajših od 5 let, lahko pride do 

neobičajno nizke telesne temperature (pod 35 °C). V takem primeru se takoj posvetujte z 

zdravnikom in prenehajte jemati zdravilo Symmetrel. 

 

Če doživljate vztrajno in ponavljajoče se neprilagojeno harzardersko obnašanje (patološko 

harzarderstvo), povečano spolno slo (povečan libido) med zdravljenjem z zdravilom Symmetrel, 

povejte svojemu zdravniku. 

 

Uporaba drugih zdravil 

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, 

tudi če ste ga dobili brez recepta.  

To velja posebno za: 

- zdravila, ki zmanjšujejo tek, 

- zdravila za prehlad ali alergije, 

- zdravila za duševne bolezni, 

- zdravila za trebušne ali želodčne spazme ali krče, 

- druga zdravila za Parkinsonovo bolezen, 

- kombinirane diuretike (hidroklorotiazid in triamteren) za zdravljenje visokega krvnega tlaka. 

 

Sočasni uporabi teh zdravil se moramo med zdravljenjem z zdravilom Symmetrel izogniti. Če jemljete 

katero od teh zdravil vam bo morda vaš zdravnik predpisal alternativno zdravilo. Prav tako morate 

svojemu zdravniku povedati, če vam je med zdravljenjem z zdravilom Symmetrel predpisano zdravilo, 

ki ga še niste jemali sočasno z zdravilom Symmetrel. 

 

Uporaba zdravila Symmetrel skupaj s hrano in pijačo 

Kadar se zdravite z zdravilom Symmetrel, ne pijte alkohola, ker lahko ta kombinacija zveča nevarnost 

neželenih učinkov. 

 

Nosečnost in dojenje 

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. 

Če ste noseči ali če načrtujete zanositev, morate to povedati svojemu zdravniku. Zdravila Symmetrel v 

nosečnosti ne uporabljajte. Z zdravnikom se pogovorite o morebitnih tveganjih pri jemanju zdravila 

Symmetrel v nosečnosti. 

 

Če dojite, morate to povedati svojemu zdravniku. Učinkovina v zdravilu Symmetrel prehaja v 

materino mleko in možno je, da bo učinkovala na dojenega otroka. Če svojega otroka dojite, ne smete 

jemati zdravila Symmetrel. 

 

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 

Zaradi zdravila Symmetrel lahko postanete vrtoglavi, zmedeni, lahko se vam zamegli vid ali se s 

težavo koncentrirate, kar upočasni vaše reakcije. Če se vam to zgodi ne vozite in ne upravljajte strojev. 
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3. KAKO JEMATI ZDRAVILO SYMMETREL 

 

Pri jemanju zdravila Symmetrel natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se 

posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

Skrbno se držite zdravnikovih navodil. Ne prekoračite priporočenega odmerka. 

 

Koliko zdravila Symmetrel vzeti 

Za bolnike, ki jemljejo zdravilo Symmetrel za zdravljenje Parkinsonove bolezni: 

zdravljenje se navadno začne z 100 mg na dan, odmerek se postopoma zveča na 1 kapsulo dvakrat na 

dan. 

 

Za bolnike, ki jemljejo zdravilo Symmetrel za preprečevanje ali zdravljenje gripe: 

-  otroci, stari od 5 do 9 let: 1 kapsulo enkrat dnevno, 

-  mladostniki in odrasli (stari od 10 do 65 let): 1 kapsulo dvakrat dnevno. 

 

Pri starejših bolnikih brez okvare delovanja ledvic priporočajo odmerek, ki naj ne presega 100 mg. 

Pri bolnikih z okvarjenim delovanjem ledvic odmerjanje navadno zmanjšamo. 

Odmerek, ki vam ga predpiše vaš zdravnik, se lahko razlikuje od zgoraj navedenih odmerkov. V 

takem primeru se ravnajte po zdravnikovih navodilih. 

 

Kdaj jemati zdravilo Symmetrel 

Po možnosti jemljite zdravilo Symmetrel zjutraj in opoldan. Jemanje zdravila Symmetrel vsak dan ob 

istem času vam bo pomagalo si zapomniti, kdaj vzeti zdravilo. 

 

Kako jemati zdravilo Symmetrel 

Kapsulo vzemite po hrani z nekaj vode in jo pogoltnite celo brez žvečenja, lomljenja in drobljenja. 

 

Kako dolgo jemati zdravilo Symmetrel 

Nadaljujte z jemanjem zdravila Symmetrel, kot vam je naročil zdravnik. Če imate kakršnakoli 

vprašanja o trajanju terapije z zdravilom Symmetrel se posvetujte s svojim zdravnikom ali 

farmacevtom. 

 

Starejši bolniki 

Starejši ljudje so še posebno občutljivi za učinke zdravila Symmetrel. Zdravnik vam bo dal vse 

potrebne podatke, na primer o skrbnem odmerjanju. 

 

Otroci in mladostniki 

Otroci, starejši od 5 let, lahko zdravilo Symmetrel uporabljajo pod pogojem, da starši upoštevajo 

zdravnikova navodila. 

 

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Symmetrel, kot bi smeli 

Simptomi pri prevelikem odmerjanju lahko vključujejo nenormalno pojačane reflekse, agitacijo, krče, 

motnje gibanja, med drugim lahko krčenje mišic ali krčevite zgibke celega telesa, razširjene zenice, 

oteženo požiranje, zmedenost, dezorientiranost, vidne halucinacije, nenadno krčenje mišic, pospešeno 

dihanje, zadihanost ali oteženo dihanje, zastoj srca, hitro ali nepravilno bitje srca, visok krvni tlak, 

navzeo, bruhanje, suha usta, oteženo odvajanje urina, nepravilno delovanje ledvic, vključno z 

nenormalnimi izvidi preiskav ledvične funkcije.  

Preveliko odmerjanje se lahko konča s smrtnim izidom. 

Če ste pomotoma vzeli veliko več tablet, kot vam je predpisal zdravnik, takoj obvestite svojega 

zdravnika. 

Če opazite zmedenost, dezorientiranost, halucinacije, slabost s siljenjem na bruhanje, bruhanje, 

pospešeno dihanje, nepravilno bitje srca, motnje gibanja ali napade krčev, o tem nemudoma obvestite 

svojega zdravnika. 

 

Če ste pozabili vzeti zdravilo Symmetrel 
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Če ste pozabili vzeti en odmerek, ga vzemite, takoj ko se spomnite. Če je že skoraj čas za naslednji 

odmerek, ne vzemite pozabljenega odmerka; vrnite se na svoj običajni urnik odmerjanja. Ne vzemite 

dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Če ste izpustili več kot en odmerek, se 

obrnite na svojega zdravnika (glejte tudi “Kako jemati zdravilo Symmetrel”). 

 

Če ste prenehali jemati zdravilo Symmetrel 

Ne prenehajte nenadoma jemati zdravila Symmetrel, ne da bi se prej posvetovali s svojim 

zdravnikom. Povedal vam bo, kdaj in kako lahko nehate jemati to zdravilo; nenadna prekinitev 

jemanja zdravila lahko poslabša vašo bolezen, povzroči motnje duševnega stanja (kot sta zmedenost in 

dezorientiranost) ali povzroči težko, lahko celo smrtno nevarno stanje (simptome, podobne 

nevroleptičnemu malignemu sindromu), pri katerem je potrebna takojšnja zdravniška pomoč. 

Nemudoma povejte zdravniku, če po nenadni prekinitvi jemanja zdravila Symmetrel opazite mišično 

okorelost in zvišano telesno temperaturo, ker utegnejo ti simptomi kazati na omenjeno stanje. 

 

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

 

 

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI 

 

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Symmetrel neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh 

bolnikih.  

 

Lahko pride do naslednjih neželenih učinkov: 

Pogosti: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikov od 100 bolnikov  

Občasni: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov  

Redki:pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov  

Zelo redki: pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 100.000 bolnikov. 

 

Če se pojavi kateri od spodaj navedenih neželenih učinkov, se čimprej posvetujte z zdravnikom, 

ker utegne biti potrebna zdravniška pomoč. 

 

Nekateri stranski učinki so lahko resni: 

 

Ti stranski učinki so lahko občasni ali redki (prizadanejo 1 do 100 od 10.000 bolnikov): 

Halucinacije, občutek potrtosti, občutek tesnobe, nepovezano govorjenje, motena koordinacija. 

dezorientiranost, duševne motnje, nehoteni gibi ust, jezika in okončin, napadi krčev, bolečina v očeh z 

zmanjšanjem vidne ostrine. 

 

Opažali so hudo zmedenost in občutek vznesenosti oziroma prekomerne vznemirjenosti.  

 

Pojavi se lahko tudi izpuščaj, oteženo uriniranje, uhajanje urina. 

 

Zelo redko so opisovali primere resnih, lahko celo smrtno nevarnih stanj z mišično okorelostjo, 

motnjami zavesti in zvišano temperaturo kot ključnimi simptomi (simptomi, podobni nevroleptičnemu 

malignemu sindromu); bolezni srca, nepojasnjena zadihanost, zvišana telesna temperatura, vnetje 

žrela/grla ali razjede v ustih zaradi okužb (nizka koncentracija belih krvnih celic). 

 

Pri otrocih, posebno pri mlajših od 5 let, so opažali neobičajno nizko telesno temperaturo (pod 35 °C). 

 

Spodaj navedeni stranski učinki so pogosto blagi in navadno postopoma izginejo, če zmanjšamo 

odmerek ali prekinemo zdravljenje. Vendar pa nikoli ne smete spremeniti predpisanega 

odmerjanja, ne da bi se posvetovali z zdravnikom. 

 

Nekateri stranski učinki so pogosti: 

Otekanje stopal ali goleni. 
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Zdravilo Symmetrel lahko pogosto povzroči škrlatasto rdeče, packam podobne pege na koži, včasih 

imajo vzorec ribiške mreže. To se pogosteje zgodi pri ženskah, navadno na spodnjih udih in/ali 

stopalih pri bolnikih, ki že nekaj mesecev ali dlje redno jemljejo zdravilo Symmetrel. 

Čeprav packam podobne pege lahko ostanejo, dokler jemljete to zdravilo, normalno v 2 do 12 tednih 

po prekinitvi zdravljenja postopoma izginejo. Če imate glede tega kakšna vprašanja, se posvetujte s 

svojim zdravnikom. 

 

Nekateri stranski učinki so občasni:  

agitacija, živčnost, občutek vznesenosti, otežena koncentracija, vrtoglavost, omotičnost, glavobol, 

moteno spanje ali nočne more, utrujenost, pomanjkanje energije, zamegljen vid, hitro bitje srca, 

omotičnost ali izguba zavesti pri hitrem vstajanju iz ležečega ali sedečega položaja (nizek krvni tlak), 

suha usta, izguba teka, čezmerno znojenje, slabost s siljenjem na bruhanje, bruhanje, zaprtost. 

 

Nekateri stranski učinki so redki:  
Zmedenost, tresenje, driska. 

 

Nekateri stranski učinki so zelo redki:  

Reverzibilne spremembe jetrnih testov, povečana občutljivost kože na sončno svetlobo. 

 

Če vas kateri od navedenih učinkov huje prizadene, obvestite svojega zdravnika. 

 

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v 

tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 

 

 

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA SYMMETREL 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 

 

Shranjujte pri temperaturi do 30
o
C.  

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago. 

 

Zdravila Symmetrel ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli.   

 

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 

zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati 

okolje. 

 

6.  DODATNE INFORMACIJE 

 

Kaj vsebuje zdravilo Symmetrel  

 

- Zdravilna učinkovina zdravila Symmetrel je amantadin (v obliki amantadinijevega klorida). 

- Pomožne snovi so: repično olje, sojin lecitin, zmes voskov, sestavljena iz enega dela čebeljega 

voska, enega dela hidrogeniranega sojinega olja in štirih delov drugih delno hidrogeniranih 

rastlinskih olj. 

 

Izgled zdravila Symmetrel in vsebina pakiranja 

Zdravilo Symmetrel je na voljo v obliki mehkih kapsul, ki vsebujejo 100 mg amantadinijevega 

klorida. Kapsula je rdečkasto-rjave barve, neprozorna in podolgovate oblike. 

Pakiranje zdravila Symmetrel vsebuje 30 ali 60 mehkih kapsul.  

 

Način in režim izdajanja zdravila 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 

 

Izdelovalec zdravila: 

Novartis Pharma AG 
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Schaffhauserstrasse, CH-4332 

Stein 

Švica  

za Novartis Pharma AG, Basel, Švica. 

 

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na: 
Novartis Pharma Services Inc. 

Podružnica v Sloveniji 

Verovškova ulica 57 

SI-1000 ljubljana 

  

Datum zadnje revizije navodila 

17.11.2011 


