INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVIES COM O RCM
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
NOME DO MEDICAMENTO:
Milid 300 mg cápsulas; Milid 300 mg comprimidos dispersíveis.
COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
300 mg de erdosteína. Os comprimidos dispersíveis contêm 252,5 mg de lactose mono-hidratada
e 10 mg de Laca de amarelo sunset (E110).
FORMA FARMACÊUTICA:
Cápsulas e comprimidos dispersíveis.
INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS:
Tratamento de infeções respiratórias agudas e exacerbações de DPOC na presença de
hipersecreção.
POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:
1 cápsula ou 1 comprimido dispersível 2-3 vezes por dia por via oral. O tratamento não deve
exceder os 10 dias.
CONTRAINDICAÇÕES:
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes. Doentes com úlcera péptica
ativa. Doentes com cirrose hepática e deficiência da enzima cistationina-sintetase. O uso de
erdosteína não é recomendado em doentes com insuficiência renal com depuração da creatinina
<25 ml/min ou em doentes com insuficiência hepática grave. Milid é contraindicado em crianças
com idade inferior a 2 anos.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO:
A presença eventual de um odor sulfuroso não indica a alteração do produto mas sim a presença
da substância ativa. Em doentes com insuficiência hepática leve a dose diária não deve exceder
os 300 mg. População pediátrica: os mucolíticos podem causar obstrução brônquica em crianças
com idade inferior a 2 anos. A capacidade de drenagem do muco brônquico é limitada neste
grupo, devido às características fisiológicas do trato respiratório. Milid não deve ser utilizado
em crianças com idade inferior a 2 anos. Doentes com problemas hereditários raros de
intolerância à galactose, deficiência de lactase ou malabsorção de glucose-galactose não devem
tomar este medicamento. Milid comprimido dispersível contém Laca de amarelo sunset (E110)
que pode causar reações alérgicas.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS FORMAS DE INTERAÇÃO:
Não foram notificadas interações com outros medicamentos e, portanto, Milid pode ser associado
a antibióticos e broncodilatadores.
EFEITOS ADVERSOS:
Menos de 1000 doentes apresentaram efeitos gastrointestinais indesejáveis. Efeitos muito raros:
cefaleias, dispneia, alterações do paladar, náusea, vómito, diarreia, dor epigástrica, urticária,
eritema e eczema. Efeitos com frequência desconhecida: Obstrução brônquica.
Para informação completa consultar o RCM do medicamento. Medicamento Não Sujeito a
Receita Médica. Para mais informações deverá contactar o Titular da Autorização de Introdução
no Mercado. Titular da AIM: BGP Products, Unipessoal Lda., Avenida D. João II, Edifício
Atlantis, Nº 44C - 7.3 e 7.4, 1990 - 095 Lisboa, uma empresa Mylan. E-mail da
farmacovigilância: pv.portugal@viatris.com
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