
Zámeny liekov s obsahom fenofibrátu 
Vzhľadom na momentálny výpadok lieku LIPANTHYL NT 
145 (účinná látka fenofibrát) uvádzame možné zámeny za 
nedostupný liek. 

Indikácie fenofibrátu: 
Fenofibrát je aktivátor receptorov PPAR-alfa. Je indikovaný ako doplnok 
nefarmakologickej liečby pri závažnej hypertriglyceridémii s  nízkou 
hladinou HDL cholesterolu alebo bez nej, pri zmiešanej hyperlipidémii 
v prípade intolerancie alebo kontraindikácie statínov. Používa sa aj ako 
prídavná liečba k  statínu, ak nie je dostatočne kontrolovaná hladina 
triacylglyceridov u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (ak 
TAG > 2,3mmol/l podľa ESC). 

Terapia je dlhodobá, odporúča sa začať nižšou dávkou fenofibrátu a až 
pri neúčinnosti terapie dávku liečiva navyšovať. 

Vplyv technologického spracovania fenofibrátu na jeho 
biologickú dostupnosť: 
Technologické spracovania fenofibrátu v  jednotlivých prípravkoch sa 
líšia. Z  toho vyplýva rôzna biologická dostupnosť liečiva a  rozdielny 
vplyv súbežného príjmu potravy.   

Lieky s  účinnou látkou fenofibrát musia byť pre zvýšenie biologickej 
dostupnosti liečiva užívané súbežne s  jedlom. Výnimkou sú 
LIPANTHYL NT 145mg a kombinované prípravky CHOLIB 145mg/
20mg, CHOLIB 145mg/40mg, ktoré môžu byť užívané súbežne 
s jedlom alebo bez jedla vďaka spracovaniu fenofibrátu do nanočastíc. 

Tabuľka 1 znázorňuje ekvivalentné dávky fenofibrátu medzi 
jednotlivými liekmi registrovanými v Slovenskej republike. 
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Tabuľka 1: Prehľad ekvivalentných dávok liekov s obsahom fenofibrátu. 

Zdroje: 
• SPC: FENOFIX, SUPRELIP, FEBIRA, LIPANTHYL SUPRA 160mg, LIPANTHYL NT 145 mg, 

LIPANTHYL SUPRA 215 mg, FENOFIBRATE – AS 267 mg, CHOLIB 145mg/20mg, CHOLIB 145mg/
40mg, júl 2019. 

• CATAPANO, Alberico L., Ian GRAHAM, Guy DE BACKER, et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the 
Management of  Dyslipidaemias. European Heart Journal [online]. 2016, 37(39), 2999-3058 [cit. 
2019-08-06]. DOI: 10.1093/eurheartj/ehw272. ISSN 0195-668X. Dostupné z: https://www.sks.sk/system/
files/dyslipidaemias_2016_gl.pdf  

• Fenofibrát a jeho lékové formy. Interní Med. [online]. 2013, 2013, 15(1), 5 - 10 [cit. 2019-08-06]. ISSN 
1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2013/01/02.pdf 
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NÁZOV LIEKU LIEKOVÁ 
FORMA OBSAH LIEČIVA

SÚVIS S 
PRÍJMOM 
POTRAVY

KONVERZIA

FENOFIX 
200mg tvrdá kapsula

200mg 
mikronizovaného 

fenofibrátu
s jedlom

z 200mg fenofibrátu možno 
prejsť na 1 tbl LIPANTHYL 

SUPRA 160mg

SUPRELIP 
200mg tvrdá kapsula

200mg 
mikronizovaného 

fenofibrátu
s jedlom

z 200mg fenofibrátu možno 
prejsť na 1 tbl LIPANTHYL 

SUPRA 160mg

FEBIRA 200mg tvrdá kapsula
200mg 

mikronizovaného 
fenofibrátu

s jedlom
z 200mg fenofibrátu možno 
prejsť na 1 tbl LIPANTHYL 

SUPRA 160mg

LIPANTHYL 
SUPRA 160mg

filmom obalené 
tablety

160 mg 
supramikronizované 
častice fenofibrátu

s jedlom
z 200mg fenofibrátu možno 
prejsť na 1 tbl LIPANTHYL 

SUPRA 160mg

LIPANTHYL NT 
145mg

filmom obalené 
tablety

145 mg nanočastice 
fenofibrátu

s jedlom/bez 
jedla

z 1tbl LIPANTHYL SUPRA 
160mg možno prejsť na 1 tbl 

LIPANTHYL NT 145mg

LIPANTHYL 
SUPRA 215mg

filmom obalené 
tablety

215 mg 
supramikronizované 
častice fenofibrátu

s jedlom
1 tbl LIPANTHYL SUPRA 

215 zodpovedá 1 tbl 
FENOFIBRATE AS 267

FENOFIBRATE 
AS 267 tvrdá kapsula

267 mg 
mikronizované častice 

fenofibrátu
s jedlom

1 tbl FENOFIBRATE AS 
267 zodpovedá 1 tbl 

LIPANTHYL SUPRA 215
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