Sp. zn. sukls157501/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Althyxin 25 mikrogramů/5 ml perorální roztok
Althyxin 50 mikrogramů/5 ml perorální roztok
Althyxin 100 mikrogramů/5 ml perorální roztok
2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

5 ml perorálního roztoku obsahuje levothyroxinum natricum 25 mikrogramů.
5 ml perorálního roztoku obsahuje levothyroxinum natricum 50 mikrogramů.
5 ml perorálního roztoku obsahuje levothyroxinum natricum 100 mikrogramů.
Pomocné látky se známým účinkem
5 ml roztoku obsahuje 9 mg sodné soli methylparabenu.
5 ml roztoku obsahuje 3 780 mg glycerolu.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok.
Čirá bezbarvá kapalina.
4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Althyxin je indikován k léčbě hypotyreózy (vrozené nebo získané), difuzní netoxické strumy,
strumy spojené s Hashimotovou tyreoiditidou, supresní léčbě maligního tumoru štítné žlázy.
4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování
Dospělí
Léčba jakékoli poruchy štítné žlázy má být stanovena individuálně s ohledem na klinickou odpověď,
biochemické testy a pravidelné sledování.
Individuální denní dávka má být stanovena na základě laboratorních a klinických vyšetření.
Protože někteří pacienti podstupující léčbu vykazují zvýšené koncentrace T4 a fT4, poskytuje stanovení
bazální koncentrace thyreostimulačního hormonu (TSH) v séru spolehlivější ukazatel pro následující léčbu.
Pacienti, kteří jsou převedeni z perorálního roztoku na tablety nebo obráceně z tablet na perorální roztok,
mají být pečlivě sledováni. Totéž platí i pro pacienty, kteří jsou převedeni z jednoho perorálního roztoku
obsahující levothyroxin na jiný perorální roztok s touto léčivou látkou.
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Hypotyreóza (vrozená nebo získaná)
Dospělí, děti od 12 let
Úvodní dávka: 50-100 mikrogramů denně.
Obvyklá udržovací dávka: 100-200 mikrogramů denně.
Úvodní dávka se upraví o 25-50 mikrogramů ve 3-4týdenních intervalech, dokud klinická odpověď a
měření plazmatického thyroxinu a thyreostimulačního hormonu neukáží, že je korigována nedostatečnost
štítné žlázy a je stanovena udržovací dávka.
V případě hypotyreózy je léčba obvykle celoživotní.
Pediatrická populace
Udržovací dávka je obvykle 100-150 mikrogramů na m2 povrchu těla.
U novorozenců a dětí s vrozenou hypotyreózou, kdy je důležitá rychlá substituce, je úvodní doporučená
dávka 10-15 mikrogramů na kg tělesné hmotnosti denně po dobu prvních tří měsíců. Poté má být dávka
upravena individuálně podle klinického stavu a hladin hormonů štítné žlázy a TSH.
U dětí se získanou hypotyreózou je úvodní doporučená dávka 12,5-50 mikrogramů denně. Dávka má být
postupně zvyšována každé 2-4 týdny podle klinického stavu a hladin hormonů štítné žlázy a TSH, dokud
není dosaženo plné substituční dávky.
Kojencům má být celková denní dávka podávána ráno nebo večer, buď před jídlem, nebo s jídlem, ale má
být podávána stejně každý den.
Difuzní netoxická struma nebo struma spojená s Hashimotovou tyreoiditidou
Doporučená denní dávka je 50-200 mikrogramů/den.
U pacientů s difuzní netoxickou strumou a normálními hladinami T4 a TSH může být léčba
levothyroxinem zvážena. Pokud po 6-12 měsících není patrné zmenšení velikosti strumy, má být léčba
thyroxinem ukončena.
V případě netoxické strumy a strumy spojené s Hashimotovou tyreoiditidou je léčba obvykle celoživotní.
Supresní léčba maligního tumoru štítné žlázy
Doporučená denní dávka je 150-300 mikrogramů/den.
Dospělí a starší pacienti
U starších pacientů, pacientů s ischemickou chorobou srdeční a u pacientů se závažnou nebo dlouhodobou
hypotyreózou je nutná zvláštní opatrnost při zahájení léčby hormony štítné žlázy.
Nejprve má být podávána nízká úvodní dávka (například 12,5 mikrogramů/den), která se pak může
pozvolna a v delších intervalech zvyšovat (např. postupné zvyšování dávky od 12,5 mikrogramů/den
každých čtrnáct dnů) s častým sledováním hladin hormonů štítné žlázy. Má se zvážit dávkování nižší než
potřebné pro úplnou substituční léčbu a nevyvolávající úplnou úpravu hladiny TSH.
Způsob podání
Perorální podání.
Přípravek Althyxin se nejlépe užívá jako jednorázová dávka nalačno, obvykle před snídaní. Dávky mají
být odděleny intervalem několika hodin.
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4.3
4.4

Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
Neléčená adrenální insuficience, neléčená hypofyzární insuficience a neléčená hypertyreóza.
Léčba přípravkem Althyxin nesmí být zahájena u akutního infarktu myokardu, akutní
myokarditidy a akutní pankarditidy.
Kombinovaná léčba hypertyreózy levothyroxinem a tyreostatiky je kontraindikována během
těhotenství (viz bod 4.6).
Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba štítné žlázy má být používána s opatrností u pacientů s kardiovaskulárními poruchami,
včetně srdeční insuficience a hypertenze, hypofyzární a adrenokortikální insuficiencí a u starších
pacientů.
V případě adrenokortikální dysfunkce má být tento stav léčen odpovídající substituční léčbou před
zahájením léčby levothyroxinem, aby se zabránilo akutní adrenální insuficienci (viz bod 4.3). Při
podávání levothyroxinu pacientům s diabetem nebo pacientům léčeným glykosidy je třeba
postupovat opatrně.
Subklinická hypertyreóza může být spojena s úbytkem kostní hmoty. Aby se minimalizovalo
riziko osteoporózy, má by být dávka sodné soli levothyroxinu titrována na nejnižší možnou
účinnou hladinu.
Musí být vyloučena i mírná léky indukovaná hypertyreóza u pacientů s ischemickou chorobou
srdeční, srdeční insuficiencí nebo tachyarytmiemi. V těchto případech musí být tudíž prováděny
časté kontroly parametrů hormonů štítné žlázy.
V případě sekundární hypotyreózy musí být stanovena příčina před podáním substituční léčby, a
pokud je to nutné, musí být zahájena substituční léčba kompenzované adrenální insuficience.
Při podezření na tyroideální autonomii má být před zahájením léčby proveden TRH test nebo
supresní scintigram.
Levothyroxin se nemá podávat pacientům při metabolické hyperfunkci štítné žlázy, kromě
konkomitantní suplementace během tyreostatické léčby hypertyreózy.
Hormony štítné žlázy se nemají podávat ke snížení tělesné hmotnosti. U pacientů
s euthyroidismem léčba levothyroxinem nezpůsobuje snížení tělesné hmotnosti. Vysoké dávky
mohou způsobit vážné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky, zejména v kombinaci
s některými látkami k redukci tělesné hmotnosti, a zvláště se sympatomimetickými aminy (viz
také bod 4.9).
Před zahájením léčby je důležitý monitoring EKG, protože změny vyvolané hypotyreózou mohou
být zaměněny s přítomností ischemie. Pokud dojde k příliš rychlému zvýšení metabolismu
(způsobuje průjem, nervozitu, rychlý tep, insomnii, tremor a někdy anginózní bolest, v případě
latentní ischemie myokardu), snižte dávku nebo zastavte dávkování na dobu 1-2 dnů a poté
podávání zahajte znovu s nižší dávkou.
Jakmile je zahájena léčba levothyroxinem, doporučuje se upravit dávku po klinické odpovědi
pacienta a laboratorním vyšetření, v případě převedení pacienta na jiný léčivý přípravek
s obsahem levothyroxinu. Sledování terapeutické rovnováhy v případě převodu na jiný přípravek
s obsahem levothyroxinu má zvláštní význam u některých rizikových pacientů v následujících
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kategoriích: pacienti, kteří jsou léčeni s rakovinou štítné žlázy, ale kteří mají současně také
kardiovaskulární onemocnění (srdeční nebo koronární srdeční selhání a poruchy rytmu), těhotné
ženy, děti a starší pacienti; a v určitých situacích, kde bylo zvláště obtížné dosáhnout terapeutické
rovnováhy.
Pediatrická populace
Rodiče dětí, kterým jsou podávány hormony štítné žlázy, mají být upozorněni, že se u jejich dětí
během prvních několika měsíců léčby může objevit částečné vypadávání vlasů. Tento účinek je
však obvykle přechodný a následně vlasy opět dorostou.
Při zahájení léčby levothyroxinem u předčasně narozených dětí s velmi nízkou porodní hmotností
je potřeba postupovat velmi opatrně. Mají být monitorovány hemodynamické parametry, protože u
této skupiny pacientů může v důsledku nezralé funkce nadledvin dojít k oběhovému selhání (viz
bod 4.8).
Pomocné látky se známým účinkem
Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
Glycerol může způsobit bolest hlavy, podráždění žaludku a průjem.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 5 ml, to znamená, že je
v podstatě „bez sodíku“.
4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky warfarinu, dikumarolu, acenokumarolu, fenindionu a
antikoagulancií se při současném použití hormonů štítné žlázy zvyšují.

pravděpodobně

dalších

U dvou pacientů užívajících levothyroxin bylo hlášeno, že lovastatin způsobil jeden případ
hypotyreózy a hypertyreózy. Při souběžné léčbě levothyroxinem a protizánětlivými látkami, jako
jsou fenylbutazon nebo kyselina acetylsalicylová, byly pozorovány falešné nízké celkové
plazmatické koncentrace.
Levothyroxin urychluje metabolismus propranololu.
Pokud je léčba levothyroxinem zahájena u pacientů užívajících digoxin, může být nutná úprava
dávky digoxinu. U pacientů s hypertyreózou může být potřeba postupné zvyšování dávky digoxinu,
protože na počátku léčby jsou na něj pacienti relativně citliví.
Tyreostatika zvyšují metabolické požadavky, a proto mají být používána s opatrností při současné
léčbě s jinými léky, o nichž je známo, že ovlivňují srdeční funkce. Jedná se např. o
sympatomimetika, která mohou tento účinek zvýšit. Navíc mohou hormony štítné žlázy zvýšit
citlivost receptoru na katecholaminy.
Amiodaron může snižovat účinky hormonů štítné žlázy používaných při léčbě hypotyreózy.
Antidepresivní odpověď na imipramin, amitriptylin a případně další tricyklická antidepresiva může
být urychlena současným použitím levothyroxinu.
Účinky levothyroxinu mohou být sníženy při současném použití sertralinu.
Ojedinělé zprávy o výrazné hypertenzi a tachykardii byly hlášeny při současném podávání
ketaminu.
Některá léčiva, jako je lithium, působí přímo na štítnou žlázu a inhibují uvolňování hormonů štítné
žlázy, což vede ke klinické hypotyreóze.
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Absorpce levothyroxinu je snížena vazbou sukralfátu, natrium-polystyrensulfonátu nebo
kolestyraminu ve střevech.
Kolesevelam: Ve studii interakcí u zdravých dobrovolníků snížil kolesevelam AUC a Cmax
levothyroxinu, pokud byl podáván současně nebo po jedné hodině. Nebyla pozorována žádná
interakce, když byl kolesevelam podán nejméně čtyři hodiny po levothyroxinu.
Cimetidin, přípravky obsahující hliník, železo nebo vápník také snižují absorpci levothyroxinu z
gastrointestinálního traktu. Léky obsahující levothyroxin se proto mají podávat nejméně 2 hodiny
před podáním těchto přípravků.
Bylo zjištěno, že současné užívání karbamazepinu, fenytoinu, fenobarbitalu, primidonu nebo
rifampicinu s levothyroxinem zvyšuje metabolismus levothyroxinu.
Může docházet k interakci s hypoglykemizujícími látkami, proto mají být u pacientů s diabetem
sledovány zvýšené potřeby inzulínu nebo perorálních hypoglykemizujících látek.
Estrogen, přípravky obsahující estrogen a perorální antikoncepce mohou zvýšit potřebu léčby štítné
žlázy.
Naopak androgeny a kortikosteroidy mohou snižovat sérové koncentrace thyroxin vázajících
globulinů.
Zvýšená koncentrace hormonů stimulujících štítnou žlázu byla zaznamenána po použití
chlorochinu s proguanilem k profylaxi malárie u stabilizovaného pacienta na levothyroxinu.
Při souběžné léčbě levothyroxinem a protizánětlivými léčivými přípravky, jako jsou fenylbutazon
nebo kyselina acetylsalicylová, byly pozorovány falešné nízké celkové koncentrace v plazmě.
Inhibitory proteázy:
Inhibitory proteázy (např. ritonavir, indinavir, lopinavir) mohou ovlivnit účinek levothyroxinu.
Doporučuje se pečlivé sledování parametrů hormonů štítné žlázy. V případě potřeby musí být dávka
levothyroxinu upravena.
Sevelamer:
Sevelamer může snižovat absorpci levothyroxinu. Proto se doporučuje, aby byli pacienti sledováni
s ohledem na změny funkce štítné žlázy na začátku nebo na konci současné léčby. V případě
potřeby musí být dávka levothyroxinu upravena.
Inhibitory tyrosinkinázy:
Inhibitory tyrosinkinázy (např. imatinib, sunitinib) mohou snižovat účinnost levothyroxinu. Proto
se doporučuje, aby byli pacienti sledováni s ohledem na změny funkce štítné žlázy na začátku a
na konci současné léčby. V případě potřeby musí být dávka levothyroxinu upravena.
Propylthiouracil, glukokortikoidy, beta-sympatolytika, amiodaron a kontrastní látky obsahující jód:
Tyto látky inhibují periferní konverzi T4 na T3.
V důsledku vysokého obsahu jódu může amiodaron vyvolat hypertyreózu a rovněž hypotyreózu.
Zvláštní opatrnost je doporučena v případě nodulární strumy s možností nerozpoznané autonomie.
Léčivé přípravky indukující enzymy:
Léčivé přípravky, které mohou indukovat enzymatické systémy v játrech, jako jsou barbituráty
nebo karbamazepin, mohou zvyšovat hepatální clearance levothyroxinu.
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Přípravky s obsahem sóji:
Přípravky s obsahem sóji mohou snižovat intestinální absorpci levothyroxinu. Může být proto
nutná úprava dávkování přípravku Althyxin, zvláště na začátku nebo po ukončení užívání
doplňků stravy s obsahem sóji.
Orlistat:
V případě společného užívání orlistatu a levothyroxinu může dojít k hypotyreóze a/nebo ke
snížení kontroly hypotyreózy. Může se jednat o důsledek snížené absorpce solí jódu a/nebo
levothyroxinu.
4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Ženy na udržovací dávce z důvodu hypotyreózy, které otěhotní, musí být pečlivě sledovány.
Ve druhém a třetím trimestru sodná sůl levothyroxinu neprochází placentou, ale může přes ni
procházet v prvním trimestru. Není známo, že by sodná sůl levothyroxinu měla karcinogenní nebo
teratogenní účinky.
Zvýšení hladiny TSH v séru se může objevit již v průběhu 4 týdnů těhotenství. Těhotné ženy
užívající levothyroxin proto mají mít během každého trimestru změřenou hladinu TSH, aby se
potvrdilo, že hodnoty TSH mateřského séra jsou během každého trimestru v referenčním rozsahu
pro daný trimestr těhotenství. Zvýšená hladina TSH v séru má být upravena zvýšením dávky
levothyroxinu. Vzhledem k tomu, že hladiny TSH po porodu jsou podobné hodnotám před
otěhotněním, má se dávka levothyroxinu vrátit k dávce před těhotenstvím ihned po porodu.
Hladina TSH v séru se má zkontrolovat 6-8 týdnů po porodu.
Léčba levothyroxinem musí být podávána shodně zvláště během těhotenství a v období kojení.
Během těhotenství může být nutné zvýšení dávky.
Zkušenosti ukázaly, že při doporučeném dávkovacím rozsahu neexistují důkazy pro léky
indukovanou teratogenicitu a/nebo fetotoxicitu u člověka. Nadměrně vysoké dávky levothyroxinu
během těhotenství mohou mít negativní účinek na fetální a postnatální vývoj.
Kombinovaná léčba hypertyreózy levothyroxinem a tyreostatiky je v těhotenství kontraindikována.
Taková kombinace by vyžadovala vyšší dávky tyreostatik, o kterých je známo, že přechází do
placenty a mohou vyvolat hypotyreózu u dítěte.
Během těhotenství se nesmí provádět supresní diagnostický test štítné žlázy, protože podání
radioaktivních látek těhotným ženám je kontraindikováno.
Kojení
Levothyroxin se během kojení vylučuje do mateřského mléka, ale koncentrace dosažené při
doporučeném rozmezí dávek není dostatečná pro vyvolání hypertyreózy nebo suprese sekrece
TSH u dítěte.
4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Protože je
však levothyroxin identický s přirozeně se vyskytujícím hormonem štítné žlázy, neočekává se, že
by přípravek Althyxin mohl ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.
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4.8

Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky jsou obvykle způsobeny nadměrným dávkováním a odpovídají
symptomům hypertyreózy (viz bod 4.9):
Srdeční arytmie, angina pectoris, tachykardie, svalové křeče, bolest hlavy, poruchy menstruace,
idiopatická intrakraniální hypertenze, neklid, excitabilita, návaly horka, oběhové selhání
u předčasně narozených dětí s nízkou porodní hmotností (viz bod 4.4), pocení, průjem, nadměrný
úbytek tělesné hmotnosti a svalová slabost, insomnie, tremor, horečka, zvracení, palpitace a
teplotní intolerance. Tyto účinky obvykle vymizí po snížení dávky nebo vysazení léčby.
Byly také hlášeny hypersenzitivní reakce včetně vyrážky, kopřivky, pruritu, edému a angioedému.
Bylo také hlášeno zhoršení kardiomyopatie (srdeční selhání, angina pectoris, arytmie). U dětí je
dále možný výskyt hyperkalciurie.
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: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9

Předávkování

Zvýšená hladina T3 je spolehlivějším indikátorem předávkování než zvýšené hladiny T4 nebo
fT4.
Akutní intoxikace jsou při absenci anamnézy srdečního onemocnění obecně mírné závažnosti, a to i
při náhodném požití u dětí. V symptomatických případech se mohou klinické účinky objevit během
několika hodin nebo mohou být opožděny o několik dní v případě jednorázové dávky a mohou
zahrnovat jednu nebo více známek tyreotoxikózy (viz níže).
Po předávkování se objeví příznaky prudkého zvýšení metabolismu (viz bod 4.8). V případě
opakovaných supraterapeutických dávek byly pozorovány následující příznaky hypertyreózy a v
nejzávažnějších případech definovaly stav tyreotoxikózy:
Poruchy trávicího systému: zvracení, bolest břicha, průjem, zvýšená chuť k jídlu, hubnutí.
Kardiovaskulární poruchy: tachykardie, fibrilace síní, arytmie nebo extrasystoly, hypertenze,
bolest na hrudi, angina pectoris, městnavé srdeční selhání, kardiogenní šok.
Celkové poruchy: horečka, zarudnutí kůže, pocení.
Neurologické poruchy: podrážděnost, insomnie, bolest hlavy, agitovanost, zmatenost,
mydriáza, křeče u predisponovaných pacientů, poruchy vědomí, kóma, akutní psychóza.
Příznaky se mohou projevit jako intenzivní beta-sympatomimetické účinky, jako jsou tachykardie,
úzkost, agitovanost a hyperkinezie. Tyto příznaky lze zmírnit podáním betablokátorů.
Po extrémních dávkách může pomoci plasmaferéza.
U pacientů s epilepsií byly hlášeny vzácné případy záchvatů křečí při překročení dávky, zejména
při zahájení léčby.
Tyreotoxická krize byla ojediněle hlášena po masivní nebo chronické intoxikaci. Objevily se srdeční
arytmie, srdeční selhání, kóma a úmrtí.
V závislosti na rozsahu předávkování se doporučuje, aby pacient přestal přípravek užívat a
podstoupil lékařskou prohlídku.

7

Předávkování po nedávném požití může být léčeno výplachem žaludku/zvracením. Propranolol a
další podpůrná opatření jsou používány k udržování oběhu. Je nepravděpodobné, že by tyreostatika,
jako jsou propylthiouracil a lithium, pomáhala předcházet tyreotoxické krizi v důsledku opožděné
absorpce/nástupu účinku.
5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii onemocnění štítné žlázy, hormony štítné žlázy,
ATC kód: H03AA01
Thyroxin (T4) je přirozeně se vyskytující hormon obsahující jód, produkovaný štítnou žlázou.
V periferních tkáních se přeměňuje na aktivnější trijodthyronin (T3). T3 receptory se nacházejí na
buněčných membránách, mitochondriích a buněčných jádrech. Hormony štítné žlázy jsou nezbytné
pro normální růst a vývoj těla, zejména nervového systému. Zvyšují bazální metabolismus celého
těla a mají stimulační účinky na srdce, kosterní svalstvo, játra a ledviny.
Syntetický levothyroxin obsažený v přípravku Althyxin má stejný účinek jako přirozený
hormon štítné žlázy thyroxin, tvořený aktivitou štítné žlázy.
5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Levothyroxin se neúplně a variabilně absorbuje v gastrointestinálním traktu.
Distribuce
Levothyroxin se téměř úplně váže na plazmatické bílkoviny, zejména na globulin vázající
thyroxin, přibližně 0,03 % levothyroxinu se neváže. Nenavázaný levothyroxin se mění na
trijodthyronin.
Biotransformace
Levothyroxin je rozsáhle metabolizován ve štítné žláze, játrech, ledvinách a předním laloku
hypofýzy. V určité míře se objevuje enterohepatická recirkulace. Část levothyroxinu je
metabolizována na trijodthyronin.
Existují čtyři hlavní cesty metabolismu:
1)
Deionizace na trijodthyronin (aktivní) – T3 nebo reverzní trijodthyronin (neaktivní). Další
deionizace T3 vede k tvorbě kyseliny thyroctové.
2)
Deaminace na tetron.
3)
Konjugace na glukoronid nebo sulfát.
4)
Štěpení etherové vazby na dijodthyrosin.
Nejdůležitější metabolickou cestou je deionizace.
Eliminace
Levothyroxin je vylučován močí a ve stolici, částečně jako volné léčivo a částečně jako konjugáty a
deionizované metabolity. Mezi 30-55 % dávky levothyroxinu se vylučuje močí a
20-40 % stolicí. Biologický poločas je 7 dnů, ale v závislosti na stavu onemocnění může být kratší
nebo prodloužený.
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5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita
Akutní toxicita levothyroxinu je velmi nízká.
Chronická toxicita
Studie chronické toxicity byly provedeny u různých zvířecích druhů (potkani, psi). Při vysokých
dávkách byly pozorovány známky hepatopatie, zvýšeného výskytu spontánních nefróz a rovněž
změny hmotnosti orgánů u potkanů.
Reprodukční toxicita
Studie reprodukční toxicity na zvířatech nebyly provedeny.
Mutagenita
Není k dispozici žádný důkaz o mutagenním potenciálu levothyroxinu. Dosud nejsou k dispozici
žádné důkazy o poškození potomstva v důsledku změn genomu vyvolaného hormony štítné žlázy.
Karcinogenita
Dlouhodobé studie s levothyroxinem na zvířatech nebyly provedeny.
6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

glycerol
monohydrát kyseliny citronové
sodná sůl methylparabenu (E219)
hydroxid sodný (pro úpravu pH)
čištěná voda
6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.
6.3

Doba použitelnosti

Před otevřením:
25 mikrogramů: 2 roky neotevřený
50 mikrogramů: 2 roky neotevřený
100 mikrogramů: 21 měsíců neotevřený
Po otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C a spotřebujte do 8 týdnů.
6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

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

Druh obalu a obsah balení

Lahvičky:
Uzávěry:

Hnědé (třída III) skleněné lahvičky
Garantující neporušenost obalu, dětské bezpečnostní uzávěry

Velikost balení: 75 ml, 100 ml a 2× 75 ml
Jedna 5ml stříkačka pro perorální podání se stupnicí po 0,1 ml a odpovídající adaptér na hrdlo
lahvičky pro stříkačku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6

Zvláštní upozornění pro likvidaci přípravku

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

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika
8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Althyxin 25 mikrogramů/5 ml: 56/345/19-C
Althyxin 50 mikrogramů/5 ml: 56/346/19-C
Althyxin 100 mikrogramů/5 ml: 56/347/19-C
9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 16. 2. 2021

10.

DATUM REVIZE TEXTU

18. 8. 2021
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