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Ulotka dołączona do opakowania: Informacje dla pacjenta 

 

OCALIVA 5 mg tabletki powlekane 

OCALIVA 10 mg tabletki powlekane 

 

kwas obetycholowy 

 

 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie 

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, 

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, 

jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4. 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona 

informacje ważne dla pacjenta. 

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.  

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. 

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może 

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. 

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych należy poinformować o nich 

opiekującego się Państwem lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę. Należy tak postąpić również 

w przypadku wszystkich możliwych działań niepożądanych niewymienionych w ulotce. Patrz 

punkt 4. 

 

Spis treści ulotki 

 

1. Co to jest lek OCALIVA i w jakim celu się go stosuje 

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku OCALIVA 

3. Jak przyjmować lek OCALIVA 

4. Możliwe działania niepożądane  

5. Jak przechowywać lek OCALIVA 

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

 

 

1. Co to jest lek OCALIVA i w jakim celu się go stosuje 

 

Substancją czynną leku OCALIVA jest kwas obetycholowy (agonista receptora farnezoidowego X), 

który wspomaga czynność wątroby ograniczając wytwarzanie i odkładanie się żółci w wątrobie i tym 

samym łagodząc stan zapalny. 

 

Lek ten przeznaczony jest do leczenia osób dorosłych z chorobą wątroby znaną jako pierwotne 

żółciowe zapalenie dróg żółciowych (znane również jako pierwotna marskość żółciowa wątroby), 

może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innym lekiem - kwasem ursodeoksycholowym.  

 

 

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku OCALIVA  

 

Kiedy nie przyjmować leku OCALIVA: 

– jeśli pacjent ma uczulenie na kwas obetycholowy lub którykolwiek z pozostałych składników 

tego leku (wymienionych w punkcie 6); 

– w przypadku niedrożności dróg żółciowych (wątroby, pęcherzyka żółciowego i przewodów 

żółciowych). 

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności  

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku OCALIVA należy skonsultować się z lekarzem lub 

farmaceutą 

 

Jeśli wystąpi ciężkie do zniesienia swędzenie, należy powiedzieć o tym lekarzowi. 
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Przy rozpoczynaniu leczenia oraz regularnie w trakcie jego trwania lekarz będzie zlecać wykonanie 

badania krwi w celu kontrolowania stanu wątroby.  

 

Dzieci i młodzież 

Tego leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży. 

 

Lek OCALIVA a inne leki 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta 

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. 

 

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu tak zwanych żywic wiążących kwasy 

żółciowe (cholestyraminy, kolestypolu, kolesewelamu) stosowanych w celu obniżenia stężenia 

cholesterolu we krwi, ponieważ mogą one zmniejszać siłę działania leku OCALIVA. Pacjenci 

przyjmujący którykolwiek z tych leków powinni przyjmować OCALIVA na co najmniej 4-6 godzin 

przed lub 4-6 godziny po przyjęciu żywic wiążących kwasy żółciowe, zachowując jak najdłuższy 

odstęp czasu.  

 

Stężenie niektórych leków, takich jak teofilina (leku ułatwiającego oddychanie) lub tyzanidyna (lek 

zmniejszający sztywność i napięcie mięśni) może ulec zwiększeniu i musi być kontrolowane przez 

lekarza w trakcie stosowania leku OCALIVA. Lekarz może również kontrolować parametry 

krzepnięcia, jeśli w trakcie stosowania leku OCALIVA pacjent przyjmuje leki, takie jak warfaryna 

(lek ułatwiający przepływ krwi).  

 

Ciąża i karmienie piersią 

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku OCALIVA u kobiet w okresie ciąży. 

W ramach ostrożności nie należy stosować leku OCALIVA w okresie ciąży. 

 

Nie wiadomo, czy lek przenika do ludzkiego mleka. Lekarz opiekujący się pacjentką określi, czy 

powinna ona przerwać karmienie piersią lub przerwać (odstąpić) od stosowania leku OCALIVA, 

biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.  

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 

Lek nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania 

maszyn. 

 

 

3. Jak przyjmować lek OCALIVA 

 

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie 

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

 

Zalecana dawka to jedna tabletka powlekana 5 mg raz na dobę doustnie. 

Lekarz może dostosować dawkę leku zależnie od czynności wątroby lub występowania u pacjenta 

trudnego do tolerowania świądu. Po 6 miesiącach leczenia lekarz może zdecydować się zwiększyć 

dawkę do 10 mg raz na dobę w oparciu o odpowiedź na leczenie. Lekarz omówi z pacjentem kwestię 

zmiany dawkowania. 

 

Lek OCALIVA można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Pacjenci 

przyjmujący żywice wiążące kwasy żółciowe powinni przyjmować kwas obetycholowy na co 

najmniej 4–6 godzin przed lub co najmniej 4–6 godzin po przyjęciu żywic wiążących kwasy żółciowe 

(patrz punkt „Lek OCALIVA a inne leki”). 

 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku OCALIVA 

W razie przypadkowego zażycia większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić działania 

niepożądane związane z pracą wątroby, takie jak zażółcenie skóry. W takim przypadku należy 

natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala.  
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Pominięcie przyjęcia leku OCALIVA 

Należy opuścić dawkę pominiętą i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze przyjmowania leku.  

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. 

 

Przerwanie przyjmowania leku OCALIVA 

Lek OCALIVA należy stosować tak długo, jak to zaleci lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku 

bez konsultacji z lekarzem. 

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się 

do lekarza lub farmaceuty. 

 

 

4. Możliwe działania niepożądane 

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi swędzenie 

skóry (świąd) lub swędzenie skóry się nasili. Zazwyczaj swędzenie skóry jest bardzo częstym 

działaniem niepożądanym, które zaczyna się w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu leczenia lekiem 

OCALIVA, a jego nasilenie zwykle zmniejsza się w miarę upływu czasu.  

 

Bardzo częste działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób): 

• ból brzucha 

• uczucie zmęczenia 

 

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób): 

• zaburzenia wydzielania hormonu tarczycy 

• zawroty głowy 

• szybkie lub nieregularne bicie serca (palpitacje serca) 

• ból w jamie ustnej i gardle 

• zaparcia 

• suchość skóry, zaczerwienienie (wypryski) 

• wysypka 

• ból stawów 

• obrzęk dłoni i stóp 

• gorączka 

 

Zgłaszanie działań niepożądanych 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione 

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane 

można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat 

bezpieczeństwa stosowania leku. 

 

 

5. Jak przechowywać lek OCALIVA 

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym 

i etykiecie butelki po słowach „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień 

podanego miesiąca. 

 

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.  

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić 

środowisko. 

 

 

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

 

Co zawiera lek OCALIVA  

Substancją czynną leku jest kwas obetycholowy.  

- OCALIVA 5 mg tabletki powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg kwasu 

obetycholowego. 

- OCALIVA 10 mg tabletki powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg kwasu 

obetycholowego. 

 

Pozostałe składniki to: 

- Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna (E460), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), 

magnezu stearynian. 

- Skład otoczki: Alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany (E1203), tytanu dwutlenek 

(E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b), żelaza tlenek żółty (E172). 

 

Jak wygląda lek OCALIVA i co zawiera opakowanie 

- OCALIVA 5 mg to żółta, okrągła tabletka z wytłoczonym napisem „INT” po jednej stronie 

i cyfrą „5” na drugiej stronie tabletki powlekanej. 

- OCALIVA 10 mg to żółta, trójkątna tabletka z wytłoczonym napisem „INT” po jednej stronie 

i cyfrą „10” na drugiej stronie tabletki powlekanej.  

-  

Wielkość opakowania 

1 butelka zawierająca 30 lub 100 tabletek powlekanych 

 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

 

Podmiot odpowiedzialny 

Intercept Pharma International Ltd.  

Ormond Building  

31 – 36 Ormond Quay Upper 

Dublin 7  

Irlandia 

 

Wytwórca 

Almac Pharma Services (Ireland) Limited 

Finnabair Industrial Estate, 

Dundalk, 

Co.Louth, 

A91 P9KD, 

Irlandia 

 

Almac Pharma Services  

Seagoe Industrial Estate 

Portadown 

Craigavon 

BT63 5UA 

Wielka Brytania 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego 

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: 
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België/Belgique/Belgien 

Intercept Pharma Nederland B.V., 

Netherland/Pays-Bas/Niederlande  

Tél/Tel: +32 (0) 24037219 

 

Lietuva 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Tel.: +370 672 12222 

 

България 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Teл: +35 988 6666096 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Intercept Pharma Nederland B.V., 

Pays-Bas/Niederlande  

Tél/Tel.: +352 27861461 

 

Česká republika 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Tel.: +420 251 512 947 

 

Magyarország 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Tel.: +36 1 3192633 

 

Danmark 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Østrig 

Tlf: +43 1 5037244 

 

Malta 

Intercept Pharma International Ltd. 

Irlanda 

Tel: +353 144 75 196 

 

Deutschland 

Intercept Pharma Deutschland GmbH 

Tel: +49 30 30 80 767 5 

 

Nederland 

Intercept Pharma Nederland B.V.,  

Netherland 

Tel: +31 207 139 216 

 

Eesti 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Leedu 

Tel: +370 672 12222 

 

Norge 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Østerrike 

Tlf: +43 1 5037244 

 

Ελλάδα 

Intercept Pharma International Ltd. 

Ιρλανδία 

Τηλ: +353 144 75 196 

 

Österreich 

Intercept Pharma Austria GmbH 

Tel: +43 1928 4012 

España 

Intercept Pharma Spain S.L.U. 

Tel: +34 914 194 970 

 

Polska 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Tel: +48 22 322 76 80 

 

France 

Intercept Pharma France SAS 

Tél: +33 176 701 049 

 

Portugal 

Intercept Pharma Portugal, Unipessoal Lda 

Tel: +351 308 805 674 

 

Hrvatska 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Austrija 

Tel: +43 1 5037244 

 

România 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Tel: +40 722 660744 

 

Ireland 

Intercept Pharma International Ltd. 

Ireland 

Tel: +353 144 75 196 

 

Slovenija 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Avstrija 

Tel: +43 1 5037244 
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Ísland 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Austurríki 

Tlf: +43 1 5037244 

 

Slovenská republika 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Tel: +421 2 45523126 

 

Italia 

Intercept Italia S.r.l. 

Tel: +39 0236026571 

Suomi/Finland 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Itävalta 

Tlf: +43 1 5037244 

 

Κύπρος 

Intercept Pharma International Ltd. 

Ιρλανδία 

Τηλ: +353 144 75 196 

 

Sverige 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Österrike 

Tlf: +43 1 5037244 

 

Latvija 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Lietuva 

Tel: +370 672 12222 

 

United Kingdom 

Intercept Pharma UK & Ireland Ltd. 

Tel: + 44 330 100 3694 

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: <{MM/RRRR}><{miesiąc RRRR}>. 

 

Ten lek został warunkowo dopuszczony do obrotu. Oznacza to, że oczekuje się na więcej danych 

dotyczących leku. 

 

Europejska Agencja Leków dokona co najmniej raz w roku przeglądu nowych informacji o leku  

i w razie konieczności treść tej ulotki zostanie zaktualizowana. 

 

Inne źródła informacji 

 

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków 

www.ema.europa.eu. Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich chorobach  

i sposobach leczenia.  

 

 

 

http://www.ema.europa.eu/
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