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Sp.zn. sukls59988/2017 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

ERAZABAN 10% krém 

 

 

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Docosanolum 100 mg v 1 g krému. 

 

Pomocné látky: 50 mg propylenglykolu / 1 g krému 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. LÉKOVÁ FORMA 

 

Krém 

Bílý krém 

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1 Terapeutické indikace 

 

Tento přípravek je určen k léčbě časných stádií (prodromální fáze nebo fáze erytému) rekurentní 

labiální infekce herpes simplex (prostého oparu) u imunokompetentních dospělých a dospívajících 

(nad 12 let). 

 

4.2 Dávkování a způsob podání 

 

Cesta podání  

Přípravek je určen ke kožnímu podání. 

 

Dávkování 

Dospělí a dospívající (12 – 18 let): 

Krém se nanáší opatrně v tenké vrstvě na celé místo postižené oparem 5x denně (přibližně po 3 

hodinách v denní době). Léčba musí začít co možná nejdříve poté, co se objeví první příznaky nebo 

známky oparu (bolest, pálení/svědění/mravenčení nebo zrudnutí), jelikož nebyla demonstrována 

účinnost v případě zahájení léčby u již vytvořeného puchýře či vřídku. Léčba pokračuje, dokud se opar 

nezačne hojit (obvyklá doba je 4 – 6 dnů) nebo maximálně po dobu 10 dnů. 

 

Starší pacienti: 

Pro tuto věkovou skupinu nejsou žádná zvláštní doporučení ohledně dávky. 

 

Pediatrická populace: 

Nebyla stanovena bezpečnost a účinnost přípravku ERAZABAN 10% krém u dětí mladších 12 let (viz 

bod 4.4). 

 

Dávkování při poruše funkce ledvin: 

Z důvodu zanedbatelné povrchové absorpce není nutná žádná úprava dávkování. 
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4.3 Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku „docosanol“ nebo na kteroukoli pomocnou látku. 

 

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Krém se při aplikaci nesmí dostat do očí nebo do jejich těsné blízkosti. 

Přípravek obsahuje propylenglykol a může vyvolat podráždění pokožky. 

Krém by neměl být používán u imunokompromitovaných pacientů. 

Léčba by neměla být zahajována, pokud se již vytvořil puchýř nebo vřídek, jelikož pro toto stádium 

nebyla demonstrována účinnost. 

 

Pediatrická populace 

S použitím přípravku u dětí mladších 12 let nejsou žádné zkušenosti a pouze omezené zkušenosti 

u dospívajících (věk 12-18 let). Nedoporučuje se podávat krém dětem do 12 let. 

 

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Žádné studie interakcí nebyly provedeny. Proto by ve stejném místě aplikace přípravku  ERAZABAN 

10% krém neměly být současně používány jiné topické přípravky (léčivé přípravky, kosmetické 

přípravky, krémy). 

 

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Fertilita 

Není k dispozici dostatek údajů o účinku docosanolu na fertilitu u lidí. 

 

Těhotenství 

Neexistují žádné údaje o použití docosanolu u těhotných žen. Studie na zvířatech neukázaly přímé 

nebo nepřímé škodlivé účinky s ohledem na těhotenství, vývoj zárodku či plodu, porod nebo 

postnatální vývoj. Jelikož systémová expozice docosanolem je zanedbatelná, lze ERAZABAN 10% 

krém používat během těhotenství. 

 

Kojení 

Neexistují žádné údaje o použití docosanolu u kojících žen. Jelikož systémová expozice docosanolem 

u kojících žen je zanedbatelná, neočekává se vliv přípravku na kojené dítě. Docosanol lze užívat 

v době kojení. 

 

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Vzhledem k zanedbatelné absorpci nemá docosanol žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

 

4.8 Nežádoucí účinky 

 

Velmi časté (≥ 1/10) 

Časté (≥ 1/100 až < 1/10) 

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) 

Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) 

Velmi vzácné (≥ 1/10 000) 

není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Výsledky klinických studií zaměřených na zhodnocení bezpečnosti léčby recidivujícího labiálního 

herpes simplex neukázaly žádný rozdíl v četnosti a typu nežádoucích účinků mezi pacienty léčenými 

ERAZABAN 10% krémem a pacienty, kterým bylo podáváno placebo. 
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Poruchy nervového systému 

Velmi časté: bolest hlavy (u 10.4% pacientů léčených ERAZABAN 10% krémem a u 10.7% pacientů 

léčených placebem). 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Časté: nežádoucí účinky v místě aplikace jako suchost kůže, vyrážky a kožní poruchy (u 2.9% 

pacientů léčených docosanolem a 2.3% pacientů léčených placebem). Rovněž byl pozorován otok 

obličeje, ale takovéto lokální nežádoucí účinky jsou slučitelné s reakcemi obličeje, které se při oparech 

normálně vyskytují. 

 

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: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

 

4.9 Předávkování 

 

Nežádoucí reakce související s předávkováním při povrchové aplikaci ERAZABAN 10% krému jsou 

nepravděpodobné, protože léčivá látka se absorbuje kůží v zanedbatelném množství. Podobně slabá je 

absorpce orální cestou, takže výskyt nežádoucích reakcí vyvolaných případným polknutím docosanolu 

je málo pravděpodobný. 

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Chemoterapeutika k povrchovému užití, antivirotika 

ATC kód: D06BB11 

 

Přesný mechanismus antivirálního účinku docosanolu není znám. Studie in vitro ukazují, že docosanol 

ovlivňuje fúzi mezi virem a plasmatickou membránou, což inhibuje pronikání viru do nitra buňky a 

jeho replikaci. Studie in vitro ukázaly, že buňky ošetřené dokosanolem jsou odolné k infekci viry 

s lipidovým obalem, např. HSV-1. Docosanol neúčinkuje proti neobaleným virům. 

 

Ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených, kontrolovaných studiích byl ERAZABAN 10 % 

krém porovnáván s placebem (obsahujícím polyethylenglykol). V první studii bylo randomizováno 

370 dospělých. U subjektů  se začínalo s léčbou akutní recidivy herpes v orofaciální oblasti během 

jeho prodromální fáze nebo fáze erytému. ITT populace se skládala ze 183 subjektů používajících 

docosanol a 183 subjektů používajících placebo. Medián doby potřebné ke kompletnímu zahojení byl  

4,0 dne u subjektů užívajících docosanol a 4,7 dne u subjektů, kterým bylo podáváno placebo, tzn. 

rozdíl 18,9 hodiny (p=0,0235, p=0,010 při analýze kovariance). Ve druhé studii bylo randomizováno 

373 dospělých. Léčba akutní recidivy herpes v orofaciální oblasti byla zahájena v prodromálním stádiu 

nebo ve fázi erytému. ITT populace se skládala ze 187 subjektů používajících docosanol a 

184 subjektů používajících placebo. Medián doby potřebné ke kompletnímu zahojení byl 4,3 dne u 

subjektů užívajících docosanol a 4,9 dne u subjektů, kterým bylo podáváno placebo, tzn. rozdíl 

15,9 hodiny (p=0,1529, p=0,008 při analýze kovariance). Účinnost nebyla demonstrována ve studiích, 

kde byla léčba zahájena později než v prodromální fázi nebo fázi erytému. 

 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
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5.2 Farmakokinetické vlastnosti 

 

Za podmínek normálního klinického používání ERAZABAN 10% krému není množství docosanolu 

v plasmě léčených pacientů detekovatelné (kvantitativní limit je 10 ng/ml). Byla provedena klinická 

studie u žen s aktivním labiálním herpes simplex léčených ERAZABAN 10% krémem. Vzorky krve 

pro stanovení docosanolu v plasmě byly subjektům odebírány po dobu 24 hodin následujících po 

jednorázovém (jednodenní studie) a po opakovaném podání (5x denně po dobu 2-3 dnů). Z celkového 

počtu 209 analyzovaných vzorků plasmy bylo nalezené množství docosanolu u 208 vzorků pod 

kvantitativním limitem a v jednom vzorku bylo rovno kvantitativnímu limitu. 

 

Docosanol je v organismu přeměňován na kyselinu docosanovou, jeho hlavní metabolit. Obě tyto 

látky jsou endogenními složkami lidských buněčných membrán, zvláště v erytrocytech, mozku, 

v myelinových pochvách nervů, v plicích a ledvinách. 

 

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity 

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1 Seznam pomocných látek 

 

sacharoso-stearáty (mono a distearát) 

lehký tekutý parafín 

propylenglykol 

benzylalkohol  

čištěná voda 

 

6.2 Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3 Doba použitelnosti 

 

3 roky 

Po prvním otevření obalu: 6 měsíců 

 

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neuchovávejte při teplotě vyšší než 25 °C. 

 

6.5 Druh obalu a velikost balení 

 

Epoxidovaná hliníková tuba uzavřená polyethylenovým šroubovacím uzávěrem. 

Velikost balení: 2 g, 2g v transparentním ochranném pouzdru, 5g a 15 g. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku (a pro zacházení s ním) 

 

Žádné zvláštní požadavky. 
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7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 

Jankovcova 1569/2c 

170 00 Praha 7 

Česká republika 

 

 

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

46/216/07-C 

 

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 28. 3. 2007 

Datum poslední prodloužení registrace: 2. 10. 2009 

 

10. DATUM REVIZE TEXTU 

10. 3. 2017 
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