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Lieky & liekové skupiny

Majú orálne dispergovateľné tablety miesto 
v liečbe pacientov s alergiou?
MUDr. Eva Mocová, PhD.

Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie, NsP sv. Barbory, Rožňava, a. s.

Farmaceutický priemysel v súčasnosti sústreďuje záujem na systémy rýchlo rozpustných foriem liekov. Tieto systémy charakterizuje 

rýchle rozpustenie alebo dezintegrácia lieku v ústach bez potreby vody na zapitie a prehltnutie. Vyvinuté technológie umožňujú poho-

dlné dávkovanie nielen špeciálnym skupinám pacientov, ale aj celej populácii. Orálne dispergovateľné tablety desloratadínu umožňujú 

rozšírenie už existujúcich liekových foriem moderného nesedatívneho antihistaminika.

Kľúčové slová: rýchlo rozpustné orálne liekové formy, orálne dispergovateľné tablety, desloratadín. 

Have orally dispersible tablets place in treating patients with allergy?

Fast-dissolving drug delivery is gaining interest in pharmaceutical industry nowadays. These delivery systems either dissolve or desin-

tegrate rapidly in the mouth, without requiring any water to aid in swallowing. Developed technologies offer a convenient way of dos-

ing medications not only to special groups of patients, but also to the general population. Oral fast-dissolving tablets of desloratadine 

enabling use as line exstension for existing formulations of this modern nonsedating antihistamine drug.

Key words: fast-dissolving, fast-disintegrating intraoral delivery systems, oral fast-dissolving tablets, desloratadine.
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Antihistaminiká  
a compliance pacienta 

Konvenčné tablety napriek 

svojej obľúbenosti majú aj nevýhody.

first pass

Mnohí pacienti zo strachu 

pred udusením radšej tablety neužijú vôbec 

a ich compliance je nulová

Riešenie: orálne  
dispergovateľné tablety

Problémy spojené s užívaním konvenč-

ných tabliet môžu vyriešiť orálne dispergo-

vateľné formy

 

Tabuľ ka 1. 

Druh technológie

Kompresia Lyofilizácia
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Technológia OraSolv

technológia Zydis

 

pre zvýšenú fragilitu 

sa ODT zo špeciálnych blistrov nevytláčajú

predurčujú na lieky pohotovostné

 Zmena liekovej formy 

v adekvátnom veku dieťaťa môže podstatne 

zlepšiť compliance.

compliance vyššiu efektivitu liečby 

eliminuje riziko aspirácie

 

Antihistaminiká druhej generácie 
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Copyright © 2012 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., 
Whitehouse Station, NJ, USA. Všetky práva vyhradené.
Merck Sharp & Dohme, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 43, Bratislava 821 09
03-2014-RESP-1035191-0000
Dátum vypracovania: apríl 2012

Zloženie: Každá fi lmom obalená tableta obsahuje desloratadín 5 mg. Každá orodispergovateľná tableta Aerius obsahuje 2,5 mg alebo 5 mg desloratadínu. Každý ml perorálneho roztoku obsahuje 0,5 mg desloratadínu. Indikácie: Na zmier-
nenie príznakov spojených s: alergickou rinitídou; urtikáriou. Dávkovanie: Filmom obalené tablety: Dospelí a adolescenti (12 a viac rokov): jedna tableta denne, s jedlom alebo bez jedla. Aerius 2,5 mg orodispergovateľné tablety: Deti vo veku 
od 6 do 11 rokov: jedna 2,5 mg orodispergovateľná tableta Aerius sa vloží do ústnej dutiny jedenkrát denne bez ohľadu na čas jedla. Dospelí a adolescenti (12 a viac rokov): dve 2,5 mg orodispergovateľné tablety Aerius sa vložia do ústnej 
dutiny jedenkrát denne bez ohľadu na čas jedla. Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety: Dospelí a adolescenti (12 a viac rokov): jedna 5 mg orodispergovateľná tableta Aerius sa vloží do ústnej dutiny jedenkrát denne bez ohľadu na čas 
jedla. Perorálny roztok: Deti vo veku od 1 do 5 rokov: 2,5 ml (1,25 mg) perorálneho roztoku Aerius raz denne. Deti vo veku od 6 do 11 rokov: 5 ml (2,5 mg) perorálneho roztoku Aerius raz denne. Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 a viac rokov): 
10 ml (5 mg) perorálneho roztoku Aerius raz denne. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok alebo loratadín. Upozornenia: Účinnosť a bezpečnosť perorálneho roztoku Aerius u detí mladších ako 1 
rok nebola stanovená. Účinnosť a bezpečnosť liečby orodispergovateľnými tabletami Aerius 2,5 mg u detí mladších ako 6 rokov nebola stanovená. Skúsenosti s používaním desloratadínu u dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov, získané z kli-
nických skúšaní účinnosti, sú obmedzené. Užívanie Aeriusu počas gravidity a dojčenia sa neodporúča. Veľmi zriedkavo sa u niektorých ľudí vyskytla ospanlivosť, ktorá môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. V prípade 
ťažkej renálnej insufi ciencie sa musí Aerius užívať s opatrnosťou. Filmom obalené tablety: Pacienti so zriedkavými dedičnými ochoreniami, ako sú intolerancia galaktózy, lapónsky defi cit laktázy alebo glukózo-galaktózová malabsorpcia, nemajú 
tento liek užívať. Aerius 2,5 mg orodispergovateľné tablety: Tento liek obsahuje 1,4 mg fenylalanínu v jednej 2,5 mg orodispergovateľnej tablete Aerius. Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety: Tento liek obsahuje 2,9 mg fenylalanínu v jednej 
5 mg orodispergovateľnej tablete Aerius. Perorálny roztok: U detí mladších ako 2 roky je obzvlášť ťažké rozlíšiť diagnózu alergickej rinitídy od iných foriem rinitídy. Má sa zvážiť neprítomnosť infekcie horných ciest dýchacích alebo štrukturálnych 
abnormalít ako aj anamnéza pacienta, fyzikálne vyšetrenia a príslušné laboratórne a kožné testy. Účinky desloratadínu u slabo metabolizujúcich detí mladších ako 2 roky neboli skúmané. Tento liek obsahuje sorbitol, a preto ho pacienti so zried-
kavými dedičnými ochoreniami, ako sú intolerancia fruktózy, glukózo-galaktózová malabsorpcia alebo sacharózovo-izomaltázová insufi ciencia, nemajú užívať. Interakcie: V klinických štúdiách s tabletami desloratadínu, v ktorých sa súčasne 
podával erytromycín alebo ketokonazol, neboli pozorované žiadne klinicky relevantné interakcie. V klinickej farmakologickej štúdii súčasné užívanie Aeriusu a alkoholu nezosilnilo účinky alkoholu, ktoré znižujú výkonnosť. Nežiaduce účinky: 
únava, sucho v ústach, bolesť hlavy. Perorálny roztok: U detí a batoliat vo veku 6 až 23 mesiacov: hnačka, horúčka, nespavosť. Balenie: tbl fl m 10 × 5 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu), tbl fl  m 30 × 5 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu), tbl fl  m 50 × 5 mg (bli.
PCTFE/PVC/Alu), tbl fl  m 100 × 5 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu), tbl oro 30 × 2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu), tbl oro 60 × 2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu), tbl oro 90 × 2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu), tbl oro 30 × 5 mg (bli.PVC/OPA/Alu), tbl oro 60 × 5 mg 
(bli.PVC/OPA/Alu), tbl oro 90 × 5 mg (bli.PVC/OPA/Alu), sol por 1 × 60 ml/30 mg (fľa.skl.+plast.lyžica), sol por 1 × 150 ml/75 mg (fľa. skl. + plast. lyžica). Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Merck Sharp & Dohme Ltd., Hoddesdon, UK. 
Dátum revízie textu: november 2011. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. 

Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok alebo loratadín. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: V prípade ťažkej renálnej insufi ciencie sa musí Aerius užívať s opatrnosťou. Pacienti so 
zriedkavými dedičnými ochoreniami, ako sú intolerancia galaktózy, Lappova defi ciencia laktázy alebo glukózo-galaktózová malabsorpcia, nemajú tento liek užívať. Liekové a iné interakcie: V klinických štúdiách s tabletami desloratadínu, 
v ktorých sa súčasne podával erytromycín alebo ketokonazol, neboli pozorované žiadne klinicky relevantné interakcie. Gravidita a laktácia: Bezpečnosť užívania lieku počas gravidity nebola stanovená. Užívanie Aeriusu počas gravidity 
sa preto neodporúča. Desloratadín sa vylučuje do materského mlieka, preto sa neodporúča užívanie Aeriusu u dojčiacich žien. Nežiaduce účinky: Z nežiaducich účinkov, hlásených navyše oproti placebu, boli najčastejšie únava, sucho 
v ústach a bolesť hlavy. Iné nežiaduce účinky, veľmi zriedkavo hlásené v čase od uvedenia na trh boli halucinácie, závrat, ospanlivosť, nespavosť, psychomotorická hyperaktivita, záchvaty, tachykardia, palpitácie, bolesť brucha, nauzea, vracanie, 
dyspepsia, hnačka, zvýšenia pečeňových enzýmov, zvýšený bilirubín, hepatitída, myalgia, reakcie z precitlivenosti (anafylaxia, angioedém, dyspnoe, pruritus, vyrážka a urtikária).

Referencie: 1. Kategorizácia liečiv a liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia od 1. 4. 2012, Zoznam liečiv a liekov, časť A, prístupné na www.health.gov.sk
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Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok alebo loratadín. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: V prípade ťažkej renálnej insufi ciencie sa musí Aerius užívať s opatrnosťou. Pacienti so
zriedkavými dedičnými ochoreniami, ako sú intolerancia galaktózy, Lappova defi ciencia laktázy alebo glukózo-galaktózová malabsorpcia, nemajú tento liek užívať. Liekové a iné interakcie: V klinických štúdiách s tabletami desloratadínu,
v ktorých sa súčasne podával erytromycín alebo ketokonazol, neboli pozorované žiadne klinicky relevantné interakcie. Gravidita a laktácia: Bezpečnosť užívania lieku počas gravidity nebola stanovená. Užívanie Aeriusu počas gravidity
sa preto neodporúča. Desloratadín sa vylučuje do materského mlieka, preto sa neodporúča užívanie Aeriusu u dojčiacich žien. Nežiaduce účinky: Z nežiaducich účinkov, hlásených navyše oproti placebu, boli najčastejšie únava, sucho
v ústach a bolesť hlavy. Iné nežiaduce účinky, veľmi zriedkavo hlásené v čase od uvedenia na trh boli halucinácie, závrat, ospanlivosť, nespavosť, psychomotorická hyperaktivita, záchvaty, tachykardia, palpitácie, bolesť brucha, nauzea, vracanie,
dyspepsia, hnačka, zvýšenia pečeňových enzýmov, zvýšený bilirubín, hepatitída, myalgia, reakcie z precitlivenosti (anafylaxia, angioedém, dyspnoe, pruritus, vyrážka a urtikária).

Referencie: 1. Kategorizácia liečiv a liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia od 1. 4. 2012, Zoznam liečiv a liekov, časť A, prístupné na www.health.gov.sk
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protizápalový 

efekt je asociovaný iba s antihistaminikami 

druhogeneračnými

  ale 

priaznivo ovplyvňuje aj symptómy astmy.

Záver

 

Pre prax v Slovenskej republike je podstatná 

skutočnosť, že od 1. apríla 2012 bolo zrušené 

indikačné aj preskripčné obmedzenie, čo 

umožňuje predpisovať desloratadín priamo 

aj všeobecným lekárom pre dospelých bez 

odporúčania špecialistu.
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mocova@post.sk

17. – 19. máj 2012, City Hotel Bratislava, Bratislava

pri príležitosti 50 rokov �innosti Detského neurologického oddelenia
a 10 rokov Kliniky detskej neurológie LFUK a DFNsP v Bratislave

46.  SLOVENSKO- ESKÉ DNI DETSKEJ NEUROLÓGIE

XXII.  BRATISLAVSKÉ POSTGRADUÁLNE DNI
DETSKEJ NEUROLÓGIE

Viac informácií o podujatí nájdete na www.solen.sk

Hlavné témy

Epilepsia
Leukodystrofie a metabolické ochorenia CNS
Demyelinizujúce ochorenia CNS
Varia

Slovenská lekárska spolo�nos , Slovenská neurologická spolo�nos , Sekcia detskej neurológie SNeS, 

!eská spole�nost d"tské neurologie !LS JEP, Klinika detskej neurológie LF UK v Bratislave, 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, Lekárska fakulta UK v Bratislave, Združenie pre pomoc de om s epilepsiou

Vás pozývajú na


