Sp.zn. sukls297838/2016
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Mucofortin 600 mg šumivé tablety
2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.
Pomocné látky se známým účinkem:
Jedna šumivá tableta obsahuje 682,2 mg isomaltu, 39,9 mg aspartamu, 669,9 mg hydrogenuhličitanu
sodného (odpovídá 183,4 mg sodíku).
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.

LÉKOVÁ FORMA

Šumivé tablety.
Bílé, kulaté, ploché tablety s šikmo seříznutými okraji, hladký povrch na obou stranách tablety.
Velikost tablety: tloušťka 4,5 mm +/- 1 mm, průměr 25 mm +/- 1 mm.
4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Mucofortin je u dospělých indikován v případě krátkodobé mukolytické léčby akutních onemocnění
dýchacích cest (běžné nachlazení) spojených se zvýšenou sekrecí hustého a viskózního hlenu.
4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování
Dospělí
600 mg acetylcysteinu (1 efervescentní tableta) jednou denně.
Tento přípravek nesmí být bez konzultace s lékařem užíván déle než 5 dní.
Pediatrická populace
Mucofortin je kontraindikován u dětí mladších 2 let (viz bod 4.3) a není vhodný k použití u dětí a
dospívajících ve věku 2–18 let.
Způsob podání
Perorální podání.
Šumivou tabletu je třeba rozpustit v ½ sklenici vody a ihned vypít. Roztok je čirý a bezbarvý.
Poznámka:
Užijte nanejvýš 4 hodiny před spánkem, aby se zkapalněný sekret nezadržoval v průduškách. Během
léčby se doporučuje pít velké množství tekutin.
4.3

Kontraindikace
•

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
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•
•
•
•
4.4

Astmatický stav.
Fenylketonurie.
Aktivní žaludeční nebo dvanáctníkové vředy.
Děti do 2 let věku – protože léčivá látka: acetylcystein může vyvolat obstrukci respiračního
traktu u dětí mladších dvou let (viz také body 4.2 a 4.4).
Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti s bronchiálním astmatem musí být během léčby acetylcysteinem pod přísnou kontrolou
vzhledem k možnosti rozvoje bronchospasmu. V případě výskytu bronchospasmu je třeba léčbu
okamžitě přerušit.
U starších pacientů nebo při respiračním selhání je třeba použít zvláštní opatření kvůli snížené
schopnosti vykašlávat. U pacientů trpících problémy s vykašláváním se doporučuje aplikovat
respirační fyzioterapii (např. odtokovou polohu).
Mukolytické léky mohou u dětí mladších dvou let vyvolat obstrukci dýchacích cest. Vzhledem
k fyziologickým vlastnostem dýchacího traktu u této věkové skupiny může být omezena možnost
vykašlávání. Proto mukolytické přípravky nesmí být užívány u dětí ve věku do 2 let. Vzhledem k
množství léčivé látky se léčivý přípravek Mucofortin nemá používat u dětí
a dospívajících mladších 18 let.
Zvláštní opatrnost se doporučuje u pacientů s anamnézou žaludečních nebo dvanáctníkových vředů,
zejména pokud se léčivý přípravek užívá současně s jinými léky, o nichž je známo, že dráždí žaludeční
sliznici.
Během léčby acetylcysteinem byly velmi vzácně pozorovány závažné kožní nežádoucí účinky, např.
Stevensův-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Pokud dojde ke změnám na kůži a sliznici, je třeba
okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ihned ukončit užívání acetylcysteinu.
Zvláštní opatrnost se doporučuje u pacientů s intolerancí histaminu. U těchto pacientů je třeba se
vyhnout dlouhodobé léčbě acetylcysteinem, protože acetylcystein má vliv na metabolismus histaminu
a může vyvolat příznaky intolerance (např. bolesti hlavy, rýmu, svědění).
Pokud je nutné současně užívat acetylcystein a perorální antibiotika, je třeba mezi užíváním těchto
léků zachovat nejméně 2hodinový interval (viz bod 4.5).
Tento léčivý přípravek obsahuje 183,4 mg sodíku v jednotce dávky, což odpovídá 9,17 %
doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2
g sodíku. .
Tento léčivý přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s
fenylketonurií.
Produkt obsahuje isomalt, který je v těle hydrolyzován na glukózu, manitol a sorbitol. Pacienti se
vzácnou poruchou vstřebávání glukózo-galaktózy by neměli tento přípravek užívat.
Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy nemají tento přípravek užívat. .
4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých.
Souběžná léčba acetylcysteinem s přípravkem proti kašli může vzhledem k utlumenému reflexu kašle
způsobit zadržení sekretu.
Aktivní uhlí může snížit účinek acetylcysteinu.
Nedoporučuje se rozpouštění acetylcysteinových přípravků společně s jinými léčivými přípravky.
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Dostupné zprávy o inaktivaci antibiotik acetylcysteinem a jinými mukolytickými léčivými přípravky
se týkají pouze experimentů in vitro, ve kterých byly uvedené látky přímo smíšeny. Z bezpečnostních
důvodů však má být acetylcystein a antibiotika podávány odděleně, s intervalem alespoň 2 hodiny.
Acetylcystein zvyšuje pronikání cefuroximu do bronchiálního sekretu.
Souběžné podávání s karbamazepinem může při terapeutické koncentraci vést ke snížení hladiny
karbamazepinu v plazmě.
Současné podávání acetylcysteinu a nitroglycerinu nebo jiných nitrátů může vést ke zvýšenému
rozšiřování cév a zpomalení shlukování krevních destiček. Pokud je nutná souběžná léčba
acetylcysteinem a nitráty, je nutné sledovat, zda u pacienta nedojde k výrazné hypotenzi, a je třeba jej
upozornit na možný výskyt bolestí hlavy.
Vliv acetylcysteinu na laboratorní testy
Acetylcystein může ovlivnit výsledky kolorimetrického stanovení salicylátů. Acetylcystein může
ovlivňovat výsledky stanovení ketonu v moči.
4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
O použití acetylcysteinu u těhotných žen existují omezené údaje.
Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu
(viz bod 5.3).
Jako preventivní opatření je vhodné vyhnout se užívání přípravku Mucofortin během těhotenství.
Kojení
Není známo, zda se acetylcystein/metabolity vylučují do mateřského mléka.
Nebezpečí pro novorozence/kojence nelze vyloučit.
Je třeba rozhodnout, zda přerušit kojení nebo přerušit/nenasadit léčbu přípravkem Mucofortin,
s přihlédnutím k přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro matku.
Fertilita
Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku acetylcysteinu na lidskou plodnost. Studie na zvířatech
nevykazují při doporučené dávce žádné škodlivé účinky na lidskou plodnost (viz bod 5.3).
4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinky acetylcysteinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nejsou známy.
4.8

Nežádoucí účinky

Byly klasifikovány níže uvedené nežádoucí účinky podle četnosti výskytu a třídy orgánových
systémů. Frekvence výskytu nežádoucích účinků je popsána jako: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100
až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10
000), není známo (z dostupných údaju nelze určit).
Gastrointestinální poruchy
Méně časté: stomatitida, , zvracení, průjem, bolest žaludku, bolest břicha, nauzea
Vzácné: dyspepsie
Poruchy nervového systému
Méně časté: bolest hlavy
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
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Vzácné: bronchospasmus, dyspnoe
Poruchy ucha a labyrintu
Méně časté: tinnitus
Poruchy imunitního systému
Méně časté: hypersenzitivní reakce
Velmi vzácné: anafylaktický šok, anafylaktické/anafylaktoidní reakce
Srdeční poruchy
Méně časté: tachykardie
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: kopřivka, vyrážka, angioedém, svědění
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Méně časté: horečka
Není známo: edém obličeje
Cévní poruchy
Méně časté: hypotenze
Velmi vzácné: krvácení
Velmi vzácné jsou zprávy o Stevensnově-Johnsonově syndromu a vývoji Lyellova syndromu po léčbě
acetylcysteinem. Ve většině případů pacient, u něhož se vyskytly výše uvedené příznaky, užíval
alespoň jeden další léčivý přípravek. Pokud se na kůži nebo sliznicích objeví nové změny, léčbu
acetylcysteinem je třeba okamžitě ukončit.
Během různých studií byl pozorován pokles hromadění krevních destiček v přítomnosti
acetylcysteinu, není však možné stanovit klinický význam tohoto účinku.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili jakékoli podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: http//:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
4.9

Předávkování

Po perorálním užití acetylcysteinu nebyly hlášeny případy intoxikace. U dobrovolníků, kteří užívali
acetylcystein v dávce 11,6 g denně po dobu 3 měsíců, nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí
účinky. Acetylcystein podávaný perorálně v dávkách do 500 mg/kg byl dobře tolerován a nevyskytly
se žádné příznaky intoxikace.
Příznaky intoxikace
Předávkování může způsobit nauzeu, zvracení a průjem.
Léčba intoxikace
Není známo žádný konkrétní antidotum proti acetylcysteinu. Pokud je nutná léčba, měla by být
symptomatická.
5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti
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Farmakoterapeutická skupina: mukolytika, ATC kód: R05 CB01
Acetylcystein je derivát aminokyseliny cysteinu. Acetylcystein působí na mukózní a mukopurulentní
sekrety značným mukolyticky-fluidizačním účinkem depolymerizací mukoproteinových komplexů a
nukleových kyselin. Výsledkem tohoto účinku je snížení viskozity hlenu.
Acetylcystein má také přímý antioxidační účinek díky volné thiolové nukleofilní skupině (- SH)
schopné vzájemně reagovat přímo s elektrofilními skupinami oxidačních radikálů.
Kromě toho se acetylcystein podílí na zvýšení syntézy glutathionu, což je látka nezbytná pro
detoxikaci škodlivých faktorů.
5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Po perorálním podání se acetylcystein rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu. Vzhledem
k pravděpodobnému metabolismu ve střevní stěně a účinku prvního průchodu je biologická dostupnost
acetylcysteinu po perorálním podání nízká (přibližně 10 %). Maximální plazmatická koncentrace je
dosažena po 1 až 3 hodinách po podání.
Distribuce
Distribuční objem acetylcysteinu je 0,33 l/kg až 0,47 l/kg. 4 hodiny po podání je míra vazby
plazmatických bílkovin přibližně 50 % a po 12 hodinách klesá na 20 %.
Metabolismus
Nízká biologická dostupnost acetylcysteinu naznačuje, že po perorálním podání je acetylcystein rychle
a intenzivně metabolizován ve střevní stěně a játrech.
Sloučenina vytvořená v důsledku metabolismu, cystein, je považována za aktivní metabolit.
Eliminace
Renální clearance může představovat přibližně 30 % celkové clearance.
5.3

Preklinické údaje o bezpečnosti

Akutní toxicita
Viz bod 4.9.
6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kyselina citronová
Isomalt
Hydrogenuhličitan sodný
Kyselina askorbová (E 300)
Aspartam (E 951)
Citronové aroma
6.2

Inkompatibility

Připravený roztok Mucofortinu se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky.
6.3

Doba použitelnosti

2 roky
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Doba použitelnosti po prvním otevření obalu: 28 dní.
6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek
chráněn před světlem a vlhkostí.
6.5

Druh obalu a obsah balení

Polypropylenová nádoba s LDPE uzávěrem, obsahující silikagel jako vysoušecí prostředek,
v kartonové krabičce.
Velikost balení: 10 tablet
6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.
7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ulice Nocznickiego 31
01-918 Varšava
Polsko
8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 52/1023/16-C
9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE A PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 3. 4. 2019
10.

DATUM REVIZE TEXTU

3. 4. 2019
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