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Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls241365/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Informace pro použití, čtěte pozorně

ImmuCyst 
(Bacillus Calmette – Guérin lyophilisatus / kmen Connaught)
Prášek pro přípravu roztoku k instilaci do močového měchýře s rozpouštědlem 
Pro léčení a profylaxi povrchového přechodného karcinomu močového měchýře

Držitel rozhodnutí o registraci 
Sanofi Pasteur S.A.
2, Avenue Pont Pasteur
69007 Lyon, Francie

Výrobce:
Sanofi Pasteur S.A., Val de Reuil, Francie
Sanofi-Aventis Zrt., Budapešť, Maďarsko

Složení
1 dávka = obsah jedné lahvičky po rekonstituci lyofilizátu ve 3 ml rozpouštědla.
Léčivá látka:
Bacillus Calmette-Guérin (BCG), kmen Connaught lyophilisatus ….……….….….81 mg ± 9 mg
Rekonstituovaný produkt obsahuje 10,5  8,7 x 108  kolonií tvořících jednotek  BCG ( CFU)
v jedné instilační dávce, pokud bylo použito odpovídající rozpouštědlo.
Pomocné látky:
Lyofilizát:
Hydrogenglutamát sodný
Rozpouštědlo:
Chlorid sodný, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 
polysorbát 80, voda na injekci

Indikační skupina
Imunopreparát

Charakteristika
ImmuCyst TM (BCG imunoterapeutikum) je lyofilizovaný imunopreparát, připravený z kultury 
kmene Connaught, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), což je atenuovaný kmen živého, 
tuberkulózního bacila Mycobacterium bovis. Bacily jsou lyofilizované a po rekonstituci živé. 
Rekonstituovaný   přípravek  obsahuje  v jedné  instilační   dávce  10,5    8,7  x  108   kolonií  
tvořících  jednotek,  pokud  je  použito  přiložené rozpouštědlo.
BCG imunoterapeutikum vyvolává lokální, akutní, zánětlivou a subakutní granulomatózní reakci 
s makrofagovou a leukocytární infiltrací v epitelu a lamina propria močového měchýře.



2

S lokálními zánětlivými účinky souvisí eliminace či redukce povrchových rakovinných lézí 
močového  měchýře. Přesný mechanismus, který   se tu uplatňuje není znám, ale zdá se, že 
protinádorový účinek je závislý na T-lymfocytech.

Indikace
ImmuCyst je indikován pro intravezikální použití při léčení a profylaxi primárního či 
rekurentního karcinomu in-situ (CIS) močového měchýře a k profylaxi, po transuretrální resekci 
(TUR), primárního či rekurentního stadia Ta (omezené na sliznici) nebo T1 (zasahující lamina 
propria, ne však svalovou vrstvu měchýře) papilárních tumorů nebo jakékoli jiné kombinace 
těchto situací, bez ohledu na předcházející intravezikální léčení.
ImmuCyst není určen k imunizaci k prevenci tuberkulózy.

Kontraindikace
Pro riziko diseminované BCG infekce nemá být ImmuCyst používán u pacientů s imunosupresí 
a u osob s vrozenými, nebo získanými poruchami imunity a to jak způsobenými současně 
probíhajícím onemocněním (AIDS, leukémie, lymfom), léčbou karcinomu (cytotoxické léky, 
ozařování), nebo imunosupresivní léčbou (kortikosteroidy). 
ImmuCyst nemá být podáván u osob s aktivní tuberkulózou. Před počátkem léčení přípravkem 
ImmuCyst musí být aktivní tuberkulóza vyloučena. Pokud není znám stav Mantoux testu, musí 
být tento proveden.
Při probíhajícím horečnatém onemocnění, zánětu močového traktu, nebo silné hematurii, musí 
být léčba odložena do doby jejich vyléčení.
Po biopsii, transuretrální resekci a traumatické katetrizaci, může být ImmuCyst aplikován až po 
uplynutí 7 – 14 dní.
Podání  přípravku  ImmuCyst  je kontraindikováno  u pacientů  se  systémovou  BCG  reakcí 
v anamnéze.

Nežádoucí účinky
Intravezikální  aplikace ImmuCystu vyvolává v močovém měchýři zánětlivou reakci, která bývá 
často provázena přechodnou horečkou, hematurií, častým močením a dysurií. 
Tyto příznaky se mohou brát do určité míry jako doklad, že BCG vyvolává žádoucí odpověď, ale 
pacienty je nutno pečlivě  kontrolovat na závažné, nežádoucí reakce. Symptomy podráždění 
močového  měchýře  jsou hlášeny  přibližně u 50%  pacientů,  kteří  obdrželi  ImmuCyst,  typicky  
začínají za 4 - 6 hodin po instilaci a přetrvávají 24 -72 hodin. Dráždivé nežádoucí účinky jsou 
obvykle zjišťovány po třetí instilaci a mají tendenci k zvyšování závažnosti po každé instilaci. 
Mechanismus vzniku dráždivých nežádoucích účinků nebyl studován, nejspíše však odpovídá 
imunologickému mechanismu. Nejsou důkazy o tom, že snížení dávky nebo antituberkulózní  
léčba by mohly zamezit, nebo omezit dráždivé symptomy ImmuCystu.
Nežádoucí příznaky, které byly zjištěny u příjemců ImmuCystu v USA v klinických studiích 
SWOG 8216 a SWOG 8507 jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

     Tabulka 1  STUDIE SWOG 8216   -   NEŽÁDOUCÍ  ÚČINKY   (soubor 127 osob)
 Nežádoucí účinky          % pacientů               Nežádoucí účinky                % pacientů
                                 všichni   (výběr  3)                                                  všichni    (výběr  3)
Dysurie                       52%          (4%)           Nausea/Zvracení                      16 %          (0%)
Četnější močení          40%          (2%)           Nechutenství                            11%          (0%)
Nevolnost                   40%          (2%)           ledvinná toxicita                       10%           (2%)
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Hematurie                   39%          (7%)           Bolest genitálií                 10%           (0%)
Horečka                      38%           (3%)          Bolesti v kloubech a svalech      7%           (1%)
Zimnice                      34%           (3%)    Močová inkontinence                  6%           (0%)
Cystitida                    29%           (0%)           Křeče/Bolesti                              6%           (0%)
Anemie                      21%            (0%)          Průjem                                        6%           (0%)
Infekce moč. traktu    18%            (1%)          Kontrahovaný měchýř                5%           (0%)
Nucení na močení      18%            (0%)          Leukopenie                                 5%           (0%)

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u 5% pacientů: porucha srážlivosti krve, bolesti 
břicha, postižení jater, systémová infekce, plicní infekce, postižení srdce (neklasifikované), 
bolesti  hlavy, kožní  vyrážka, lokální  infekce,  zácpa,  závratě,  únava, trombocytopenie,  bolesti 
ve slabinách.

TABULKA 2    STUDIE  SWOG 8507   -   NEŽÁDOUCÍ  ÚČINKY

                                                                                            % pacientů
                                                      Úvodní léčba  (počet 589)         Udržovací léčba  (počet 248)
Nežádoucí účinky                            všichni     (výběr  3)                  všichni      (výběr 3)
Disurie                                                  27%            (2%)                           48%            (1%)
Hematurie                                             19%            (4%)                           29%            (7%) 
Horečka                                                17%             (0%)                          31%            (3%)
Nevolnost                                             17%             (1%)                          25%            (2%)
Četnější močení                                    14%             (2%)                          35%            (1%)
Zimnice                                                 14%             (1%)                          32%            (2%)
Nucení na moč                                        4%             (0%)                          12%            (3%)
Nechutenství                                           3%             (0%)                            8%            (0%)
Nausea/zvracení                                      3%             (0%)                            5%            (1%)
Křeče/Bolesti                                          1%             (0%)                            6%            (1%)
Infekce moč. traktu                                 1%             (0%)                            5%            (0%)
Cystitida                                                 0%             (0%)                           29%            (0%)
Bolest genitálií                                    0%             (0%)                           10%            (0%)

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u  5% pacientů: anemie, bolesti kloubů a svalů, 
močová inkontinence, průjem, leukopenie, bolesti břicha, postižení jater, systémová infekce, 
plicní infekce, bolesti hlavy, ledvinová toxicita, kontrahovaný močový měchýř, porucha 
srážlivosti krve, bolesti břicha, postižení srdce (neklasifikované) a kožní vyrážka.
Symptomatický  granulomatózní   zánět  prostaty,  epididymo-orchitida,  uretrální  obstrukce 
a ledvinový absces  byly v souvislostí s inravezikální aplikací BCG hlášeny jen zřídka.
Po intravezikální aplikaci BCG byly hlášeny i oční symptomy (včetně uveitidy, konjunktivitidy, 
iritidy, keratitidy a granulomatózní choreoretinitidy) a to jak samostatné, tak i v kombinaci 
s kloubními symptomy (bolestivost a zánět kloubů), postižením močového traktu a kožní 
vyrážkou. Riziko se zdá být zvýšené u pacientů s pozitivním nálezem HLA-B27. Kožní vyrážka, 
bolesti v kloubech a putující záněty kloubů jsou vzácné a mohou to být alergické reakce. 
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Po intravezikální aplikaci BCG byly vzácně hlášeny i závažné infekční komplikace. 
Nejzávažnější z nich je sepse, která může vzácně vest k úmrtí. U pacientů, kterým byl 
intravezikálně aplikován BCG, byly BCG infekce dále hlášeny v oku, plicích, játrech, kostech, 
kostní dřeni, ledvinách, regionálních lymfatických uzlinách, peritoneu a prostatě. 
U mužů  některé   infekce  genitourinárního  traktu  ( orchitida/ epididymitida)  byly  resistentní 
k antituberkulózní léčbě a vyžadovaly chirurgické odnětí varlete.                

Léčení nežádoucích účinků
Doporučené léčení nežádoucích účinků po aplikaci ImmuCystu  shrnuje tabulka č. 3.

Tabulka 3  Doporučené léčení nežádoucích účinků po aplikaci ImmuCystu

Příznaky Léčení
Příznaky dráždění močového měchýře, s trváním 
<48 hodin

Symptomatické léčení.

Příznaky dráždění močového měchýře, s trváním 
>48 hodin

Symptomatické léčení. Odklad další léčby 
ImmuCystem až do plného uklidnění.
Nedojde-li k němu během jednoho týdne, podá 
se isoniazid (INH), 300 mg denně až do plného 
vyléčení.

Konkomitantní infekce močového traktu Odložit nejbližší léčbu ImmuCystem až do 
ukončení antimikrobiální terapie a negativního 
kultivačního nálezu v moči.

Jiné nežádoucí reakce genitourinárního traktu:
syptomatická granulomatózní prostatitida, 
epididymoorchitis, ureterální obstrukce či 
ledvinový absces

Přerušit podávání ImmuCystu, podat INH, denně 
300 mg a rifampicin, denně 600 mg, po 3-6 
měsíců.

Horečka <38,5°C po dobu <48 hodin Symptomatická léčba s acetaminophenem 
(paracetamol)

Kožní vyrážka, 
artralgie či migrující artritida

Antihistaminika nebo nesteroidní protizánětlivé 
přípravky. Nedojde-li k odpovědi, přerušit 
podávání ImmuCystu a aplikovat INH, denně 
300 mg, po dobu 3 měsíců.

Systémová BCG reakce (viz"Nežádoucí účinky")
bez příznaků septického šoku.

Přerušit aplikaci ImmuCystu. Vyžádat konzultaci 
odborníka infekcionisty. Aplikovat trojitou 
antituberkulózní terapii po dobu 6 měsíců.

Systémová BCG reakce (viz"Nežádoucí účinky")
S příznaky septického šoku.

Stejně jako v předešlém bodě. Uvážit 
krátkodobé, systémové podání vysoké dávky
kortikosteroidů.

Oční komplikace Konsultovat oftalmologa na specifickou léčbu

Pokud se u pacienta objeví trvalá horečka, nebo je postižen akutním horečnatým onemocněním, 
odpovídajícímu BCG infekci, má být instilace BCG trvale přerušena, pacient ihned vyšetřen, 
léčen na BCG infekci a má být konsultován infekcionista. Léčení dvěmi nebo více léky proti 
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mykobakteriím má být zahájeno ihned, současně s prováděním diagnostického hodnocení, jehož 
součástí je i kultivace. Negativní výsledek kultivace nevylučuje zcela infekci. Obvykle léčba 
zahrnuje  isoniazid,  rifampin  a  ethambutol.  Při systémové  BCG  reakci  byl  u  pěti  pacientů 
a v pokuse na zvířatech ukázán pozitivní efekt přidání krátkodobých kortikosteroidů 
(prednisolon) a jejich užití přichází proto v úvahu. ImmuCyst je citlivý k většině obvykle 
užívaných  antituberkulózních  léků  (isoniazid, rifampin a ethambutol). ImmuCyst  není  citlivý
k pyrazinamidu.
Akutní, lokalizované dráždivé nežádoucí účinky přípravku ImmuCyst mohou být doprovázeny 
systémovými projevy,  odpovídajícími  chřipce-podobnému syndromu. Systémové nežádoucí 
účinky, přetrvávající 1-2 dny, jako je nevolnost, horečka a zimnice, často odpovídají reakcím 
přecitlivělosti. Avšak horečka  38,5°C, nebo akutní lokalizovaný zánět, jako je epididymitida, 
prostatitida, nebo  orchitida, přetrvávající  déle než 48 hodin, naznačují  aktivní  infekci, kterou je
třeba hodnotit jako závažnou infekční komplikaci.

Lékaři, sestry a lékárníci mají hlásit jakékoliv nežádoucí účinky ve vztahu k aplikaci přípravku 
příslušným  zdravotnickým  autoritám   podle  místních  předpisů.  Hlášení  musí  obsahovat 
podrobnosti o průběhu léčby ImmuCystem, závažné údaje v anamnese, příznaky nežádoucích 
účinků, léčbu nežádoucích účinků a odpověď na léčbu.

Těhotenství a kojení
Studie reprodukce u zvířat nebyly s ImmuCystem provedeny. Také není známo, zda ImmuCyst 
může vyvolat poškození plodu po aplikaci těhotným ženám nebo zda může poškodit reprodukční 
kapacitu. ImmuCyst  měl by být aplikován těhotné ženě jen tehdy, je-li to nezbytně nutné. Ženy 
by  měly být upozorněny, že během léčení tímto preparátem nemají otěhotnět.
Není známo, zda ImmuCyst je vylučován  v lidském mléku. Protože mnohé léky jsou v lidském 
mléku  vylučovány  a  pro  potenciální  riziko  závažných  nežádoucích  účinků  u  kojených  dětí, 
je žádoucí ukončit kojení, pokud matčin zdravotní stav vyžaduje léčení ImmuCystem.

Interakce
Pacienti musí být upozorněni na to, že kombinace léčiv s depresivním vlivem na kostní dřeň  
nebo imunosupresiva nebo radiace mohou ovlivnit odpověď na ImmuCyst nebo mohou zvýšit 
riziko diseminované BCG reakce. Antimikrobiální léčba jiných infekcí může interferovat 
s účinností přípravku ImmuCyst.
U pacientů, jejichž zdravotní stav by mohl v budoucnosti nezbytně vyžadovat imunosupresivní 
léčbu (očekávaná transplantace orgánů, myasthenia gravis) musí být rozhodnutí o léčbě 
ImmuCystem  pečlivě uváženo.
Nejsou známy údaje, které by naznačovaly, že akutní lokální symptomy močového traktu, 
obvyklé při intravezikální aplikaci BCG, jsou způsobeny mykobakteriální infekcí. K prevenci 
lokálních dráždivých nežádoucích účinků ImmuCystu nemají být proto profylakticky používány 
antituberkulózní léky.

Dávkování a způsob podávání
Intravezikální léčení močového měchýře má začít 7-14 dní po biopsii nebo po transuretrální 
resekci a sestává z úvodní a udržovací léčby.
Úvodní léčbu tvoří šest každotýdenních instilací ImmuCystu. Po pauze šesti týdnů se provedou 
další intravezikální instilace, tj. 1 – 3 instilace (v intervalech jednoho týdne).
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Na základě klinických studií s ImmuCystem se doporučuje po tomto základním léčení provést 
také léčení udržovací, které sestává z jedné až tří (v intervalech jednoho týdne) instilací v 6, 12, 
18, 24, 30 a 36 měsíci po zahájení úvodní léčby.
Jedna dávka ImmuCystu sestává z intravezikální instilace 81mg (suchá váha) BCG. Tato dávka 
je připravena rekonstitucí lyophilizovaného BCG v lahvičce obsahem lahvičky s rozpouštědlem. 
Rekonstituovaný BCG je dále naředěn 50 ml sterilního fyziologického roztoku bez 
konzervačního prostředku k získání 53 ml instilačního roztoku.
Do měchýře se za aseptických podmínek zavede uretrální katétr, měchýř se vyprázdní a potom se 
pomalu, samospádem, instiluje 53 ml ImmuCystu, načež se katétr vytáhne. Pacient zadrží roztok
co nejdéle, pokud možno až do dvou hodin. Během prvních 15 minut po instilaci má pacient ležet 
na břiše, potom může vstát. Na konci dvou hodin se pacient má vymočit a to v sedě, z důvodů 
bezpečnosti pro okolí. Pokud to není ze zdravotních důvodů kontraindikováno, mají pacienti 
zvýšit příjem tekutin, za účelem vypláchnutí močového měchýře v hodinách, následujících po 
BCG léčbě.
Bezpečnost a účinnost léčby povrchového karcinomu močového měchýře přípravkem ImmuCyst 
nebyla u pediatrických pacientů zjišťována. ImmuCyst nemá být proto u pediatrických pacientů 
používán.
ImmuCyst je určen pouze k aplikaci do močového měchýře. Nepoužívat injekčním způsobem!

Rekonstituce lyofilizovaného přípravku

Suspenze ImmuCyst musí být připravována za použití aseptické techniky. Aby se zabránilo 
zkřížené kontaminaci, neměly by se připravovat žádné parenterální léky v místech, kde se 
připravuje BCG. Je doporučeno oddělené místo pro přípravu přípravku ImmuCyst.
S vybavením, materiálem a nádobami v kontaktu s přípravkem ImmuCyst musí být nakládáno a 
zacházeno jako s biohazardními. Osoba odpovědná za přípravu přípravku ImmuCyst má mít
rukavice, ochranu očí, masku a ochranný oděv, aby se zabránilo inhalaci BCG organismů a 
nechtěné expozici poraněné kůže BCG organismy.
S ImmuCystem nemají zacházet osoby s imunologickou deficiencí.
ImmuCyst má být rekonstituován pouze přiloženým rozpouštědlem. 
Nevyjímat gumové zátky z lahviček.
Otřete kouskem sterilní vaty, navlhčené vhodným antiseptikem, povrch gumových zátek u 
lahviček s rozpouštědlem a přípravkem ImmuCyst.
Použijte 5ml sterilní stříkačku a jehlu;  nasajte do stříkačky množství vzduchu, stejné jako je 
množství rozpouštědla v lahvičce. Propíchněte gumovou zátku u lahvičky s rozpouštědlem 
sterilní jehlou stříkačky, otočte lahvičku a pomalu vtlačte vzduch obsažený ve stříkačce. Při 
ponořeném hrotu jehly natáhněte do stříkačky 3 ml rozpouštědla. Za pevného držení pístu 
stříkačky vytáhněte jehlu z lahvičky. 
Za použití stejné stříkačky a jehly, propíchněte jehlou zátku skleničky s lyofilizovaným 
materiálem. Držte lahvičku s lyofilizovaným materiálem kolmo a natáhněte píst stříkačky zpět, 
abyste vytvořili mírné vakuum v lahvičce. Uvolněte píst a nechte vakuum nasát rozpouštědlo do 
lahvičky s lyofilizovaným materiálem. Když rozpouštědlo přejde do lahvičky, vytáhněte jehlu a 
stříkačku z lahvičky.

Třepejte  mírně  lahvičkou  tak  dlouho, dokud  nevznikne  jemná  rovnoměrná suspenze.  
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Vyhněte se zpěnění obsahu, protože to může zabránit natažení vlastní dávky. Nasajte  celý  obsah  
rekonstituovaného  materiálu  z lahvičky do stejné 5 ml stříkačky. Před vytažením stříkačky z 
lahvičky vraťte lahvičku do svislé pozice.
Rozředte dříve rekonstituovaný materiál z lahvičky (1 dávka) přidáním 50 ml sterilního 
fysiologického roztoku bez konzervačních prostředků, takže vznikne konečné množství 53 ml pro 
intravezikální instilaci.
Přípravek  má  být  použit  bezprostředně  po  rekonstituci.  Rekonstituovaný přípravek nesmí být 
použit, pokud obsahuje vločky nebo sraženiny, které nelze mírným třepáním rozptýlit.
V žádném případě nesmí být rekonstituovaný přípravek vystaven slunečnímu světlu, přímo či 
nepřímo. Vystavení umělému světlu musí být jen minimální.

Návod k použití přípravku, zacházení s ním 
Po použití musí být zbylý přípravek, obaly, nástroje a materiály použité pro instilaci přípravku 
(např. stříkačky, katétry) okamžitě přemístěny do kontejneru pro biologický odpad a  likvidovány 
podle lokálních směrnic určených  pro z biologického hlediska rizikový odpad.

Moč z období 6 hodin po instilaci má být desinfikována stejným množstvím   chlorového  
desinfekčního  prostředku  v koncentraci pro něj  předepsané  a  spláchnuta  či vylita  až po 15 
minutovém trvání této desinfekce.  

Upozornění
Bezpečnost a účinnost léčby superficiálního karcinomu močového měchýře přípravkem 
ImmuCyst nebyla u pediatrických pacientů zjišťována. ImmuCyst nemá být proto u pediatrických 
pacientů používán.
Přípravek obsahuje živá oslabená mykobakteria. Zacházejte jako s infekčním materiálem.
Protože ImmuCyst obsahuje živá mykobakteria, musí být při jeho přípravě a dalším zacházení 
používány aseptické techniky. Byly hlášeny infekce BCG u zdravotnických pracovníků, 
připravujících BCG k aplikaci. Při zacházení s ImmuCystem a při jeho rekonstituci  je třeba 
opatrně pracovat takovým způsobem, aby nedošlo k poranění jehlou. Byly hlášeny nosokomiální 
infekce BCG u  imunosuprimovaných  pacientů,  kteří  obdrželi  parenterální  léky,  připravované 
k použití na místě, kde byl připravován i BCG.
U pacientů, kterým byl intravesikálně aplikován BCG, byly hlášeny i závažné infekce, vedoucí
k úmrtí, zaviněném diseminováným BCG. Je třeba postupovat tak, aby nedošlo k poranění 
močového traktu a/nebo k jeho kontaminaci. Po traumatické katetrizaci nemá byt ImmuCyst 
aplikován dříve, než za 7 – 14 dní. Léčebné schéma má potom pokračovat, jako by nedošlo 
k žádnému jeho přerušení.
ImmuCyst má být aplikován s opatrností osobám ze skupin s vysokým rizikem infekce HIV.
Zátka skleničky přípravku obsahuje přírodní gumový latex, který může způsobit alergické reakce.

Informace, které mají být poskytnuty pacientovi
ImmuCyst  má  být  udržen  v močovém  měchýři  co nejdéle, pokud možno do 2 hodin  a potom 
vymočen. Aby nedošlo  k přenosu  BCG na další  osoby, má  pacient  po  dobu  6 hodin  po léčbě 
močit v sedě k zabránění rozstřikování moče. Moč z období 6 hodin po instilaci má být 
desinfikována stejným množstvím   chlorového  desinfekčního  prostředku  v koncentraci pro něj  
předepsané  a  spláchnuta  či vylita  až po 15 minutovém trvání této desinfekce.  Pokud to není ze 
zdravotních  důvodů  kontraindikováno,  mají  pacienti zvýšit  příjem  tekutin, 
za  účelem  vypláchnutí  močového měchýře  v období  několika  hodin,  následujících  po  léčbě 
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ImmuCystem. Pacient může pociťovat pálení při prvním močení po léčbě.
Protože ImmuCyst obsahuje živá mykobakteria, vylučovaná moč může také obsahovat živé 
bakterie. Pacient  musí  být proto poučen  o příslušných  protiepidemických  opatřeních k ochraně 
rodinných příslušníků a dalších osob jemu blízkých. 
Horečka, zimnice, nevolnost, chřipce-podobné příznaky, zvýšená únava a častější potíže při 
močení (pálení a bolest) nejsou vzácné. Pokud kterýkoliv z těchto symptomů přetrvává déle než
48 hodin , nebo se zvyšuje jejich závažnost, je nutné aby pacienti tuto skutečnost ohlásili svým 
lékařům. Pacienti  také  mají  ohlásit  svým  lékařům  výskyt  kterékoliv  s následujících  potíží: 
časté nucení na močení, vyšší frekvence močení, krev v moči, bolesti kloubů, oční příznaky 
(bolest, podráždění, zarudnutí)), kašel, kožní vyrážka, žloutenka, nucení na zvracení a zvracení.

Uchovávání
ImmuCyst a přiložené rozpouštědlo uchovávejte  v chladničce (2°C-8°C).
Vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Po rekonstituci musí být přípravek ihned použit.

Varování
Systémová BCG rekce je granulomatózní onemocnění, které se může objevit (sice vzácně) 
následně po expozici BCG. Protože je obvyklé obtížné izolovat BCG organismy z napadených 
orgánů, je často nejasné, do jakého rozsahu je taková reakce působena infekčním procesem 
a do jakého je to důsledek zánětlivé reakce přecitlivělosti. Je proto užíván název „systémová
BCG reakce“. Na základě dosavadních klinických zkušeností s intravezikální aplikací BCG
může být „systémová BCG reakce“ definována přítomností kteréhokoliv z následujících 
znaků, pokud není zjištěna jejich jiná etiologie: horečka   39,5°C po dobu  12 hodin; horečka
38,5°C po dobu 48 hodin; pneumonitida; hepatitida; jiné orgánové dysfunkce mimo
genitourinární trakt se zjištěným granulomatózním zánětem při biopsii; nebo klasické znaky 
sepse, včetně oběhového kolapsu, akutní respiratorní poruchy a diseminované intravaskulární
koagulace. Systémová BCG reakce se může vzácně objevit, je-li ImmuCyst aplikován
v období  do jednoho  týdne  po biopsii,  transuretrální resekci, nebo  traumatické katetrizaci 
močového  měchýře ( doprovázené hematurií ). Při používání ImmuCystu bylo jen vzácně 
hlášeno úmrtí, související se systematickou BCG reakcí.
Po každé intravesikální léčbě má být u pacienta monitorována přítomnost toxických symptomů
a znaků. Pokud se u pacienta objeví trvalá horečka, nebo je postižen akutním horečnatým 
onemocněním odpovídajícímu BCG infekci, má být instilace BCG trvale přerušena, pacient ihned 
vyšetřen léčen na BCG infekci a má být konsultován infekcionista.

ImmuCyst není doporučován k profylaktické léčbě po transuretrální resekci stadia TaG1 
papilárních tumorů, pokud u nich není vysoké riziko rekurence nádoru.
U pacientů s malou kapacitou močového měchýře musí být  před  rozhodnutím o  možnosti  
léčení ImmuCystem uváženo zvýšené riziko kontraktury močového měchýře.
Po intravezikální  instilaci  BCG byly hlášeny  BCG infekce  aneurysmat  a protézových 
prostředků (včetně arteriálních štěpů, srdečních protézových  prostředků  a umělých kloubů).
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Riziko  ektopických  BCG infekcí  nebylo přesně stanoveno, je  však  považováno  za malé.
Prospěšnost  léčby  BCG  a možnost  ektopické  infekce  BCG  musí  být  pečlivě  zváženy
u pacientů  s arteriálnimi aneurysmaty a protézovými prostředky všeho druhu.
Pokud se v průběhu léčby ImmuCystem objeví bakteríální infekce močového traktu, musí  
být instilace ImmuCystu přerušena do doby úplného vyléčení této infekce a to ze dvou důvodů:
1)  Kombinace infekce močového traktu a cystitidy vyvolané BCG může způsobit závažné 

nežádoucí účinky genitourinárního traktu.
2) Bakterie BCG jsou citlivé na množství antibiotik a antimikrobiální léčba může proto snížit

účinek přípravku ImmuCyst.
Podobně musí být zhodnoceno u pacientů, postupujících antimikrobiální léčbu jiných infekcí, 
zda léčba by mohla snížit účinnost přípravku ImmuCyst.
Intravezikální  léčení  přípravkem ImmuCyst  může  vyvolat  citlivost  na tuberkulínový  
purifikovaný proteinový derivát (PPD). To může komplikovat budoucí interpretace výsledků 
kožních reakcí na PPD při užití k diagnóze suspektní mykobakteriální infekce. Stanovení 
pacientovy reaktivity k PPD má být proto provedeno před podáním přípravku ImmuCyst.
Po intradermální aplikaci BCG pro prevenci tuberkulózy byly velmi zřídka hlášeny akutní 
alergické reakce. Tato skutečnost má být vzata v úvahu při intravezikální aplikaci přípravku 
ImmuCyst.

Velikost balení: 1 x 81 mg lyof. + 1 x 3 ml solvens

Datum poslední revize textu: 
29.12.2010




