САЖЕТАК КАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКА
1. ИМЕ ЛЕКА

Folkodin Alkaloid®, 10 mg, капсуле, тврде
ИНН: folkodin
2. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ САСТАВ
Једна капсула садржи 10 mg фолкодин, монохидрата.
Помоћне супстанце са потврђеним дејством:
Једна капсула, тврда садржи 56 mg лактозe, монохидрат.
Остале помоћне супстанце са потврђеним дејством:
- боја Sunset yellow (Е110);
- боја Azorubin (Е122);
- боја Brilliant black (Е151).
За листу свих помоћних супстанци, видети одељак 6.1.
3. ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК
 капсулa, тврдa
Тврде, непровидне, дводелне желатинске капсуле, црвене боје, величине No 2 које садрже бели
гранулат.
4. КЛИНИЧКИ ПОДАЦИ
4.1. Терапијске индикације
За ублажавање акутног надражајног, непродуктивног (сувог) кашља узрокованог обољењима
респираторних путева.
4.2. Дозирање и начин примене
Одрасли и деца старија од 12 година:
1-2 капсуле, 3 пута дневно.
Максимална дневна доза за одрасле износи 60 mg.
Размак између појединачних доза не сме бити краћи од 4 сата.
Педијатријска популација
Фолкодин тврде капсуле не смеју се примењивати код деце млађе од 12 година (видети одељак 4.3).
Старији пацијенти
Препоручена доза је иста као и мања доза за одрасле (1 капсула тврда 3 пута на дан).
Не сме се прекорачити препоручена доза.
Оштећење функције јетре и бубрега
Фолкодин се мора примењивати са опрезом код особа са ослабљеном функцијом јетре или бубрега
(видети одељак 4.4).
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Начин примене
За оралну примену.
4.3. Контраиндикације
Контраиндикован је код:
- особа преосетљивих на фолкодин или на било коју од помоћних супстанци наведених у одељку 6.1
и друге опиоиде,
- особа са инсуфицијенцијом јетре,
- особа са респираторном инсуфицијенцијом.
Фармацеутски облик, капсула, тврда, није погодан за примену код деце млађе од 12 година.
4.4. Посебна упозорења и мере опреза при употреби лека
Фолкодин треба примењивати са опрезом код пацијената који из било ког разлога имају смањену
респираторну резерву. Фолкодин у одређеном степену депримира респирацију, па га због тога треба
примењивати са опрезом код асматичара. Антитусици могу да изазову ретенцију спутума што може
бити штетно код пацијената са хроничним бронхитисом и бронхиолитисом.
С обзиром да се фолкодин метаболише у јетри, његова активност може бити продужена код обољењa
јетре. Опрез је неопходан у случају примене фолкодина код пацијената са хепатичним и реналним
обољењем.
Ризик при истовременој примени са седатива као што су бензодиазепини или лекови сродни
бензодиазепинима
Истовремена примена фолкодина и седатива као што су бензодиазепини или лекови сродни
бензодиазепинима може резултирати седацијом, респираторном депресијом, комом и смрћу. Због тих
ризика, истовремено прoписивање са таквим седатива треба бити резервисано за пацијенте за које
заменске методе лечења нису могуће. Ако се донесе одлука о прoписивању фолкодина истовремено
са седативима, треба примењивати најнижу ефикасну дозу, а трајање лечења треба бити што краће.
Код таквих пацијената треба пажљиво пратити знакове и симптоме респираторне депресије и
седације. У том смислу, препоручује се да се обавесте пацијенти и њихова околина како би били
свесни тих симптома (видети одељак 4.5).
Лек Folkodin Alkaloid, капсуле, тврде садрже лактозу. Пацијенти са ретким наследним обољењем
интолеранције на галактозу, потпуним недостатком лактазе или малапсорпцијом глукозе и галактозе,
не смеју користити овај лек.
Овај лек садржи азо боје Sunset yellow (Е110), Azorubine (Е122) и Brilliant black (Е151) које могу
изазвати алергијске реакције.
4.5. Интеракције са другим лековима и друге врсте интеракција
Фолкодин може појачати ефекат опиоидних аналгетика, фенотиазина, седатива, хипнотика,
трицикличних антидепресива, барбитурата, МАО инхибитора, алкохола и других депресора
централног нервног система.
Седативи као што су бензодиазепини и лекови сродни бензодиазепинима
Истовремена примена опиоида и седатива као што су бензодиазепини или лекови сродни
бензодиазепинима повећава ризик од седације, респираторне депресије, коме и смрти због адитивног
депресорног ефекта на ЦНС. Дозу и временски период истовремене примене треба ограничити
(видети одељак 4.4).
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4.6. Плодност, трудноћа и дојење
Безбедност примене фолкодина у току трудноће није потпуно утврђена и треба утврдити очекивану
корист примене лека у односу на потенцијални ризик.
Нема тренутно доступних података о томе да ли се фолкодин излучује у мајчино млеко, нити да ли
има штетне ефекте на новорођенче.
4.7. Утицај лека на способност управљања возилима и руковања машинама
Лек Folkodin Alkaloid може утицати на психофизичке активности, посебно уколико се узима заједно
са алкохолом или депресорима централног нервног система.
4.8. Нежељена дејства
Ретко може доћи до седације, мучнине, повраћања, констипације, кожних осипа, едема лица,
пруритуса и у случају примене већих доза, респираторне депресије, сомноленције и хипотензије.
Пријављивање нежељених реакција
Пријављивање сумњи на нежељене реакције после добијања дозволе за лек је важно. Тиме се
омогућава континуирано праћење односа користи и ризика лека. Здравствени радници треба да
пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на овај лек Агенцији за лекове и медицинска средства
Србије (АЛИМС):
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Национални центар за фармаковигиланцу
Војводе Степе 458, 11221 Београд
Република Србија
факс: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs
4.9. Предозирање
У случају предозирања може доћи до конфузије, сомноленције, агитације, респираторне депресије,
хипотензије, кардиоваскуларног застојa.
Токсична доза фолкодина код деце је 200 mg.
Приликом предозирања индикована је лаважа желуца, примена активног угља, одржавање
респираторне и срчане функције. Налоксон је антидот.
5. ФАРМАКОЛОШКИ ПОДАЦИ
5.1. Фармакодинамски подаци
Фармакотерапијска група: алкалоиди опијума и деривати
АТЦ шифра: R05DA08
Фолкодин је морфински дериват (морфолинил-етил морфин) и припада групи антитусика централног
дејства. Он има изразиту инхибиторну активност на рефлекс кашља, која настаје након депресије
центра за кашаљ у продуженој мождини. Спречавање кашља се индукује веома брзо и дуго траје.
Захваљујући својој благој и неспецифичној депресивној активности на централни нервни систем,
фолкодин има и седативни и антиконвулзивни ефекат.
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Не метаболише се у морфин и због тога нема аналгетички ефекат ни нежељена дејства слична онима
код морфина; толеранција и зависност на фолкодин се не развија.
5.2. Фармакокинетички подаци
Ресорпција
Фолкодин се брзо ресорбује након оралне примене. Максимална концентрација се постиже за око 1,6
 1,2 сати.
Дистрибуција
Везивање фолкодина за протеине плазме је 23,5%. Волумен дистрибуције је 30-40 L/kg.
Биотрансформација
Метаболише се у јетри коњугацијом. Као метаболити забележени су углавном норморфин и
норкодеин, и морфин у траговима (мање од 1%).
Елиминација
Елиминација је спора, полувреме елиминације је у просеку 50,1  4,1 сати. Има дуго полувреме
елиминације и због тога његов ефекат траје дуже од кодеина. Ренални клиренс фолкодина је 137
mL/мин и он је обрнуто пропорционалан pH вредности уринa.
Око 26,2  3,3% примењене дозе излучује се у непромењеном облику. Нивои у пљувачки су 3,6 пута
виши од оних у плазми. Нађено је да је 13% до 17% примењене дозе присутно у облику коњугата
глукуронида и 29% у некоњугованом облику.
Фармакокинетичке карактеристике након хроничне примене (у току 10 дана) се не разликују у односу
на фармакокинетику појединачно примењене дозе.
5.3. Претклинички подаци о безбедности лека
Акутна токсичност фолкодина на лабораторијским животињама је мања од акутне токсичности
кодеина (6,6 пута при супкутаној примени, 5,95 пута мања при гастричној примени и 6 пута нижа при
интраперитонеалној апликацији).
Клиничке студије са фолкодином показале су да не изазива еуфорију, физичку зависност и не доводи
до толеранције. Нема регистроване физичке зависности на фолкодин до сада.
6. ФАРМАЦЕУТСКИ ПОДАЦИ
6.1. Листа помоћних супстанци
-

Скроб, кукурузни
Лактоза, монохидрат
Натријум-лаурилсулфат
Магнезијум-стеарат
Силицијум-диоксид, колоидни, безводни
Kапсулa, тврда, желатинска

Састав капсуле, тврде, желатинске:
- Титан-диоксид (Е171)
- боја Sunset Yellow (E110)
- боја Azorubin (E122)
- боја Brilliant Black (E151)
- Желатин
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6.2. Инкомпатибилност
Није применљиво.
6.3. Рок употребе
4 године.
6.4. Посебне мере опреза при чувању
Чувати на температури до 30C.
6.5. Природа и садржај паковања
Унутрашње паковање: Al/PVC блистер. Сваки блистер садржи 10 капсула, тврдих.
Спољашње паковање је сложива картонска кутија у којој се налази 2 блистера (укупно 20 капсула,
тврдих) и Упутство за лек.
6.6. Посебне мере опреза при одлагању материјала који треба одбацити након примене лека
Сву неискоришћену количину лека или отпадног материјала након његове употребе треба уклонити у
складу са важећим прописима.
7. НОСИЛАЦ ДОЗВОЛЕ
АЛКАЛОИД Д.О.О. БЕОГРАД
Праховска 3, Београд
8. БРОЈ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКА У ПРОМЕТ
Број последње обнове:

515-01-04842-17-001

9. ДАТУМ ПРВЕ ДОЗВОЛЕ И ДАТУМ ОБНОВЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКА У
ПРОМЕТ
Датум прве дозволе: 01.10.1997.
Датум последње обнове дозволе: 04.01.2019.
10. ДАТУМ РЕВИЗИЈЕ ТЕКСТА
Јануар, 2019.
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