Sp.zn. sukls180452/2019
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Acetylcystein Teva 600 mg šumivé tablety
2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.
Pomocné látky se známým účinkem
Sodík: 150 mg v jedné tabletě
Aspartam: 20 mg v jedné tabletě
Sacharóza: 17,5 mg v jedné tabletě
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.

LÉKOVÁ FORMA

Šumivá tableta
Bílé až mírně nažloutlé, kulaté, na obou stranách ploché šumivé tablety, , s citronovou vůní .
4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Acetylcystein Teva je u dospělých a dospívajících nad 14 let indikován k uvolnění hlenu a
usnadnění expektorace při bronchitidě vyvolané nachlazením.
4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování
Dospělí a dospívající od 14 let: 1 šumivá tableta jednou denně (ekvivalent 600 mg acetylcysteinu denně).
Způsob podání
Perorální podání.
Šumivé tablety se mají rozpustit ve sklenici pitné vody a poté celý obsah sklenice vypít.
Pokyny pro podávání před jídlem nebo po jídle nejsou stanoveny.
Přípravek Acetylcystein Teva se nemá užívat déle než 5 dní.
4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
Vzhledem k vysokému obsahu léčivých látek nesmí přípravek Acetylcystein Teva užívat děti mladší 14 let.
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4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např. StevensůvJohnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční poškození, je třeba neodkladně
vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu. Viz také bod 4.8.
Při podávání acetylcysteinu pacientům s průduškovým astmatem a nebo se žaludečním nebo s
dvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost, zejména v případě současného podávání jiných
léčivých přípravků, o nichž je známo, že dráždí sliznici zažívacího traktu.
Opatrnost je nutná u pacientů s histaminovou intolerancí. U těchto pacientů je třeba zabránit dlouhodobé léčbě,
protože přípravek Acetylcystein Teva ovlivňuje metabolismus histaminu a může vést k symptomům
nesnášenlivosti (např. bolesti hlavy, rýma, svědění).
Podávání acetylcysteinu může, obzvláště na začátku léčby, způsobit naředění bronchiálního sekretu a zvětšení
jeho objemu. Jestliže pacient není schopen účinně vykašlávat, je třeba přijmout vhodná opatření (např.
posturální drenáž a aspiraci).
Léčivý přípravek obsahuje 150 mg sodíku v jedné šumivé tabletě, což odpovídá 7,65% doporučeného
maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.. Nutno vzít v
úvahu u pacientů s řízenou dietou (s nízkým obsahem sodíku/nízkým obsahem soli).
Léčivý přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu a může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.
Léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy,
malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharázo-izomaltázovou deficiencí nemají tento přípravek užívat.
4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých.
Současné podání přípravku Acetylcystein Teva s antitusiky (léky proti kašli) může způsobit nebezpečné
nahromadění hlenu kvůli zhoršenému kašlacímu reflexu a indikace této kombinované léčby má proto být
stanovena zvlášť pečlivě.
Použití aktivního uhlí může zmírnit účinek acetylcysteinu.
Dosavadní zprávy o inaktivaci antibiotik (tetracyklinu, aminoglykosidů, penicilinů) acetylcysteinem se
vztahují výlučně k in vitro studiím, ve kterých se příslušné látky přímo mísily. Z bezpečnostních důvodů se
acetylcystein smí podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedených antibiotik.
To se nevztahuje na cefixim a lorakarbef.
Nitroglycerin
Souběžné podání přípravku Acetylcystein Teva může zesílit vazodilatační a antiagregační účinek
glyceroltrinitrátu (nitroglycerinu) na trombocyty.
Je-li souběžné podávání nitroglycerinu a acetylcysteinu nutné, mají být pacienti monitorováni s ohledem na
možnou hypotenzi, která může být závažná, a mají být upozorněni na možné bolesti hlavy.
Ovlivnění laboratorních výsledků
Acetylcystein může interferovat s kolorimetrickou metodou stanovení obsahu u měření salicylátů.
Acetylcystein může interferovat s testem na ketony v moči.
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Rozpuštění acetylcysteinu s jinými léčivými přípravky se nedoporučuje.
4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Údaje o podávání acetylcysteinu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na zvířatech
nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani na
vývoj po narození (viz též bod 5.3).
Kojení
Informace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici.
Podávání v těhotenství a kojení má probíhat pouze po přísném posouzení přínosu a rizika.
4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není známo, že by acetylcystein ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
4.8

Nežádoucí účinky

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:
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 údajů nelze určit)
Třída orgánových systémů

Poruchy imunitního
systému

Nežádoucí účinky
Méně časté
Hypersenzitivní reakce

Vzácné

Velmi vzácné
Není známo
Anafylaktický šok,
anafylaktické/
anafylaktoidní
reakce

Poruchy nervového systému Bolesti hlavy
Poruchy ucha a labyrintu

Tinitus

Srdeční poruchy
Cévní poruchy
Respirační, hrudní a
mediastinální poruchy

Tachykardie
Krvácení
Bronchospasmus,
dyspnoe

Gastrointestinální poruchy Zvracení, průjem,
Dyspepsie
stomatitida, bolesti břicha,
nauzea
Poruchy kůže a podkožní
tkáně

Kopřivka, vyrážka,
angioedém, pruritus,
exantém
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Celkové poruchy a poruchy Horečka
v místě aplikace

Otok tváře

Hypotenze
Vyšetření
Ve velice vzácných případech byly hlášeny závažné kožní reakce, jako je Stevensův-Johnsonův syndrom a
Lyellův syndrom, v časové souvislosti s podáváním acetylcysteinu.
Ve většině případů mohla být identifikována alespoň jedna další látka, která může být spojena s vyvoláním
popsaného mukokutánního vlivu.
Z uvedených důvodů má pacient kontaktovat lékaře ihned, jakmile se objeví nové změny na kůži či sliznicích
a užívání acetylcysteinu musí být ihned přerušeno.
V různých studiích bylo prokázáno snížení agregace destiček během podávání acetylcysteinu. Klinická
signifikance tohoto zjištění však ještě nebyla stanovena.
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
podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9

Předávkování

Dosud nebyly pozorovány žádné případy toxického předávkování perorálními farmaceutickými formami
acetylcysteinu. Dobrovolníci užívali 11,6 g acetylcysteinu denně po dobu 3 měsíců bez jakýchkoli závažných
nežádoucích účinků. Perorální dávky až do 500 mg acetylcysteinu na kg tělesné hmotnosti byly snášeny bez
jakýchkoli známek otravy.
a) Symptomy intoxikace
Předávkování může vést ke gastrointestinálním potížím, jako je pocit na zvracení, zvracení a průjem.
U dětí je nebezpečí hypersekrece.
b) Léčba předávkování
Symptomatická, pokud je to nutné.
Zkušenosti s maximální denní dávkou až 30 g acetylcysteinu byly získány při intravenózní léčbě
acetylcysteinem při intoxikaci paracetamolem u lidí.
5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti
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Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti nachlazení a kašli: mukolytika, ATC kód: R05 CB 01
Mechanismus účinku
Acetylcystein je derivát aminokyseliny cysteinu. V dýchacích cestách působí acetylcystein sekretolyticky a
sekretomotoricky. Podle dnešních názorů rozvolňuje disulfidové můstky mukopolysacharidových řetězců v
hlenu a depolymerizuje řetězce DNA (v hlenohnisu). Tomuto mechanismu se přisuzuje snížení viskozity
hlenu. Předpokládá se, že alternativní mechanismus acetylcysteinu je založen na schopnosti jeho reaktivní SHskupiny vázat a tím detoxikovat chemické radikály.
Kromě toho přispívá acetylcystein ke zvýšené syntéze glutathionu, která je důležitá pro detoxikaci škodlivých
látek. To vysvětluje jeho účinek jako antidotum při intoxikaci paracetamolem.
Ochranný účinek profylaktického podávání acetylcysteinu na frekvenci a závažnost exacerbací bakterií byl
hlášen u pacientů s chronickou bronchitidou / cystickou fibrózou.
5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Acetylcystein se po p.o. podání rychle a téměř kompletně absorbuje. V játrech se metabolizuje na cystein,
který představuje farmakologicky aktivní metabolit, dále na diacetylcystein, cystin a další disulfidy. First-pass
efekt v játrech je vysoký, biologická dostupnost perorálně podaného acetylcysteinu je velmi nízká, cca 10 %.
Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy u lidí po 1-3 hodinách, přičemž maximální koncentrace
metabolitu cysteinu v plazmě je přibližně 2 μmol/l. Vazba acetylcysteinu na plazmatické proteiny byla
vypočítána jako přibližně 50%.
V organismu se acetylcystein a jeho metabolity vyskytují v těle ve třech různých formách: zčásti jako volné
látky, zčásti labilně vázány na bílkoviny disulfidovými můstky a zčásti se inkorporují do aminokyselin.
Vylučování probíhá téměř výhradně ledvinami ve formě inaktivního metabolitu (anorganický síran,
diacetylcystin). Plazmatický poločas acetylcysteinu je přibližně1 hodinu a je určen především rychlou jaterní
biotransformací. Proto dysfunkce jater vede k prodloužení plazmatických poločasů až o 8 hodin.
Farmakokinetické studie s intravenózním podáním acetylcysteinu ukázaly distribuční objem 0,47 l/kg
(celkem) a 0,59 l/kg (snížený) a plazmatická clearance byla vypočtena jako 0,11 l/h/kg (celkem) a 0,84 l/h/kg
(snížená). Eliminační poločas po i.v. podání je 30 až 40 minut, s vylučováním po třífázové kinetice (alfa, beta
a terminální gama fáze).
N-acetylcystein překračuje placentu a je detekovatelný v pupečníkové krvi. Informace o vylučování do
mateřského mléka nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici údaje o prostupu acetylcysteinu hematoencefalickou bariérou u člověka.
5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
a) Akutní toxicita
Akutní toxicita je u studií na zvířatech nízká. Informace o léčbě předávkování viz bod 4.9.
b) Chronická toxicita
Studie u různých druhů zvířat (potkanů, psů) trvající až jeden rok neprokázaly žádné patologické
změny.
c) Tumorogenní a mutagenní potenciál
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Mutagenní účinky acetylcysteinu se neočekávají. Jeden výsledek in vitro testu byl negativní.
Nebyly provedeny žádné studie tumorogenního potenciálu acetylcysteinu.
d) Reprodukční toxikologie
Ve studiích embryonální toxicity u králíků a potkanů nebyly pozorovány žádné malformace. Studie
fertility a perinatální/postnatální toxicity byly negativní.
N-acetylcystein přechází placentou u potkanů a byl detekován v plodové vodě. Koncentrace
metabolitu L-cysteinu v plazmě a plodu je nad plazmatickou koncentrací matky až 8 hodin po
perorálním podání.
6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kyselina citronová
Hydrogenuhličitan sodný
Aspartam (E 951)
Citronová příchuť (obsahuje maltodextrin, sacharózu, arabskou klovatinu (E 414), triacetin (E 1518),
tokoferol-alfa (E 307))
Kyselina adipová
Povidon 25
6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.
6.3

Doba použitelnosti

2 roky
Léčivý přípravek by měl být použit do 12 měsíců po prvním otevření.
6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
6.5

Druh obalu a obsah balení

Šumivé tablety jsou baleny v polypropylenových tubách s bílou polyethylenovou zátkou s vysoušedlem (60%
molekulové síto a 40% silikagel).
Přípravek Acetylcystein Teva je k dispozici v balení s 10 a 20 šumivými tabletami.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
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7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Radlická 3185/1c
150 00 Praha 5
Česká republika
8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

52/081/17-C
9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. 12. 2018
Datum posledního prodloužení:
10.

DATUM REVIZE TEXTU

16. 8. 2019
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