ERDOMED
S: Erdosteinum 225 mg v 1 sáčku granulí pro přípravu perorální suspenze.
I: Akutní a chronické onemocnění horních a dolních cest dýchacích, včetně exacerbace chronické bronchitidy a
CHOPN, hypersekreční astma bronchiale, k adjuvantní léčbě s antibiotiky v případech exacerbace s bakteriální
infekcí, prevence respiračních komplikací po chirurgickém zákroku.
KI: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku a na látky obsahující volné SH skupiny.
Jaterní poruchy a renální insuficience, homocysteinurie.
ZU: Současné podávání přípravku s antitusiky nemá racionální opodstatnění a může způsobit akumulaci sekretů
v bronchiálním stromu se zvýšením rizika superinfekce či bronchospasmu. Obsahuje sacharózu.
NÚ: Méně často bolest hlavy, nevolnost, zvracení, bolest v nadbřišku, pruritus, kopřivka.
IT: Erdostein potencuje účinek některých antibiotik (např. amoxycilinu, klarithromycinu), čehož lze využít k
terapeutickým účelům. Byl prokázán synergický účinek s budesonidem a salbutamolem.
TL: Přípravek nemá být v těhotenství a při kojení užíván.
D: Dospělí 2x - 3x denně 1 sáček. Dospívající nad 12 let (30kg) 2x denně 1 sáček.
B: Sáčky 20 x 225 mg.
Datum poslední revize textu SPC: 1.11.2020
Přípravek není vázán na lékařský předpis a není hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se
Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

ERDOMED
S: Erdosteinum 300 mg v 1 tvrdé tobolce, 175 mg v 5 ml suspenze.
I: Akutní a chronické onemocnění horních a dolních cest dýchacích, včetně exacerbace chronické bronchitidy a
CHOPN, hypersekreční astma bronchiale, k adjuvantní léčbě s antibiotiky v případech exacerbace s bakteriální
infekcí, prevence respiračních komplikací po chirurgickém zákroku.
KI: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku a na látky obsahující volné SH skupiny.
Jaterní poruchy a renální insuficience, homocysteinurie.
ZU: Současné podávání přípravku s antitusiky nemá racionální opodstatnění a může způsobit akumulaci sekretů
v bronchiálním stromu se zvýšením rizika superinfekce či bronchospasmu. Obsahuje sacharózu.
NÚ: Zřídka se vyskytuje pálení žáhy, nauzea; výjimečně průjem. Ojediněle byla pozorována ztráta nebo porucha
chuti. Hypersenzitivní reakce jsou velmi vzácné.
IT: Erdostein potencuje účinek některých antibiotik (např. amoxycilinu, klarithromycinu), čehož lze využít k
terapeutickým účelům. Byl prokázán synergický účinek s budesonidem a salbutamolem.
TL: Pro užívání přípravku v době těhotenství, zejména v 1. trimestru, a při laktaci musí být zvlášť závažné
důvody.
D: Dospělí 1 tobolka 2x - 3x denně. Suspenze u dětí 15-20 kg 2,5 ml 2x denně, 21-30 kg 5 ml 2x denně, nad 30
kg 5 ml 3x denně.
B: 100 ml suspenze, tobolky 10, 20, 60 x 300 mg.
Po naředění je suspenze použitelná 15 dnů, je-li uchovávána při teplotě 2-8°C.
Datum poslední revize textu SPC: tobolky a suspenze 1.11.2020
Přípravky jsou vázány na lékařský předpis a jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami s omezením E/PNE ,P:
Erdostein je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění dospělým symptomatickým pacientům s
diagnózou CHOPN od kategorie A, která má fenotyp bronchitický a/nebo frekventní exacerbace a/nebo CHOPN
s bronchiektáziemi, kteří dodržují zákaz kouření a současně splňují následující kritéria: FEV1 po podání
bronchodilatancia dosahuje méně než 80% náležité hodnoty a mají alespoň 2 exacerbace/rok v anamnéze před
nasazením léčby erdosteinem. Léčba není nadále hrazena, pokud během 3 měsíců nedojde ke zlepšení průběhu
CHOPN. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

