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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls154712/2008

Příbalová informace - Informace pro uživatele.

ENDIODERM
Cloroxinum

Kožní pasta

Výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Držitel registračního rozhodnutí
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Složení
Cloroxinum 1,5 g (5%)ve 30 g pasty. 

Pomocné látky
Zinkum -  stearát, oxid titaničitý (E 171), mastek, lehký tekutý parafin, bílý vosk, cetylalkohol, 
oleomakrogol, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, propylenglykol (E 
1520), methylparaben (E 218), čištěná voda. 

Indikační skupina
Dermatologikum, lokální dezinficiens (dezinfekční přípravek k ošetření kůže).

Charakteristika
 Endioderm pasta je přípravek pro zevní použití, léčebný účinek je založený na antiseptickém a 
dezinfekčním působení kloroxinu.
Kloroxin zastavuje růst a množení četných bakterií, kvasinek a plísní.

Indikace
 Endioderm pasta se používá u dospělých, mladistvých i dětí od 1 roku k místní léčbě kožních 
nemocí vyvolaných nebo druhotně infikovaných bakteriemi, kvasinkami a plísněmi citlivými na 
kloroxin.  
Jsou to např. hnisavé záněty kožního povrchu (impetigo) projevující se na kůži formou drobných 
puchýřků s čirým později zakaleným obsahem, po prasknutí se kryjící strupem nebo vlasového 
váčku (folikulitida) doprovázeného bolestivými neštovičkami, kterými prochází vlas nebo chlup, 
které zasychají v okrouhlé strupy. Dále záněty ústních koutků, opruzeniny v kožních záhybech, 
zánět lůžka nehtů projevující se zarudnutím, zduřením až otokem nehtového valu s tvorbou 
hnisu. 
 Endioderm pasta je vhodný pro léčbu dalších onemocnění vyžadujících diagnózu a způsob 
doporučení léčby odborným lékařem (kvasinkové záněty zevního pohlavního ústrojí a kolem 
konečníku, mikrobiální nebo druhotně infikovaný ekzém). 

Kontraindikace
 Endioderm pasta se nesmí používat při přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některou jinou 
složku přípravku. Přípravek obsahuje propylenglykol a methylparaben. Methylparaben může 
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způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). Propylenglykol může způsobit 
podráždění kůže.
 Endioderm pasta se nesmí používat v prvních 3 měsících těhotenství, v dalších měsících 
těhotenství a při kojení nelze přípravek aplikovat na plochy kůže větší než velikost dlaně 
dospělého člověka a nesmí se používat déle než 1 týden. 

Nežádoucí účinky
Při používání může dojít k přecitlivělostní reakci na některou složku přípravku (kontaktní alergie).  
Příznaky přecitlivělosti zahrnují svědění a zčervenání kůže, které nastane po použití pasty.
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Interakce
Vzájemné ovlivnění účinků přípravku  Endioderm pasta a jiných léků současně používaných 
není známo.  Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto 
přípravkem jiné volně prodejné léky pro místní používání.
Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte  Endioderm pastu.

Dávkování a způsob použití
Neurčí-li lékař jinak,  Endioderm pasta se nanáší u dospělých, mladistvých i děti v tenké vrstvě 
2-3krát denně na postižená místa. Po ošetření lze ošetřená místa přepudrovat indiferentním 
zásypem. Obvaz se obvykle nepřikládá.
Před každým dalším ošetřením je nutné šetrně odstranit zbytky předešlé aplikované pasty 
(včetně odloučených krust a tkáňového detritu), nejlépe mulovým tamponem smočeným 
v nahřátém slunečnicovém oleji.
 Endioderm pasta se nesmí používat v prvních 3 měsících těhotenství. O rozsahu a délce 
aplikace  Endioderm pasty v dalších měsících těhotenství a při kojení se poraďte s lékařem 
vzhledem k nevhodnosti aplikace na rozsáhlé plochy kůže a dlouhodobému použití. 

Upozornění
Nedojde-li u infekčních nebo hnisavých onemocnění k ústupu obtíží během 3 dnů, obraťte se na 
lékaře.  Bez porady s lékařem se přípravek nepoužívá déle než jeden týden.
Při aplikaci na nechráněnou pokožku může dojít k zašpinění prádla.
Přípravek nesmí přijít do očí.
Při náhodném požití většího množství přípravku malým dítětem může dojít k nevolnosti a 
zvracení.  Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí. 

Balení
Velikost balení: 30 g pasty. 
Hliníková tuba s membránou, šroubovací uzávěr z plastické hmoty, krabička.

Uchovávání
Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněný před vlhkostí. 

Datum poslední revize : 21.4.2010
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