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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls146855/2009,
sukls146856/2009, sukls146857/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

  
Gemcitabine Hospira 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku

Gemcitabine Hospira 1 g prášek pro přípravu infuzního roztoku
Gemcitabine Hospira 2 g prášek pro přípravu infuzního roztoku

gemcitabinum

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 jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, sestry nebo lékárníka.
 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.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu infuzního roztoku a k čemu se 

používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gemcitabine Hospira prášek pro 

přípravu infuzního roztoku používat 
3. Jak je přípravek Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu infuzního roztoku podáván
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu infuzního roztoku uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK GEMCITABINE HOSPIRA PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU 
INFUZNÍHO ROZTOKU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu infuzního roztoku patří do skupiny léků zvaných cytostatika. 
Tyto přípravky slouží k ničení rychlesedělících buněk včetně rakovinových buněk.

Gemcitabine může být podáván samostatně nebo v kombinaci s jinými protinádorovými přípravky 
v závislosti na druhu rakoviny, kterým trpíte.

Používá se k léčbě četných nádorových onemocnění včetně:
 nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), samostatně nebo v kombinaci s ciplatinou
 karcinomu pankreatu.
 karcinomu prsu v kombinaci s paklitaxelem
 karcinomu vaječníků v kombinaci s carboplatinou
 močového měchýře v kombinaci s cisplatinou

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
GEMCITABINE HOSPIRA PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
POUŽÍVAT

Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu infuzního roztoku by Vám neměl být podán
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gemcitabin nebo na kteroukoli další složku přípravku

Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu infuzního roztoku;
 jestliže kojíte;
Informujte prosím svého lékaře, pokud si myslíte, že se Vás uvedené okolnosti týkají.
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu infuzního 
roztoku je zapotřebí

Před první infuzí Vám bude odebrán vzorek krve k provedení testu správné funkčnosti ledvin a jater. 
Před každou infuzí Vám také bude odebrán vzorek krve, aby mohlo být zkontrolováno, zda máte 
dostatek krvinek, aby jste mohl/a dostat gemcitabine. Váš lékař může změnit dávku nebo odložit léčbu 
v souvislosti s vaším celkovým stavem, a pokud je počet krvinek příliš nízký.

Pravidelně Vám budou brány vzorky krve pro kontrolu funkčnosti ledvin a jater.

Řekněte, prosím, svému lékaři pokud:
 Máte nebo jste měla/a poruchu jater, srdce nebo vaskulární potíže
 Podstoupil/a jste nebo se chystáte podstoupit radioterapii 
 Byl/a jste v poslední době očkována vakcínou
 Trpíte dýchacími potížemi nebo se cítíte velmi slabě a unaveně (to může být příznak plicních 

problémů nebo selhání ledvin)

Muži by neměli počít dítě během léčby a po dobu dalších 6ti měsíců po ukončení léčby gemcitabinem. 
Pokud chcete počít dítě během léčby nebo v době 6ti měsíců po ukončení léčby, požádejte o radu 
vašeho lékaře nebo lékárníka. Může Vám být doporučena konzervace spermií před započetím léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i 
o vakcínách a lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že jste těhotná, oznamte to svému lékaři. Gemcitabine by neměl 
být používán u těhotných žen. Váš lékař zváží potencionální rizika užívání gemcitabinu během 
běhotenství.

 Pokud kojíte, řekněte to svému lékaři. Při užívání gemcitabinu musíte přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Léčba gemcitabinem může způsobit, že se budete cítit ospalý/á. Alkohol může tyto příznaky zhoršit. 
Vyhněte se řízení motorových vozidel a obsluze strojů, pokud si nejste zcela jisti, že se necítíte ospale. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu 
infuzního roztoku

Tento léčivý přípravek obsahuje 35 mg (1,5 mmol) sodíku v dávce 2 g. Toto je nutné vzít v úvahu u 
pacientů, kteří drží sodíkovou dietu.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GEMCITABINE HOSPIRA PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU 
INFUZNÍHO ROZTOKU POUŽÍVA

Obvyklá dávka gemcitabinu je 1000-1250 mg na každý metr čtvereční povrchu Vašeho těla. Ten bude 
spočítán na základě Vaší tělesné výšky a váhy. Váš lékař zjistí tyto údaje a spočítá správné dávkování. 
Dávkování může být upraveno nebo léčbu lze přerušit v závislosti na počtu Vašich krvinek a Vašem 
celkovém zdravotním stavu.
Frekvence podávání infuzí bude záviset na druhu léčené rakoviny.

Váš lékař nebo nemocniční lékárník připraví roztok gemcitabinu, který Vám bude podán.
Gemcitanine budete vždy přijímat infuzí do žíly. Infuze bude trvat přibližně 30 minut.
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Pokud máte jakékoli další dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu infuzního roztoku
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Frekvence výskytu je klasifikována následně: 
 Velmi časté: ovlivní více než 1 pacienta z 10
 Časté: ovlivní 1 až 10 pacientů ze 100
 méně časté: ovlivní 1 až 10 pacientů z 1 000
 vzácné: ovlivní 1 až 10 pacientů z 10 000
 velmi vzácné: ovlivní méně než 1 pacienta z 10 000
 neznámá četnost: (frekvenci nelze odhadnout z dostupných dat).

Pokud se u Vás objeví následující příznaky, informujte ihned svého lékaře:

 Horečka nebo infekce (běžná), pokud máte teplotu 38°C nebo vyšší, potíte se nebo se u Vás 
objeví jiné příznaky infekce (protože běžně můžete mít méně bílých krvinek než je obvyklé)

 Nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) (neznámá četnost)
 Bolest, zarudnutí, otok nebo bolavá místa v ústech (časté)
 Alergické reakce, pokud se u Vás objeví vyrážka (velmi časté)/ svědění (časté) nebo horečka 

(velmi časté)
 Únava, pocit na omdlení, snadné zadýchávání, sinalost (je velmi časté, že máte méně 

hemoglobinu než je obvyklé)
 Krvácení z dásní, nosu nebo úst, nebo jakékoli jiné krvácení, které nelze zastavit, začervenalá

nebo narůžovělá moč, neočekávaná tvorba modřin (protože je velmi časté, že máte méně 
krevních destiček, než je obvyklé)

 Dýchací potíže (je velmi časté, že se objeví mírné dýchací potíže brzy po podání gemcitabinové 
infuze, ale ty brzy vymizí, avšak méně často nebo jen vzácně způsobí závažné dýchací 
problémy).

Vedlejší příznaky, které se mohou vyskytnout během užívání Gemcitabinu:

Velmi časté nežádoucí účinky (ovlivněn více než 1 pacient z 10) jsou:
 Nízká hladina hemoglobinu (anémie)
 Nízký počet bílých krvinek
 Nízký počet krevních destiček
 Potíže s dýcháním
 Zvracení
 Nauzea
 Vyrážka (alergická kožní vyrážka, která bývá často svědivá)
 Ztráta vlasů 
 Jaterní potíže, toto se zjistí abnormálními výsledky krevních testů
 Výskyt krve v moči
 Abnormální výsledky testů moči (výskyt proteinů v moči)
 Příznaky podobné chřipce (včetně horečky)
 Edém (otoky kotníků, prstů, chodidel a tváře)

Časté nežádoucí účinky (ovlivněn 1až 10 ze 100) jsou:
 Horečka doprovázená nízkým počtem krvinek (febrilní neutropenie)
 Anorexie (nechutenství)
 Bolest hlavy
 Ospalost
 Poruchy spánku (nespavost)
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 Kašel
 Rýma nebo nosní neprůchodnost
 Průjem
 Zácpa
 Bolest v ústech, bolest nebo otok úst
 Svědění
 Pocení
 Svalová bolest
 Bolest zad
 Slabost
 Mrazení 

Méně časté nežádoucí účinky (ovlivní 1 až 10 pacientů z 1000) jsou:
 Intersticiální pneumonitida (zjizvení plicních sklípků)
 Křeče dýchacích cest (dušnost)
 Abnormální výsledky rentgenových vyšetření (ukazující zjizvení plic) 

Vzácné nežádoucí účinky (ovlivní 1 až 10 pacientů z 10 000):
 Srdeční kolaps, infarkt myokardu
 Nízký krevní tlak
 Olupování kůže
 Puchýře na kůži 
 Vředy na kůži
 Bolestivost v místě vpichu injekce

Velmi vzácné (ovlivní méně než 1 z 10 000 pacientů):
 Zvýšené množství krevních destiček
 Anafylaktická reakce (závažné alergické reakce/přecitlivělost)
 Olupování kůže a puchýře na kůži

Vedlejší účinky s neznámou četností, nemohou být odhadnuty z dostupných dat  
 Nepravidelný srdeční rytmus (arytmie)
 Dýchací distresový syndrom dospělých (závažný zánět plic způsobující selhání dýchání)
 Reakce na radioterapii (kožní vyrážka podobná závažnému spálení od slunce) na kůži vystavené 

radioterapii
 Tekutina v plicích
 Radiační toxicita (zjizvení na plicních sklípcích doprovázející radioterapii)
 Ischemická kolitida (záněty výstelky velkých orgánů, způsobené omezeným krevním oběhem)
 Selhání srdce
 Selhání ledvin
 Gangréna prstů na rukou nebo nohou
 Závažné poškození jater, včetně selhání jater
 Mrtvice

Mohou se u Vás vyvinout jakékoli z těchto symptomů nebo příznaků. Musíte to oznámit Vašemu 
lékaři, jakmile to bude možné. Pokud se obáváte některých vedlejších účinků, promluvte si o tom 
s Vaším lékařem.

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 zdravotnickému personálu.
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5. JAK PŘÍPRAVEK GEMCITABINE  HOSPIRA PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU 
INFUZNÍHO ROZTOKU UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu infuzního roztoku po uplynutí doby 
použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Po rekonstituci:

Přípravek může být uchováván 35 dní při teplotě 25º C. Z mikrobiologického hlediska by měl být 
spotřebován okamžitě. 

Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.

Připravený infuzní roztok by neměl být používán, pokud obsahuje nějaké částice a/nebo  je výrazně 
zabarven. 

Tento přípravek je připravován a podáván zdravotnickým personálem. Všechen nespotřebovaný 
materiál musí být zlikvidován zdravotnickým personálem v souladu s místními předpisy.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co   přípravek  Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu infuzního roztoku obsahuje
− Léčivou látkou je gemcitabinum (ve formě hydrochloridu). 
− Jedna lahvička obsahuje gemcitabinum 200mg, 1g nebo 2g (ve formě hydrochloridu). 
− Pomocnými látkami jsou mannitol, trihydrát octanu sodného, kyselina chlorovodíková (pro 

úpravu pH) a hydroxid sodný (pro úpravu pH). 
− Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje gemcitabinum 38 mg (ve formě 

hydrochloridu).  

Jak přípravek Gemcitabine Hospira prášek pro přípravu infuzního roztoku vypadá a co 
obsahuje toto balení

Tento léčivý přípravek je prášek pro přípravu infuzního roztoku (prášek je rozpuštěn před tím, než je 
podán jako nitrožilní infuze). Může být rovněž označen jako „ prášek pro infuzi“.

Gemcitabine Hospira je bílý až téměř bílý prášek, který po rozpuštění tvoří bezbarvý až lehce
nažloutlý roztok.

Lahvičky o obsahu 200 mg, 1 g nebo 2 g jsou dodávány v baleních po jedné či po pěti. Na trhu nemusí 
být všechny velikosti balení. Lahvičky mohou být pokryty ochranným ONCO-TAIN obalem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Hospira UK Limited
Queensway, Royal Leamington Spa,
Warwickshire, CV31 3RW 
Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.4.2010
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Následující informace je určena pouze pro zdravotnický personál.

Rekonstituce:

Přípravek je určen pouze pro jednorázové použití.

Tento léčivý přípravek je kompatibilní pouze s injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). 
Pouze toto rozpouštědlo je možné použít pro rekonstituci. Kompatibilita s jinými léčivými látkami
nebyla sledována. Nedoporučuje se proto tento léčivý přípravek při rekonstituci mísit s jinými 
léčivými látkami.

Rekonstituce při koncentracích vyšších než 38 mg/ml může mít za následek neúplné rozpuštění a je 
třeba se tomu vyhnout.

Při rekonstituci pomalu přidávejte příslušné množství 0,9% injekčního roztoku NaCl (viz níže uvedená 
tabulka) a protřepejte, aby se prášek rozpustil.

Síla Objem injekčního 
roztoku NaCl 9 mg/ml 
(0,9%) k přidání

Navýšení objemu Konečná koncentrace

200 mg 5ml 0,26ml 38mg/ ml
1g 25ml 1,3 ml 38mg/ ml
2g 50ml 2,6 ml 38mg/ ml

Vhodné množství léčivého přípravku může být dále naředěno injekčním roztokem chloridu sodného 9 
mg/ml (0,9%). 

Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána po dobu 35 dní při teplotě 25°C. 

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě. 

Roztok by neměl být uchováván v ledničce, jelikož by mohlo dojít k jeho krystalizaci.

Parenterální přípravky by měly být před podáním zkontrolovány vizuálně, zda neobsahují nějaké 
částice nebo zda nedošlo ke změně zabarvení. 

Nespotřebovaný roztok má být zlikvidován podle níže uvedených pokynů.

Návod k bezpečnému zacházení s cytotoxickými léčivými přípravky:

Zdravotnický personál musí zacházení s touto toxickou látkou věnovat zvýšenou pozornost, aby byla 
zaručena ochrana pracovníka a jeho okolí.
Příprava injekčního roztoku cytotoxických látek musí být prováděna vyškoleným personálem se 
znalostí o používaných léčivých přípravcích, v podmínkách, které zaručují ochranu životního prostředí 
a zejména ochranu personálu zacházejícího s přípravkem v souladu s předpisy nemocnice. To 
vyžaduje prostory vymezené k těmto účelům. Je zde zakázáno kouřit, jíst anebo pít.
Personál musí být vybaven vhodnými pomůckami, je nutný plášť s dlouhým rukávem, ochranná 
maska, pokrývka hlavy, ochranné brýle, sterilní rukavice pro jednorázové použití, ochranný kryt 
pracovní plochy (digestoř), nádoby a pytle na odpad.
S výměšky a zvratky se musí manipulovat s opatrností.
Těhotné ženy musí být upozorněny, že nesmí manipulovat s cytotoxickými látkami.
S jakoukoli rozbitou nádobou se musí zacházet stejně jako s kontaminovaným odpadem. Ten by měl 
být spálen ve vhodně označených pevných nádobách, viz níže odstavec „Likvidace”.
Pokud dojde ke kontaktu prášku, koncentrátu nebo infuzního roztoku gemcitabinu s kůží, je třeba 
postižené místo okamžitě a důkladně omýt vodou.
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Pokud se dostane prášek, koncentrát nebo infuzní roztok gemcitabinu na sliznici, je třeba postižené 
místo okamžitě a důkladně omýt vodou.

Likvidace odpadu:

Zbytky léčivého přípravku spolu s materiály, které byly použity při rozpouštění, ředění a podání se 
musí zlikvidovat podle standardních nemocničních postupů týkajících se cytotoxických látek, a to v 
souladu s platnými zákony o likvidaci nebezpečného odpadu.




