
1

Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls36315/2009, sukls36331/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: Informace pro uživatele

Docetaxel ratiopharm 20 mg/0,5 ml
Docetaxel ratiopharm 80 mg/ 2 ml

koncentrát a rozpouštědlo koncentrátu  pro přípravu infuzního roztoku

Docetaxelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 

má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo nemocničnímu lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Docetaxel ratiopharm a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Docetaxel ratiopharm používat.
3. Jak se přípravek Docetaxel ratiopharm používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Docetaxel ratiopharm uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK DOCETAXEL RATIOPHARM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Název tohoto přípravku je Docetaxel ratiopharm 20 mg/0,5 ml a 80 mg/ 2ml. Běžný název je docetaxel. 
Docetaxel je látka získaná z jehličí tisu.
Docetaxel patří do skupiny protinádorových léčivých přípravků, které se nazývají taxany.

Docetaxel ratiopharm Vám lékař předepsal pro léčbu rakoviny prsu, zvláštních forem rakoviny plic 
(nemalobuněčný karcinom plic) nebo karcinomu prostaty.
- Pro léčbu pokročilé rakoviny prsu se Docetaxel ratiopharm podává samostatně.
-
- Pro léčbu rakoviny plic může být Docetaxel ratiopharm podáván budˇsamostatně nebo v kombinaci 

s cisplatinou.
- Pro léčbu rakoviny prostaty je Docetaxel ratiopharm podáván v kombinaci s prednisonem nebo 

prednisolonem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DOCETAXEL-
RATIOPHARM POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Docetaxel ratiopharm, jestliže:
 jste alergický/á (hypersenzitivní) na docetaxel nebo kteroukoli pomocnou látku obsaženou v 

přípravku Docetaxel ratiopharm.
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 máte příliš nízký počet bílých krvinek.
 trpíte závažným onemocněním jater.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Docetaxel ratiopharm je zapotřebí
Před každou léčbou přípravkem Docetaxel ratiopharm Vám lékař provede krevní testy, aby zjistil, zda 
máte dostatek krvinek a zda Vaše játra dostatečně fungují, abyste mohl(a) dostat přípravek Docetaxel 
ratiopharm. Případný pokles počtu bílých krvinek by mohl být provázen horečkou nebo infekcí.
Budete muset užívat premedikaci (preventivní léčbu před léčbou docetaxelem) perorálními 
kortikosteroidy, jako je dexametason, jeden den před aplikací přípravku Docetaxel ratiopharm a 
pokračovat v užívání ještě jeden nebo dva dny poté, aby se snížily určité nežádoucí účinky po infuzi,
k nimž patří zejména alergická reakce a zadržování tekutin (otoky rukou, chodidel, nohou nebo přírůstek 
hmotnosti).
Během léčby můžete dostávat přípravky, které udržují počet krvinek.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Upozorněte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka, pokud současně užíváte jakýkoliv jiný lék, a to včetně 
léků vydávaných bez lékařského předpisu. Mohlo by se stát, že Docetaxel ratiopharm nebo současně 
užívaný lék by nebyl účinný podle očekávání nebo by se zvýšila pravděpodobnost výskytu nežádoucích 
účinků. 

Těhotenství a kojení

Poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Docetaxel ratiopharm nesmí být podáván, pokud jste těhotná, pokud to však jasně neurčil lékař. 

Během léčby tímto přípravkem nesmíte otěhotnět, musíte používat účinnou methodu  antikoncepce během 
léčby přípravkem Docetaxel ratiopharm. Pokud byste během léčby otěhotněla, musíte okamžitě 
informovat svého lékaře. 
V případě, že jste muž a jste léčen přípravkem Docetaxel ratiopharm, je třeba, abyste nepočal dítě 
v průběhu léčby a ještě dalších 6 měsíců po jejím ukončení. Je třeba se zajímat o možnost konzervace 
spermatu odebraného ještě před začátkem léčby, protože docetaxel může poškodit mužskou fertilitu. 

Kojení    
Během léčby přípravkem Docetaxel ratiopharm nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není důvod, proč byste nemohl(a) řídit vozidlo mezi cykly podání přípravku Docetaxel ratiopharm, pokud 
nemáte  závratě nebo máte nejistotu.    

Důležité informace o některých pomocných látkách přípravku Docetaxel ratiopharm
Tento léčivý přípravek obsahuje alkohol (až 1,6 g v jedné dávce, což odpovídá 40 ml piva nebo 17 ml 
vína). Je to škodlivé pro osoby trpící alkoholizmem. Je to třeba zvážit v případě dětí a vysoce rizikových 
skupin jako jsou pacienti s onemocněním jater nebo s epilepsií.   

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOCETAXEL RATIOPHARM POUŽÍVÁ

Docetaxel ratiopharm Vám budou podávat zdravotničtí pracovníci.

Obvyklé dávkování
Dávka bude záviset na Vaší tělesné hmotnosti a celkovém fyzickém stavu. Váš lékař vypočítá povrch 
vašeho těla v metrech čtverečních a vypočte dávku, kterou máte dostat.
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Způsob a cesta podání
Docetaxel ratiopharm Vám bude podán v infuzi do některé žíly (intravenózní podání). Infuze potrvá asi 
jednu hodinu, po kterou budete v nemocnici. 

Frekvence podávání
Obvykle byste měl/a dostat infuzi jednou za tři týdny. 
Váš lékař může změnit dávkování a frekvenci podávání v závislosti na výsledcích Vašich krevních testů, 
Vašem celkovém stavu a Vaší odpovědi na léčbu přípravkem Docetaxel ratiopharm. Informujte, prosím, 
Vašeho lékaře zejména, pokud se u Vás vyskytne průjem, bílé povlaky v ústech, pocit píchání špendlíkem 
nebo jehlou nebo horečka, a poskytněte mu výsledky Vašich krevních testů. Tato informace umožní lékaři 
rozhodnout, jestli je zapotřebí snížit dávku. 
Pokud máte další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se Vašeho lékaře nebo 
nemocničního lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Docetaxel ratiopharm nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.
Váš lékař je s Vámi prodiskutuje a vysvětlí Vám možná rizika i výhody plynoucí z Vaší léčby. 
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky při léčbě samotným Docetaxelem ratiopharm jsou:
pokles počtu červených nebo bílých krvinek, vypadávání vlasů, nevolnost, zvracení, bílé povlaky v ústech, 
průjem a únavnost. 
Závažnost nežádoucích účinků může být zvýšená, pokud je Docetaxel ratiopharm podáván v kombinaci 
s jinými chemoterapeutiky. 
Během infuzní léčby v nemocnici se mohou objevit následující alergické reakce  (výskyt u více než 
1 z 10 pacientů) .

 Zarudnutí, kožní reakce, svědění
 Pocit sevření na hrudníku, dýchací obtíže
 Horečka nebo třesavka
 Bolesti zad
 Nízký krevní tlak

Mohou se objevit závažnější reakce. 
Zdravotničtí pracovníci budou pečlivě sledovat Váš stav během léčby. Informujte je ihned, pokud 
zaznamenáte jakýkoliv z těchto projevů.
Mezi infuzemi přípravku Docetaxel ratiopharm se mohou objevit následující příznaky, jejichž četnost 
výskytu se může lišit podle kombinace léků, které dostáváte:

Velmi časté  (postihují více než 1 z 10 pacientů)
 Infekce, pokles počtu červených (anemie) nebo bílých krvinek (které jsou důležité v obraně proti 

infekci) nebo krevních destiček 
 Horečka – pokud se objeví, musíte okamžitě informovat svého lékaře
 Alergické reakce popsané výše 
 Ztráta chuti k jídlu (anorexie)
 Nespavost (insomnie)
 Pocit brnění nebo píchání špendlíky či jehlami nebo bolesti v kloubech a svalech 
 Bolest hlavy
 Změny chuti
 Zánět očí nebo zvýšené slzení
 Otoky způsobené poruchou odtoku lymfy
 Dechová nedostatečnost
 Výtok z nosu, zánět nosohltanu, kašel
 Krvácení z nosu
 Povlaky v ústech
 Žaludeční obtíže včetně nevolnosti, zvracení, průjmu či zácpy
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 Bolesti břicha
 Poruchy trávení
 Krátkodobá ztráta vlasů (ve většině případů vlasy znovu narostou)
 Zarudnutí a otoky dlaní na rukou nebo chodidel, které mohou způsobit olupování kůže (to se také 

může objevit na pažích, obličeji nebo trupu)
 Změny barvy nehtů, které se mohou i oddělit
 Bolesti ve svalech, kostech a bolesti zad
 Změna menstruačního cyklu nebo jeho vymizení 
 Otoky rukou, chodidel a nohou 
 Únavnost a chřipkové příznaky
 Změny tělesné hmotnostin (zvýšení nebo snížení) 

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
 Kandidóza (kvasinková infekce) v ústech
 Dehydratace (odvodnění)
 Závratě
 Zhoršení sluchu
 Pokles tlaku krve; nepravidelný nebo zrychlený tep srdce
 Srdeční selhávání
 Zánět jícnu
 Sucho v ústech
 Obtížné nebo bolestivé polykání
 Krvácení
 Zvýšené hladiny jaterních enzymů (proto je potřeba pravidelně kontrolovat krevní testy)

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)
 Mdloby
 Kožní reakce, zánět žil (flebitida) nebo otok v místě vpichu 
 Zánět tlustého nebo tenkého střeva, proděravění střev
 Krevní sraženiny

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
nemocničnímu lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU DOCETAXEL RATIOPHARM
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a lahvičce.
Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Premix roztok: Chemická a fyzikální stabilita  roztoku premixu byla prokázána po dobu 8 hodin při 
teplotě 2°C - 8°C nebo při teplotě 25°C. Premix roztok je určen pro jednorázové použití . 
Z mikrobiologického hlediska by měl být roztok premixu  použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě, 
doba a podmínky uchovávání jsou  v odpovědnosti uživatele. 

Infuzní roztok :  Po naředění roztoku  premixu byla prokázana na dobu 4 hodin   při teplotě 25°C pokud je 
roztok premixu naředěn 5% roztokem glukózy nebo 0,9% roztokem NaCl.
Z mikrobiologického hlediska má  být  infuzní roztok použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání jsou  v odpovědnosti uživatele
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6. DALŠÍ INFORMACE

Co Docetaxel ratiopharm obsahuje

- Léčivá látka je docetaxelum (docetaxel). 1 ml roztoku docetaxelu obsahuje 40 mg docetaxelu.
Jedna lahvička obsahuje 20 mg/0,5 ml  nebo 80 mg/2 ml docetaxelu. 
- Pomocné látky jsou kyselina citronová, bezvodý ethanol  a polysorbát 80.
Lahvička s rozpouštědlem obsahuje 9,53% w/w  ethanolu ve vodě na injekce.  

Jak přípravek Docetaxel ratiopharm vypadá a co obsahuje balení
Docetaxel ratiopharm koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je čirý, žlutý roztok.
Rozpouštědlo je čirý, bezbarvý roztok.

Velikosti balení

Docetaxel ratiopharm 20 mg/ 0,5 mll:
- Jedna jednodávková lahvička koncentrátu o obsahu 0,5 ml
- Jedna jednodávková lahvička rozpouštědla o obsahu 1,5 ml

Docetaxel ratiopharm 80 mg/ 2 ml:
- Jedna jednodávková lahvička koncentrátu o obsahu 2 ml
- Jedna jednodávková lahvička rozpouštědla o obsahu 6 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci

Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobci
Merckle GmbH, Balubeuren, Německo
S.C.Sindan-Pharma S.R.L., Bukurešť, Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.11.2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny k použití a zacházení s přípravkem Docetaxel ratiopharm, koncentrát pro přípravu 
infuzního roztoku a rozpouštědla pro Docetaxel ratiopharm.

Je důležité si přečíst celý obsah tohoto postupu před přípravou buď Docetaxel ratiopharm premix roztoku 
nebo Docetaxel ratiopharm roztoku pro infuzi.

Léková forma    
Docetaxel ratiopharm koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je čirý, žlutý roztok obsahující 40 mg/ml 
docetaxelu.

Balení
Docetaxel ratiopharm 20 mg je dodáván v jednodávkových lahvičkách.
Jedno balení obsahuje:
- Jednu jednodávkovou lahvičku koncentrátu přípravku Docetaxcel-ratiopharm 20 mg
- Jednu jednodávkovou lahvičku rozpouštědla pro Docetaxel ratiopharm koncentrát 1,5 ml
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Docetaxel ratiopharm 80 mg je dodáván v jednodávkových lahvičkách.
Jedno balení obsahuje:
- Jednu jednodávkovou lahvičku koncentrátu přípravku Docetaxcel-ratiopharm 80 mg
- Jednu jednodávkovou lahvičku rozpouštědla pro Docetaxel ratiopharm koncentrát 6 ml

Docetaxel ratiopharm 20 mg/0,5 ml,  lahvička koncentrátu  pro přípravu infuzního roztoku
8 ml lahvička z čirého skla Typu I s ochranným zeleným plastovým přebalem. 
Tato lahvička obsahuje 0,5 ml roztoku docetaxelu 40 mg/ml v kyselině citronové, polysorbátu 80 a 
ethanolu 96% (plnicí objem: 24,4 mg/0,61 ml). Tento plnicí objem byl stanoven během vývoje přípravku 
Docetaxel ratiopharm ke kompenzaci ztráty tekutiny během přípravy premix roztoku z důvodu pěnění, 
adhezi ke stěnám lahvičky a „mrtvému objemu“. Toto přeplnění zajišťuje, že po naředění celého obsahu 
doprovodným rozpouštědlem pro lahvičku přípravku Docetaxcel-ratiopharm je minimální extrahovatelný 
objem premix roztoku obsahující 10 mg/ml docetaxelu 2 ml, což odpovídá označenému množství 20 mg 
v lahvičce.      
Lahvička rozpouštědla: 8 ml lahvička z čirého skla Typu I s ochranným transparentním šedým plastovým 
přebalem. 
Lahvička rozpouštědla obsahuje 1,5 ml 9,53% v/v roztoku ethanolu v nepyrogenní vodě (plnicí objem: 
1,94 ml). Přidání celého obsahu lahvičky rozpouštědla ke koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 
přípravku Docetaxel ratiopharm 20 mg zajišťuje premix koncentraci 10 mg/ml docetaxelu.    
     
Docetaxel ratiopharm 80 mg/ 2 ml,  lahvička koncentrátu  pro přípravu infuzního roztoku
15 ml lahvička z čirého skla Typu I s ochranným červeným plastovým přebalem. 
Tato lahvička obsahuje 2 ml roztoku docetaxelu 40 mg/ml v kyselině citronové, polysorbátu 80 a ethanolu 
96% (plnicí objem: 94,4 mg/2,36 ml). Tento plnicí objem byl stanoven během vývoje přípravku Docetaxel 
ratiopharm ke kompenzaci ztráty tekutiny během přípravy premix roztoku z důvodu pěnění, adhezi ke 
stěnám lahvičky a „mrtvému objemu“. Toto přeplnění zajišťuje, že po naředění celého obsahu 
doprovodným rozpouštědlem pro lahvičku přípravku Docetaxcel-ratiopharm je minimální extrahovatelný 
objem premix roztoku obsahující 10 mg/ml docetaxelu 8 ml, což odpovídá označenému množství 80 mg 
v lahvičce.      
Lahvička rozpouštědla:  15 ml lahvička z čirého skla Typu I s ochranným transparentním šedým 
plastovým přebalem. 
Lahvička rozpouštědla obsahuje 6 ml 9,53% v/v roztoku ethanolu v nepyrogenní vodě (plnicí objem: 7,3  
ml). Přidání celého obsahu lahvičky rozpouštědla ke koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku přípravku 
Docetaxel ratiopharm 80 mg zajišťuje premix koncentraci 10 mg/ml docetaxelu.    
     
Pokyny pro bezpečné zacházení 
Docetaxel ratiopharm je protinádorový přípravek. Stejně jako s jinými potenciálně toxickými látkami je 
třeba opatrnosti při zacházení s tímto přípravkem a přípravě roztoků přípravku Docetaxel ratiopharm.
Doporučuje se používání ochranných rukavic. 

Pokud dojde ke kontaktu kůže s koncentrátem, premix roztokem nebo infuzním roztokem přípravku 
Docetaxel ratiopharm, je třeba se ihned pečlivě umýt mýdlem a vodou. Pokud by došlo ke kontaktu sliznic 
s koncentrátem, premix roztokem nebo infuzním roztokem přípravku Docetaxel ratiopharm je třeba je 
ihned pečlivě opláchnout vodou.

Příprava pro intravenózní podání

a) Příprava Docetaxel ratiopharm premix roztoku (10 mg docetaxelu/ml) 
1. Jestliže jsou lahvičky uchovávány v chladničce, dovoluje to požadovaný počet krabiček přípravku 
Docetaxel ratiopharm ponechat stát 5 minut při teplotě 25°C. 
2. Za použití stříkačky s jehlou, asepticky natáhněte celý obsah rozpouštědla pro lahvičku přípravku 
Docetaxel ratiopharm při částečném obrácení lahvičky.
4.Vyjměte stříkačku i jehlu a promíchejte obsah manuálně opakovaným převracením lahvičky po dobu 
alespoň 45 vteřin. Netřepejte.
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5. Nechte lahvičku s premix roztokem stát 5 minut při teplotě 25°C a pak zkontrolujte, zda je roztok 
homogenní a čirý (pěnění je normální i po 5 minutách, vzhledem k přítomnosti polysorbátu 80 ve složení).             

Premix roztok obsahuje 10 mg/ml docetaxelu a musí být ihned po přípravě použit (viz bod 6.3).
Chemická a fyzikální stabilita však byla prokázána po dobu 8 hodin, pokud je roztok uchováván při 
teplotě mezi 2°C a 8°C nebo při teplotě 25°C. Premix roztok je určen pouze pro samostatné použití.

b) Příprava infuzního roztoku
1. Pro přípravu dávky potřebné pro pacienta může být zapotřebí obsahu více než jedné lahvičky s premix 
roztokem. Podle dávky potřebné pro pacienta vyjádřené v mg asepticky natáhněte odpovídající objem 
premix roztoku obsahujícího 10 mg/ml docetaxelu z potřebného množství lahviček s použitím 
kalibrovaných injekčních stříkaček s jehlou. Například pro přípravu dávky 140 mg docetaxelu bude 
zapotřebí 14 ml premix roztoku docetaxelu.
2. Vstříkněte požadovaný objem premix roztoku do infuzního vaku nebo infuzní láhve o objemu 250 ml 
obsahujícího buď roztok 5% glukózy nebo roztok 0,9 % chloridu sodného.
Pokud je zapotřebí vyšší dávka docetaxelu než 200 mg, použijte větší objem infuzního vehikula tak, aby 
koncentrace docetaxelu nepřekročila 0,74 mg/ml.
3. Promíchejte ručně převracením infuzního vaku nebo láhve.

Infuzní roztok docetaxelu je třeba použít během 4 hodin. Podává se intravenózně za aseptických podmínek 
v jednohodinové infuzi při pokojové teplotě (do 250 C) a normálních světelných podmínkách. 

Stejně jako všechny roztoky k parenterálnímu použití, i Docetaxel ratiopharm,  koncentrát pro přípravu 
infuzního roztoku a infuzní roztok má být před použitím vizuálně zkontrolován. Roztok obsahující 
sraženiny musí být zlikvidován.

Likvidace
Nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál musí být zlikvidován podle standardních postupů nemocnice 
pro cytotoxické látky s ohledem na platné právní předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu




