Sp. zn. sukls90592/2021
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Mintal 0,2 ml enterosolventní měkké tobolky
2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna enterosolventní měkká tobolka obsahuje 0,2 ml (= 181,6 mg) Menthae x piperitae L., aetheroleum
(silice máty peprné).
Pomocné látky se známým účinkem: méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.

LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní měkká tobolka.
Matná, tmavě zeleně zbarvená, oválná měkká tobolka obsahující bezbarvou, světle žlutou nebo světle
zeleno-žlutou tekutinu.
4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Rostlinný léčivý přípravek pro symptomatickou úlevu od bolesti břicha, nezávažných křečí
gastrointestinálního traktu a plynatosti, zejména u pacientů se syndromem dráždivého tračníku.
Mintal je indikován k léčbě u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a více (o hmotnosti nejméně 40
kg).
4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování
Jedna enterosolventní tobolka 3x denně pro pacienty s hmotností nejméně 40 kg.
Pediatrická populace
Mintal je kontraindikován u dětí mladších 12 let a dospívajících s hmotností nižší než 40 kg
z bezpečnostních důvodů (viz body 4.3 a 5.3).
Porucha funkce ledvin
V případě snížené funkce ledvin nejsou dostupné žádné údaje pro dávkování.
Délka léčby
Enterosolventní tobolky se mají užívat do vymizení příznaků, obvykle po dobu jednoho nebo dvou
týdnů.
Pacient má být poučen, aby po dvou týdnech užívání v případě přetrvávajících nebo zhoršujících se
symptomů vyhledal lékařskou pomoc.
V případě, že symptomy přetrvávají, lze v užívání enterosolventních tobolek pokračovat po dobu
nejdéle 3 měsíců na léčebný cyklus.

Způsob podání
Perorální podání.
Tobolky se nesmí před polykáním žvýkat, drtit nebo lámat (viz bod 4.4).
Tobolky se užívají 30 minut před jídlem s dostatečným množstvím tekutiny.
4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku, mentol nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1
Pacienti s onemocněním jater, cholangitidou, achlorhydrií, žlučovými kameny a jinými biliárními
poruchami.
Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 40 kg z důvodu bezpečnosti (viz bod 5.3).
Děti do 12 let a dospívající s tělesnou hmotností nižší než 40 kg z důvodu bezpečnosti (viz bod 5.3).
4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tobolky se mají polykat celé, nerozlámané nebo nerozžvýkané, protože by se předčasně uvolnila silice
máty a mohla by způsobit místní podráždění úst a jícnu.
U pacientů, kteří již trpí pálením žáhy nebo hiátovou hernií, se při užívání silice máty peprné někdy
tyto symptomy zhoršují. Proto má být u těchto pacientů léčba přerušena.
V případě přetrvávání nevysvětlené bolesti břicha, jejího zhoršení, nebo pokud se bolest vyskytuje
společně s dalšími symptomy, jako jsou horečka, žloutenka, zvracení, změny frekvence vyprazdňování
stolice nebo krev ve stolici, je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je
v podstatě „bez sodíku“.
4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.
Současné podávání jídla nebo antacid může způsobit předčasné uvolnění obsahu tobolky. Jiné léčivé
přípravky používané ke snížení obsahu žaludeční kyseliny, jako jsou blokátory H2 receptorů a
inhibitory protonové pumpy, mohou způsobit předčasné rozpuštění enterosolventního povlaku a je
třeba se jim vyhnout.
4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
O užívání silice máty peprné u těhotných žen neexistují žádné nebo jen omezené údaje. Studie
reprodukční toxicity na zvířatech nejsou dostatečné (viz bod 5.3). Užívání v průběhu těhotenství se
z důvodu nedostatku údajů nedoporučuje.
Kojení
Klinické údaje ukázaly, že 1,8 cineol, jedna složka silice máty peprné, se může vylučovat do lidského
mateřského mléka. Užívání přípravku Mintal se v období kojení nedoporučuje.
Fertilita
Údaje o fertilitě u lidí nebyly stanoveny.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.
4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou řazeny do následujících skupin podle frekvence výskytu:
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).
Tabulka nežádoucích účinků podle orgánových systémů
Třída orgánových systémů
Frekvence
Poruchy imunitního systému
Alergická reakce na mentol s
anafylaktickým šokem

Není známo

Poruchy nervového systému
Svalový tremor, ataxie a bolest hlavy
Poruchy oka
Rozmazané vidění
Srdeční poruchy
Bradykardie
Gastrointestinální poruchy
Pálení žáhy, perianální pálení, nauzea a
zvracení, neobvyklý zápach stolice (zápach po
mentolu)

Není známo
Není známo
Není známo
Není známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Zánět žaludu penisu, erytematózní kožní

Není známo

vyrážka
Poruchy ledvin a močových cest
Neobvyklý zápach moči po mentolu,

Není známo

dysurie
Pokud se vyskytnou jiné nežádoucí účinky než které nejsou uvedeny výše, je třeba to konzultovat s
lékařem nebo lékárníkem.
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 prostřednictvím na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9

Předávkování

Symptomy

Předávkování může způsobit závažné gastrointestinální příznaky, průjem, rektální ulceraci, epileptické
křeče, ztrátu vědomí, apnoe, nauzeu, poruchy srdečního rytmu, ataxii a další poruchy centrálního
nervového systému, pravděpodobně v důsledku přítomnosti mentolu.
Léčba
V případě předávkování má být proveden výplach žaludku. V případě potřeby zajistit sledování spolu
se symptomatickou léčbou.
5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu
ATC kód: A03 AX
Mechanismus účinku
Enterický povlak tobolky zpožďuje uvolňování silice máty peprné, dokud nedosáhne distálního konce
tenkého střeva, což se projeví lokálními účinky na relaxaci tlustého střeva.
Farmakodynamické účinky
In vivo studie
Bylo provedno několik studií na zdravých dobrovolnících nebo pacientech, kteří užívali silici máty
peprné buď lokálně intraluminálně (žaludek nebo tlusté střevo), nebo perorálně jednotlivé dávky, které
ukázaly na výrazný spasmolytický efekt silice máty peprné na hladkou svalovinu gastrointestinálního
traktu.
Zdá se, že silice máty peprné zvyšuje produkci žluči. Choleretické a protipěnivé účinky silice máty
peprné působí antispasmodicky, snižují břišní distenzi, diskomfort a bolest břicha.
5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Mentol a další terpenové složky silice máty peprné jsou rozpustné v tucích a rychle se vstřebávají
v proximální části tenkého střeva.
Distribuce
Nejsou k dispozici žádné údaje o distribuci.
Biotransformace
Mentol, hlavní složka silice máty peprné, je metabolizován glukuronidací.
Eliminace
Do určité míry se vylučují ve formě glukoronidu. Vrcholové hladiny vylučování mentolu močí byly
nižší a sekrece zpožděna u přípravků s řízeným uvolňováním, než u přípravků s okamžitým
uvolňováním.
V jedné klinické studii se silicí máty peprné a jedné klinické studii s mentolem byla popsána určitá
inhibice aktivity CYP3A4.
5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje týkající se toxicity po opakovaném podání jsou neúplné, a proto mají omezenou
informativní hodnotu. Na základě dlouhodobého klinického použití existuje dostatečně prokázaná
bezpečnost používání silice máty peprné v daném dávkování (až 0,6 ml denně) u lidí.
Standardní soubor studií genotoxicity (in vitro test bakteriální reverzní mutace, test in vitro myšího
lymfomu, in vivo test mikronukleární kostní dřeně) ukázal, že silice máty peprné nemá genotoxický
potenciál.
Doporučený maximální denní příjem pulegonu a menthofuranu pro celoživotní expozici je
0,75 mg/kg tělesné hmotnosti denně. U osob s tělesnou hmotností nejméně 40 kg nepřekračuje denní
dávka 3 tobolky tohoto léčivého přípravku toto doporučení. V rámci tohoto dávkování nebyly hlášeny
žádné případy poškození jater způsobené silicí máty peprné nebo máty rolní.
Testy na reprodukční toxicitu a karcinogenitu nebyly provedeny.
6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Tobolka:
želatina
glycerol
čištěná voda
žlutý oxid železitý (E172)
brilantní modř FCF (E133)
triacylglyceroly se středním řetězcem
slunečnicový lecitin
Potahová vrstva:
kyselina methakrylová - ethylakrylátový kopolymer (1: 1) disperze 30%
triethyl-citrát
glycerol-monostearát 40-55
polysorbát 80
natrium-lauryl-sulfát
6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.
6.3

Doba použitelnosti

3 roky
6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
6.5

Druh obalu a obsah balení <a zvláštní vybavení pro použití, podání nebo implantaci>

Enterosolventní měkké tobolky jsou baleny v blistrech. Krabička s blistry (PVC / PCTFE-Al)
obsahující 6, 12, 24 nebo 48 tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku <a pro zacházení s ním>

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

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

do 30. 6. 2021:
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Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika
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