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ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA 

 

 

Fromilid, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 

Clarithromycinum 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. 

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może 

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. 

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. 

 

 

Spis treści ulotki: 

1. Co to jest Fromilid i w jakim celu się go stosuje 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fromilid  

3. Jak stosować Fromilid 

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Jak przechowywać Fromilid 

6. Inne informacje 

 

 

1. CO TO JEST FROMILID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE 

 

Klarytromycyna, substancja czynna leku Fromilid, należy do grupy antybiotyków zwanych 

makrolidami o ogólnym zastosowaniu przeciwbakteryjnym. Jest pochodną erytromycyny, działa 

przeciwbakteryjnie zarówno na standardowe szczepy bakteryjne jak i szczepy wyizolowane od 

pacjentów. Klarytromycyna działa na wiele tlenowych i beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i 

Gram-ujemnych.  

 

Klarytromycyna w postaci zawiesiny jest wskazana w leczeniu zakażeń, wywołanych przez 

drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę. Do zakażeń tych zaliczamy: 

− zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce), 

− ostre zapalenie ucha środkowego, 

− zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc),  

− zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, 

zapalenie tkanki łącznej, ropnie),  

− rozsiane lub zlokalizowane zakażenia Mycobacterium avium lub Mycobacterium 

intracellulare; zlokalizowane zakażenia Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum 

lub Mycobacterium kansasii. 

 

 

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FROMILID
 

 

Kiedy nie stosować leku Fromilid 

− Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na klarytromycynę, którykolwiek z pozostałych 

składników leku lub inne antybiotyki z grupy makrolidów. 

 

− Jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: astemizol (lek przeciwalergiczny), cyzapryd (lek 

stosowanych w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych), pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach 

psychicznych i nerwowych), terfenadyna (lek przeciwalergiczny), ergotamina (lek stosowany w 

stanach migrenowych), dihydroergotamina (lek stosowany w stanach migrenowych). 
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Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fromilid 

− Jeśli u pacjenta w związku ze stosowaniem leku wystąpi biegunka. Należy wówczas 

poinformować o tym lekarza, ponieważ może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia 

jelit. Powikłanie to, będące niekiedy wynikiem stosowania antybiotyków, może mieć przebieg od 

lekkiego do zagrażającego życiu. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W ciężkich 

przypadkach lekarz zdecyduje o zastosowaniu odpowiedniego leczenia. Nie należy przyjmować 

leków przeciwbiegunkowych, ponieważ hamują wydalanie toksyn. 

 

− Jeśli bakterie wywołujące u pacjenta zakażenie są oporne na klarytromycynę, mogą być również 

niewrażliwe na działanie innych antybiotyków makrolidowych, np. linkomycyny i klindamycyny 

(tzw. oporność krzyżowa). 

 

− Jeśli u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka niewydolnością nerek. Należy wówczas 

zachować ostrożność. 

 

− Jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby. Należy wówczas zachować szczególną 

ostrożność stosując lek Fromilid, gdyż Klarytromycyna jest metabolizowana głównie w wątrobie. 

 

− Po wprowadzeniu leku do obrotu donoszono o toksycznym działaniu kolchicyny, kiedy stosowana 

była jednocześnie z klarytromycyną, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Działanie to 

obserwowano niekiedy u pacjentów z niewydolnością nerek. U niektórych z tych pacjentów 

działanie to prowadziło do zgonu. 

 

Należy skontaktować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących 

w przeszłości.  

 

Stosowanie innych leków 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich stosowanych aktualnie lub ostatnio 

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. 

 

Nie należy stosować leku Fromilid równocześnie z następującymi lekami: 

- astemizol lub terfenadyna (leki przeciwalergiczne), 

- cyzapryd (lek stosowany w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych), 

- pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych i nerwowych), 

- alkaloidy sporyszu: ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane w stanach migrenowych). 

 

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu następujących leków: 

- alprazolam, midazolam lub triazolam (leki uspakajające), 

- karbamazepina, fenytoina lub waloproinian (leki przeciwpadaczkowe), 

- cylostazol (lek stosowany w zaburzeniach układu krążenia), 

- cyklosporyna (lek immunosupresyjny stosowany, między innymi po przeszczepach), 

- dizopiramid, digoksyna lub chinidyna (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca), 

- lowastatyna lub symwastatyna (leki obniżające stężenie cholesterolu), 

- metyloprednizolon (kortykosteroid - lek przeciwzapalny), 

- omeprazol (lek zmniejszający wydzielanie soku żołądkowego), 

- doustne leki przeciwcukrzycowe (np. warfaryna), 

- ryfabutyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy), 

- syldenafil (lek stosowany w zaburzeniach wzwodu u mężczyzn lub w nadciśnieniu płucnym), 

- takrolimus (lek immunosupresyjny stosowany po przeszczepie), 

- winblastyna (lek stosowany w leczeniu nowotworu), 

- teofilina (lek stosowany w astmie), 

- kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej), 

- zydowudyna lub dideoksyinozyna (leki przeciwretrowirusowe stosowane w zakażeniach wirusem 

HIV). 

 

Przyjmowanie leku Fromilid z jedzeniem i piciem 

Lek może być podawany podczas posiłku lub między posiłkami. Lek można podawać z mlekiem.  
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Ciąża i karmienie piersią 

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. 

 

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży. Lekarz przepisując lek 

Fromilid kobiecie w ciąży powinien każdorazowo ocenić korzyści i ryzyko wynikające z jego 

zastosowania. 

Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka matki należy zachować szczególną ostrożność stosując 

lek Fromilid u kobiet karmiących piersią.  

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 

Nie badano wpływu leku Fromilid na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

 

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Fromilid 

Lek zawiera sacharozę (1,65 g/5 ml zawiesiny). Jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję 

niektórych cukrów, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania 

leku Fromilid w postaci zawiesiny doustnej. 

 

 

3. JAK STOSOWAĆ LEK FROMILID 

 

Lek Fromilid należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy 

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

 

Zalecana dawka dobowa leku Fromilid w postaci zawiesiny wynosi 7,5 mg/kg mc. dwa razy na dobę 

(patrz tabela - Dawkowanie leku Fromilid u dzieci), przy czym maksymalna dawka w leczeniu 

zakażeń, które nie zostały wywołane przez mykobakterie, wynosi 500 mg dwa razy na dobę. 

Czas leczenia wynosi zwykle od 5 do 10 dni, zależnie od rodzaju drobnoustroju chorobotwórczego i 

przebiegu choroby. Lek może być podawany podczas posiłku lub między posiłkami. Można podawać 

z mlekiem.  

 

Dawkowanie leku Fromilid u dzieci 

 

Dawkowanie leku Fromilid ustali lekarz w zależności od masy ciała dziecka. 

Masa ciała Objętość zawiesiny (125 mg/5 ml) 

od 8 do 11 kg* 2,5 ml dwa razy na dobę 

od 12 do 19 kg 5 ml dwa razy na dobę 

od 20 do 29 kg 7,5 ml dwa razy na dobę 

od 30 do 40 kg 10 ml dwa razy na dobę 

*Dzieciom o masie ciała mniejszej niż 8 kg podaje się dawkę leku w przeliczeniu na masę ciała 

(7,5 mg/kg mc. dwa razy na dobę). 

 

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek 

U dzieci z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min lekarz zaleci mniejszą o połowę dawkę 

klarytromycyny. Leku nie podaje się dłużej niż przez 14 dni. 

 

Dawkowanie u pacjentów z zakażeniami wywołanymi przez Mycobacterium 

U dzieci, w przypadku stwierdzenia rozsianych lub zlokalizowanych zakażeń wywołanych przez 

Mycobacterium, zalecana dobowa dawka klarytromycyny wynosi od 15 do 30 mg/kg mc. w dwóch 

dawkach podzielonych. Maksymalna dawka wynosi 500 mg 2 razy na dobę. 

Leczenie kontynuuje się tak długo, jak długo obserwuje się korzystne działanie kliniczne. Lekarz 

może zalecić dodanie innych leków działających na te bakterie.  

 

Sposób przygotowania zawiesiny 

Do przygotowania 60 ml zawiesiny (125 mg/5 ml) potrzebne są 42 ml przegotowanej i ochłodzonej 

wody.  
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Butelkę należy dobrze wstrząsnąć, aby granulat stał się sypki, następnie wlać około połowę potrzebnej 

ilości wody i wstrząsnąć do zmieszania się z wodą zawartości butelki, a następnie dodać pozostałą 

objętość wody. Należy ponownie dobrze wstrząsnąć butelkę. W razie potrzeby uzupełnić wodą do linii 

zaznaczonej na butelce. 

Każdorazowo przed kolejnym użyciem zawiesinę należy wstrząsnąć, aż do uzyskania jednolitego 

rozproszenia zawieszonych cząstek. 

Po przygotowaniu zawiesiny widoczne są drobne ziarenka, co jest zjawiskiem normalnym. Ziarenek 

nie należy rozgryzać, ponieważ ich zawartość ma gorzki smak.  

Jeżeli po zażyciu leku pacjent będzie czuł ziarenka w jamie ustnej, zawiesinę można dodatkowo popić 

wodą. 

 

5 ml zawiesiny odmierzonej aplikatorem załączonym do opakowania zawiera 125 mg klarytromycyny. 

 

Warunki przechowywania zawiesiny - patrz punkt 5. Jak przechowywać Fromilid. 

 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fromilid 

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.  

Przedawkowanie klarytromycyny może spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego. 

Lekarz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków 

makrolidowych hemodializa ani dializa otrzewnowa nie zmniejszają stężenia klarytromycyny w 

surowicy.  

 

Pominięcie przyjęcia leku Fromilid 

W razie przypadkowego pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją możliwie jak najszybciej. Jeśli 

zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy przyjąć tylko tę dawkę o właściwej porze.  

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

 

 

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 

 

Jak każdy lek, Fromilid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

 

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zaburzenia ze strony układu pokarmowego 

(biegunka, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia trawienia, nudności). Ponadto bóle głowy, zaburzenia 

smaku oraz przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. 

 

Po wprowadzeniu leku do obrotu 

 

Sporadycznie występowały: 

- zaburzenia czynności wątroby takie, jak zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, 

zapalenie miąższu wątroby i (lub) spowodowane zastojem żółci zapalenie wątroby z objawami 

żółtaczki lub bez; zaburzenia te mogą przybierać ciężką postać i zazwyczaj są przemijające; 

bardzo rzadko występowała niewydolność wątroby prowadząca do zgonu, co zazwyczaj było 

związane z ciężką chorobą podstawową i (lub) jednoczesnym stosowaniem innych leków; 

- zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu, ale związek przyczynowy ze stosowaniem 

klarytromycyny nie został ustalony. 

 

Po doustnym podaniu klarytromycyny mogą wystąpić reakcje alergiczne: od pokrzywki i wykwitów 

skórnych do reakcji anafilaktycznej i ciężkich reakcji skórnych, jak zespół Stevensa-Johnsona 

(choroba objawiająca się występowaniem zmian w obrębie błon śluzowych, naskórka i skóry) lub 

martwica toksyczno-rozpływna naskórka. 

 

Inne działania niepożądane: 

- niepokój, zawroty głowy, w tym pochodzenia błędnikowego, bezsenność, koszmary senne, szumy 

uszne, stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy, psychozy i depersonalizacja; zaburzenia te 

są przemijające. 
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- przemijająca utrata słuchu ustępująca zazwyczaj po odstawieniu leku, zaburzenia węchu 

występujące zazwyczaj równocześnie z zaburzeniami smaku; 

- zapalenie języka, zapalenie i grzybica jamy ustnej, przebarwienia języka, przebarwienia zębów, 

które zazwyczaj ustępuje po oczyszczeniu zębów przez stomatologa; 

- śródmiąższowe zapalenie nerek; 

- hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi), która niekiedy występowała u pacjentów 

przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę; 

- zaburzenia pracy serca (wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, częstoskurcz komorowy i 

zaburzenia typu torsade de pointes); 

- zapalenie trzustki; 

- drgawki; 

- leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych w osoczu krwi), trombocytopenia (zmniejszenie 

liczby płytek krwi). 

 

Podczas stosowania klarytromycyny razem z kolchicyną może wystąpić toksyczne działanie 

kolchicyny, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Działanie to występowało niekiedy u pacjentów z 

niewydolnością nerek. U niektórych z tych pacjentów działanie to prowadziło do zgonu. 

 

Dzieci ze zmniejszoną odpornością 

U pacjentów z zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS) oraz z innymi stanami 

upośledzenia odporności, leczonych z powodu zakażeń wywołanych przez Mycobacterium przez długi 

okres dużymi dawkami klarytromycyny, często trudno było odróżnić ewentualne działania 

niepożądane spowodowane przez lek od objawów zakażenia wirusem HIV lub chorób występujących 

w przebiegu tego zakażenia.  

 

Ograniczoną liczbę dzieci chorych na AIDS, zakażonych Mycobacterium, leczono klarytromycyną w 

postaci zawiesiny.  

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi, oprócz objawów wynikających z przebiegu 

choroby, były: szumy uszne, głuchota, wymioty, nudności, bóle brzucha, wysypka plamicowa, 

zapalenie trzustki oraz zwiększona aktywność amylazy. U jednego dziecka chorego na AIDS, 

otrzymującego do 15 mg/kg mc. klarytromycyny na dobę, stwierdzono znacznie zwiększone stężenie 

całkowitej bilirubiny. W grupie pacjentów otrzymujących klarytromycynę w dawce od 15 do  

25 mg/kg mc./dobę odnotowano pojedyncze przypadki znacznie odbiegających od normy wartości 

parametrów biochemicznych, tj. aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), stężenie 

azotu mocznikowego we krwi oraz istotne zmniejszenie liczby płytek krwi. U pacjentów 

otrzymujących największą dawkę klarytromycyny 25 mg/kg mc./dobę nie stwierdzono takich zmian w 

wartościach parametrów laboratoryjnych. 

 

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. 

 

 

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FROMILID 

 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 

 

Nie należy stosować leku Fromilid po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: 

EXP. 

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej przechowywać w temperaturze do 30ºC. 

Przygotowana zawiesina jest przydatna do użytku przez 14 dni. Przygotowaną zawiesinę przechowywać 

w temperaturze do 25ºC, chronić przed światłem.  

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać 

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić 

środowisko. 
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6. INNE INFORMACJE 

 

Co zawiera lek Fromilid 

- Substancją czynną leku jest klarytromycyna. 5 ml zawiesiny zawiera 125 mg klarytromycyny.  

- Ponadto lek zawiera: carbomer 934 P, powidon, ftalan hypromelozy (HP 55), talk, olej rycynowy, 

guma ksantanowa, aromat bananowy, kwas cytrynowy bezwodny, sorbinian potasu, krzemionka 

koloidalna bezwodna, dwutlenek tytanu, sacharoza. 

 

Jak wygląda lek Fromilid i co zawiera opakowanie 

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml ma postać białych do prawie białych, 

małych, niejednorodnych granulek o zapachu bananowym. 

 

Dostępne opakowania: butelka zawierająca 25 g granulatu do sporządzenia 60 ml zawiesiny 

125 mg/5 ml, umieszczona wraz z aplikatorem, w pudełku tekturowym. 

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia 

 

 

Data zatwierdzenia ulotki:  
 

 

 


