
 

 

Ulotka dla pacjenta 

 

Należy  zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

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

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa 

informacja. 

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż 

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. 

 

 

Torecan


   

(Thiethylperazinum) 

6,5 mg, tabletki powlekane  

 

Skład 

1 tabletka powlekana zawiera 6,5 mg tietyloperazyny w postaci dwumaleinianu.  

Substancje pomocnicze: Rdzeń: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, kwas 

stearynowy, żelatyna, otoczka: sacharoza, guma arabska, talk, tytanu dwutlenek (E 171)   

 

Opakowania 
Opakowanie zawiera 50 tabletek powlekanych po 6,5 mg, w buteleczce, w tekturowym pudełku. 

 

Podmiot odpowiedzialny   
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia 

 

Spis treści: 

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

2. Zanim zastosuje się lek Torecan 

3. Jak stosować lek Torecan   

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Przechowywanie leku Torecan 

6. Inne informacje 

 

1. Co to jest lek Torecan i w jakim celu jest stosowany 
Torecan należy do grupy leków pochodnych fenotiazyny. Lek wpływa na struktury w rdzeniu 

przedłużonym, które regulują procesy fizjologiczne związane z wymiotami. W ten sposób 

hamuje reakcję organizmu na bodźce, które pobudzają nudności i wymioty. Torecan działa 

również na ośrodki w ośrodkowym układzie nerwowym, które regulują i koordynują  bodźce 

z narządu równowagi w uchu wewnętrznym i aparatu lokomocyjnego i w ten sposób łagodzi 

różne postacie zawrotów głowy.  

Działanie rozpoczyna się 30 minut po podaniu leku i trwa około 4 godzin. 

 

Kiedy należy stosować Torecan 
Lek jest przeznaczony do leczenia i zapobiegania wymiotom w następujących stanach: 

 po zabiegach chirurgicznych, 

 po chemioterapii przeciwnowotworowej, 

 po radioterapii, 

 po stosowaniu  leków o działaniu wymiotnym, 

 w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych i  wydzielania żółci, 

 w nieleczonej ciężkiej niewydolności nerek (mocznicy), 
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 w niektórych stanach chorobowych głowy (migrenie, zwiększonym nadciśnieniu   

     wewnątrzczaszkowym, urazach głowy). 

Lek stosuje się w leczenie i zapobieganiu zawrotom głowy w następujących stanach: 

 wstrząśnięciu  mózgu, 

 zwapnieniu naczyń mózgowych, 

 różnych zaburzeniach narządu równowagi. 
 

2. Zanim zastosuje się lek Torecan 

Należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach przewlekłych, zaburzeniach 

metabolicznych, nadwrażliwości (alergii) na inne leki oraz o stosowaniu innych leków. 

 

Kiedy nie wolno stosować leku Torecan 

 jeśli w przeszłości występowała  nadwrażliwość na tietyloperazynę (wysypka, świąd,    

     trudności oddychania, silne obniżenie ciśnienia krwi) lub jakikolwiek inny składnik leku  

     Torecan oraz nadwrażliwości na pochodne fenotiazyny;       

 w ciężkich zaburzeniach świadomości  lub innych oznakach zaburzonego działania  

     ośrodkowego układu nerwowego; 

 w silnym obniżeniu ciśnienia krwi; 

 u dzieci poniżej 15 lat oraz u dzieci i młodzieży z objawami lub oznakami podobnymi do  

     nagłej ciężkiej choroby mózgu z równoczesnym upośledzeniem wątroby (zespół Reye´a). 

 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 

Podobnie jak inne leki przeciwwymiotne również Torecan może maskować objawy niektórych 

chorób układu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego, oraz niepożądane działania  

innych leków.  

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o następujących przypadkach: 

 dolegliwości związane z niskim ciśnieniem krwi; 

 ciąża ze szczególną postacią zwiększonego ciśnienia krwi z równoczesnymi obrzękami  

     kończyn (stan przedrzucawkowy); 

 zaburzenia czynności wątroby; 

 występowanie kiedykolwiek w przeszłości  chorobowo uwarunkowanych mimowolnych  

     ruchów   ciała; 

 stosowanie leku bromokryptyny. 

Lekarz zadecyduje o możliwości stosowania leku przez chorego. 

Torecan jako przedstawiciel grupy fenotiazyn może spowodować wystąpienie grupy objawów 

określanych jako złośliwy zespół neuroleptyczny, który przejawia się wysoką gorączką, 

sztywnością mięśni, zmianą stanu psychicznego i wahaniem ciśnienia krwi. W takim przypadku 

należy natychmiast przerwać leczenie i jak najszybciej  poinformować lub zgłosić się do lekarza. 

Ponieważ u chorych w podeszłym wieku podczas stosowania leku powyżej 2 miesięcy mogą 

wystąpić mimowolne ruchy, leczenie powinno trwać najwyżej dwa miesiące. Lekarz 

w zależności od wieku chorego ograniczy czas trwania leczenia. 

 

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem 

 Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku Torecan, z wyjątkiem alkoholu, który to może 

wywołać lub nasilać działania niepożądane leku. W związku z tym nie powinno się pić 

alkocholu w czasie przyjmowania leku Torecan. 
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Ciąża i karmienie piersią 

Przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady u lekarza lub farmaceuty. 

Nie przeprowadzono odpowiednich badań, które potwierdziłyby lub wykluczyły teratogenne lub 

toksyczne działanie na płód, nie można jednak wykluczyć ryzyka zagrożenia dla płodu. 

Należy unikać stosowania leku w czasie ciąży.  

Lek może być stosowany jedynie w przypadku gdy potencjalne korzyści dla zdrowia matki 

przeważają nad zagrożeniem dla płodu.  

 

Brak jest danych o przenikaniu tietyloperazyny do mleka kobiet karmiących. Zaleca się, by w 

czasie leczenia nie karmić piersią. 

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn  
 

Torecan może istotnie zmniejszyć zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych 

i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Dlatego w czasie leczenia zaleca się 

zachowanie  maksymalnej ostrożność  przy prowadzeniu pojazdów i obsługiwania urządzeń 

mechanicznych.   

   

Stosowanie innych leków 

Należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach przewlekłych, zaburzeniach 

metabolicznych oraz o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane 

są bez recepty. 

Równoczesne podawanie  leku Torecan i niektórych leków może doprowadzić do oddziaływania 

leków między sobą, dlatego może się zmniejszyć albo zwiększyć efekt każdego z tych leków.  

Lekarza należy poinformować szczególnie w przypadku stosowania następujących leków: 

 leków działających na ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, leki uspokajające, leki 

przeciwdepresyjne, leki o działaniu przeciwbólowym, opiaty- np. morfina, kodeina, tebaina, 

noskapina),   

 leku hamującego  wydzielanie niektórych hormonów (bromokryptyna),  

 leków do leczenia chorób nowotworowych (prokarbazyna).   

    
       

3. Jak stosować lek Torecan   

Dawkowanie i sposób podawania 
Lek Torecan należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie wolno zmieniać 

dawkowania lub przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. W przypadku wątpliwości 

należy ponownie skontaktować się z lekarzem. 

Zwykle stosuje się  dawkę 1 tabletkę na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch  lub 

trzech tabletek. Czas leczenia zależy od przebiegu choroby zasadniczej. Lekarz określi  czas 

trwania leczenia. 

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do 

lekarza lub farmaceuty. 

 

W przypadku pominięcia dawki leku Torecan 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Należy kontynuować zwykłą porę przyjmowania, tak by o odpowiednim czasie przyjąć następną  

przewidzianą dawkę.   

 

Skutki zbyt szybkiego przerwania leczenia lekem Torecan  

Bezpośredniego niebezpieczeństwa z powodu zbyt szybkiego przerwania leczenia nie ma. 

Występują lub stopniują się dolegliwości  z powodu których rozpoczęto leczenie (nudności, 

wymioty, zawroty głowy)     
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W przypadku zastosowania większej dawki  leku Torecan niż zalecana 

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub 

farmaceutą. 

Za duże dawki mogą spowodować suchość jamy ustnej, oszołomienie, splątanie, mimowolne 

ruchy i omdlenia z powodu zmniejszonego ciśnienia krwi. 

Po zażyciu większej ilości tabletek mogą dodatkowo wystąpić ciężkie zaburzenia świadomości,  

drgawki i inne oznaki zaburzeń   działania   ośrodkowego układu nerwowego.  

Lekarz zaleci odpowiednie leczenie i kontrolowanie czynności narządów (serce i układ 

naczyniowy, ośrodkowy układ nerwowy), które mogły by być dotknięte działaniem leku.  

 

4. Możliwe działania niepożądane 
Podobnie, jak inne leki, lek Torecan może wywierać działania niepożądane. 

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania tietyloperazyny, 

sklasyfikowano pod względem częstości występowania w następujące grupy: 

- bardzo często (≥1/10) 

- często (≥1/100 do <1/10) 

- niezbyt często (≥1/1,000 do <1/100) 

- rzadko (≥1/10,000 do <1/1,000) 

- bardzo rzadko (<1/10,000) 

 

Zaburzenia serca: 

- bardzo rzadko: tachykardia (przyśpieszanie pracy serca) 

Zaburzenia układu nerwowego 

- niezbyt często: senność, zawroty głowy, bole głowy, niepokój 

- rzadko: drgawki kręcz szyi, tężec tylni, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek, 

sztywność mięsni i grymas twarzy. Objawy te pojawiają się przede wszystkim u dzieci i 

młodzieży. U osób w podeszłym wieku po dłuższym stosowaniu leku może wystąpić opóźniona 

dyskinezja (mimowolne ruchy). 

- bardzo rzadko: nerwobóle nerwu trójdzielnego 

Zaburzenia oka 

- rzadko: zmętnienie soczewki i zamglone widzenie (po długotrwałym leczeniu) 

Zaburzenia żołądka i jelit 

- rzadko: suchość w ustach i anoreksja 

Zaburzenia układu hormonalnego 

- rzadko: powiększenie się sutka u mężczyzny (po długotrwałym leczeniu) 

Zaburzenia naczyniowe 

- rzadko: obwodowe obrzęki kończyn i twarzy 

- bardzo rzadko: hipotensja (przede wszystkim po podaniu pozajelitowym) 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

- bardzo rzadko: żółtaczka zastoinowa 

 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek objawów niepożądanych, nawet tych niewymienionych w tej 

ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. 

 

5.    Przechowywanie leku Torecan 

Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.  

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.    

 

6. Inne informacje 

Lek dostępny wyłącznie z przepisu lekarza.   
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W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela 

podmiotu odpowiedzialnego: 

Krka Polska Sp. z o.o. 

ul. Równoległa 5 

Warszawa 

 

Data opracowania ulotki:  

 
 


