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Vážená paní doktorko,  
Vážený pane doktore, 
 
 
rádi bychom tímto potvrdili skutečnost, že od 1.2.2014 byly u přípravků  
 

MUTAFLOR por. cps. edt. 100x100 mg, kód SÚKL 0107585 a 
MUTAFLOR por. cps. edt. 20x100 mg, kód SÚKL 0107584 
 
stanoveny dvě úhrady a to: 
 
Základní úhrada: 
L/GIT, PED, INT 
P: Přípravky s obsahem E. coli Nissle 1917 jsou hrazeny v udržovací terapii pacientů 
s ulcerózní kolitidou – úhrada ze zdravotního pojištění činí 940,05 Kč (100 cps),  
resp. 188,01 Kč (20 cps). 
 
Zvýšená úhrada (V): 
L2/ GIT, PED, INT 
P2: Perorální přípravky s obsahem E. coli Nissle 1917 jsou ke zvýšené úhradě indikovány 
v udržovací terapii pacientů s ulcerózní kolitidou při kontraindikaci sulfasalazinu nebo jeho 
prokázané nesnášenlivosti. Úhrada při splnění těchto podmínek činí 1449,92 Kč (100 cps.),  
resp. 289,98 Kč (20 cps).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

• shodná úhrada jako mesalazin 
• výborná bezpečnost přípravku Mutaflor 

 



Zkrácená informace o p řípravku  Název přípravku: MUTAFLOR®. Kvalitativní a 
kvantitativní složení: 1 tobolka MUTAFLOR® obsahuje: 2,5-25 x 109 KBE Escherichia coli 
(Nissle 1917). Seznam pomocných látek: Maltodextrin, glycerol, mastek, červený oxid 
železitý, makrogol 4000, triethyl-citrát, kopolymer MA/MMA 1:1, oxid titaničitý, voskové 
leštidlo, želatina, čištěná voda. Léková forma: Enterosolventní tvrdé tobolky. Tobolky jsou 
acidoresistentně potaženy a rozpouštějí se v terminálním ileu. Terapeutické indikace: 
Poruchy flóry tlustého střeva a jejich následky; průjem, zácpa, meteorismus, colitis, alergie, 
ekzémy; novotvorba střevní flóry po jejím poškození antibiotiky, sulfonamidy nebo ozářením; 
uroinfekce. Aktivace obranyschopnosti organismu. Dávkování a způsob podání: Dospělí a 
mladiství: 1. – 4. den 1 tobolku MUTAFLOR®, pak 2 tobolky MUTAFLOR® denně. Při 
akutním průjmu se doporučuje k rychlému odstranění obtíží podat 1. den 3krát denně 2 
tobolky MUTAFLOR®. Při zvláště úporné zácpě lze podávat až 4 tobolky MUTAFLOR® 
denně. Celá denní dávka se podává k jídlu, nejlépe ke snídani, nerozkousaná a zapíjí se 
dostatečně tekutinou. K léčbě akutních průjmů stačí dávka 20 tobolek MUTAFLOR®. K 
účinnému zlepšení příznaků chronických onemocnění je třeba nejméně 6 týdenní léčby. U 
onemocnění, která trvají již mnoho let, se doporučuje několikaměsíční léčba. K udržení 
terapeutického úspěchu je třeba MUTAFLOR® v určitých odstupech jako léčebnou kůru 
opakovat. Kontraindikace: Přecitlivělost na kteroukoli složku přípravku. Zvláštní 
upozornění a zvláštní opatření pro použití: Není Interakce s jinými léčivými přípravky a 
jiné formy interakce: Antibiotika a sulfonamidy mohou účinnost MUTAFLOR® snížit. 
Těhotenství a kojení: Přípravek mohou užívat těhotné a kojící ženy. Účinky na schopnost 
řídit a obsluhovat stroje: Přípravek pozornost neovlivňuje. Nežádoucí účinky: Při dodržení 
doporučeného dávkování nebyly nežádoucí účinky pozorovány. Příležitostně pozorované 
nadýmání je vždy známkou příliš vysokého dávkování; při redukci dávek vymizí. 
Předávkování: Předávkování není známo; při případném předávkování symptomatická léčba. 
Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku: Zárodek byl podroben řadě 
mikrobiologických, molekulárně-biologických, sérologických a biochemických zkoušek na 
toxické a patogenní vlastnosti. Žádné toxické ani patogenní vlastnosti nemá. Netvoří žádné 
enterotoxiny, není enteroinvazivní, nevykazuje žádné patogenní známky adhezivity, netvoří 
žádný hemolyzin, není seroresistentní, nemá žádné uropatogenní vlastnosti a je citlivý na 
běžná antibiotika. Inkompatibility: Nejsou známy. Doba použitelnosti: 1 rok. Zvláštní 
opatření pro uchovávání: Uchovávejte při teplotě 2-8 °C! Druh obalu a velikost balení: 
PVC/PCDC/Al blistr, krabička, 20 a 100 tobolek. Držitel rozhodnutí o registraci: 
ARDEYPHARM GmbH, Loerfeldstr. 20, 58313 Herdecke, Německo, Registrační číslo: 
49/442/00-C. Datum první registrace / Prodloužení Registrace: 31. 7. 2000 / 26. 9. 2007, 
Datum revize textu: 7.9.2012, Přípravek je hrazen z veřejného pojištění. Výdej pouze na 
lékařský předpis. Dříve, než přípravek předepíšete, seznamte se s nezkráceným SPC. 
 


