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Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls223204/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fludara
Potahované tablety
Fludarabini phosphas

Přečtěte si pozorně tuto 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 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 lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.   Co je Fludara a k čemu se používá
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fludaru užívat
3.   Jak se Fludara užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Fludaru uchovávat 
6. Další informace

1.  Co je Fludara a k čemu se používá

Fludara je cytostatikum (to je lék k léčbě nádorových onemocnění) ve formě potahovaných 
tablet.

Všechny buňky v těle dávají vzniknout novým buňkám, stejným jako jsou samy, procesem 
nazývaným dělení. K tomu je třeba, aby buněčný genetický materiál (DNA) byl zkopírován a 
reprodukován. Účinek Fludary spočívá v tom, že brání vytváření nové DNA. Vstoupí-li 
Fludara do nádorové buňky, zabrání růstu nové nádorové buňky. Bylo zjištěno, že Fludara 
účinkuje zvláště silně proti některým nádorům z bílých krevních buněk (lymfocytů).

Vytváří se příliš mnoho abnormálních lymfocytů a v různých místech na vašem těle se 
zvětšují lymfatické uzliny. Abnormální lymfocyty buď neplní správně svoji funkci nebo jsou 
příliš mladé (nezralé), aby byly schopny vykonávat normální funkci bílých krevních buněk 
v boji proti onemocněním. Je-li těchto abnormálních lymfocytů příliš mnoho, zatlačují zdravé 
krevní buňky v kostní dřeni, kde vzniká většina nových krevních buněk. Bez dostatečného 
počtu zdravých krevních buněk dochází k infekcím, anémii, vzniku modřin, nadměrné 
krvácivosti a případně i k selhání orgánů.
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Tablety Fludara se užívají při léčbě B-buněčné chronické lymfocytární leukémie (CLL) u
dospělých pacientů. Jedná se o zhoubné krevní onemocnění, při němž dochází k bujení a 
hromadění bílých krvinek – lymfocytů.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fludaru užívat

Neužívejte Fludaru 

- jestliže jste těhotná nebo kojíte
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku fludarabin phosphas nebo na 

kteroukoli další složku přípravku
- jestliže máte výrazně sníženou funkci ledvin
- jestliže máte snížený počet červených krvinek, protože dochází k jejich rozpadu 

(hemolytická anémie)

Zvláštní opatrnosti při použití Fludary je zapotřebí

-Účinky na centrální nervový systém
V klinických studiích při léčbě pacientů s akutní leukémií dávkami čtyřikrát většími, než jsou 
dávky doporučené pro léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL), došlo u třetiny pacientů 
k závažným nežádoucím účinkům postihujícím centrální nervový systém včetně oslepnutí, 
komatu a smrti, doba výskytu byla od 3 do 8 týdnů po poslední dávce. Tyto nežádoucí účinky 
(bezvědomí, křeče a neklid) byly jen vzácně nebo méně často (zmatenost) zaznamenány u 
pacientů, kteří dostávali dávky doporučené pro léčbu CLL. Při sledován po uvedení přípravku 
na trh se vyskytly účinky na nervový systém dříve nebo později, než v klinických studiích. 
Přesto však musíte upozornit lékaře na všechny nezvyklé příznaky. Vliv dlouhodobého 
užívání Fludary na centrální nervový systém není znám.

-Zhoršený zdravotní stav
Pokud Váš zdravotní stav není dobrý, sdělte to svému lékaři, protože lékař musí pečlivě 
zhodnotit prospěch a riziko léčby Fludarou a učinit možná preventivní opatření. To je zvláště 
důležité při snížené funkci Vaší kostní dřeně nebo při zvýšené náchylnosti k infekcím.
  
-Myelosuprese (snížení funkce kostní dřeně)
Počet normálních krevních buněk může být snížen, a proto Vám budou během léčby 
pravidelně prováděny krevní testy. U dospělých pacientů byly hlášeny závažné případy 
výrazného snížení počtu všech typů krevních buněk, jejichž následkem bylo někdy i úmrtí 
pacienta. Toto se může vyskytnout ať již jste byli před tím léčeni Fludarou či nikoliv. Pokud 
zaznamenáte výskyt neobvyklých modřin, výrazného krvácení po poranění nebo při zvýšené 
náchylnosti k infekcím, informujte svého lékaře. 

-Progrese onemocnění
Často je uváděna u pacientů s CLL progrese (další postup) nebo transformace (přeměna) 
nemoci.

-Transfúze krevních přípravků
Po transfúzi neozářené krve pacientům léčeným Fludarou byla pozorována reakce štěpu proti 
hostiteli. Často bylo hlášeno úmrtí jako následek této nemoci. Aby se toto riziko 
minimalizovalo, potřebujete-li transfuzi krve a jste v současné době nebo jste byli v minulosti 
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léčeni Fludarou, musíte na to upozornit lékaře, který zajistí, abyste dostali pouze ozářenou 
krev. 

-Rakovina kůže
U některých pacientů došlo během léčby nebo po léčbě Fludarou ke zhoršení nebo k novým 
projevům již dříve existujícího karcinomu kůže nebo ke vzniku zcela nové rakoviny kůže.

-Rozpad nádorové tkáně
Je-li vaše onemocnění velmi závažné, může se stát, že Váš organismus nebude schopen zbavit 
se všech látek, které vznikají při rozpadu buněk způsobeném Fludarou. V důsledku toho může 
dojít k dehydrataci, k selhání ledvin a k poruchám činnosti srdce. V tomto případě Vám Váš
lékař předepíše léky, které tento proces zastaví.

-Autoimunní jevy
Během léčby nebo po léčbě Fludarou byly popsány život ohrožující, někdy smrtelné 
autoimunní projevy.  Lékař Vás bude pečlivě sledovat z hlediska projevů autoimunního 
onemocnění, zejména hemolýzy (rozpad červených krvinek). Pokud dojde k hemolýze, lékař 
zváží přerušení vaší léčby.

-Porucha funkce ledvin
Pokud trpíte poruchou činnosti ledvin, může vám být tento lék předepsán v nižší dávce.

-Starší pacienti
Je-li vám více než 75 let, musíte být léčeni Fludarou s opatrností.

-Antikoncepce
Ženy i muži, kteří jsou plodní, musí dodržovat antikoncepční opatření během léčby a po dobu 
nejméně šesti měsíců po ukončení léčby.

-Očkování
Proberte se svým lékařem veškerá očkování, která byste měli podstoupit, protože očkování 
živými vakcínami je třeba se během léčby a po léčbě Fludarou vyvarovat.

-Monohydrát laktózy
Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky

Tento přípravek nesmí být užíván současně s lékem zvaným pentostatin (deoxycoformycin).    

Účinek Fludary může snižovat  současná léčba přípravky obsahujícími dipyridamol a podobné 
látky. 

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

Fludara nesmí být během těhotenství užívána.
Kojení musí být po dobu léčby Fludarou přerušeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Fludara může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, protože byly pozorovány únava, 
slabost a poruchy vidění.

3.   Jak se Fludara užívá

Léčba Fludarou musí probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi v oblasti léčby nádorů. 
Pokud Vám lékař nedoporučí jinak, užívejte Fludaru podle následujících pokynů. Aby bylo 
dosaženo co nejlepšího léčebného výsledku, je třeba pečlivě dodržet všechna uvedená 
doporučení.

Kdy a jak má být Fludara užívána?

Dávka, kterou je třeba užívat, závisí na velikosti povrchu Vašeho těla. Velikost povrchu těla 
se vypočítá z Vaší výšky a hmotnosti. Doporučená dávka je 40 mg/m2 tělesného povrchu. 

Lékař vypočítá dávku potřebnou pro Vás a tu budete užívat jednou denně po dobu pěti po 
sobě následujících dnů. Tento pětidenní léčebný režim se bude opakovat každých 28 dní, 
dokud Váš lékař nerozhodne, že bylo dosaženo maximálního účinku (obvykle po 6 cyklech).

Tablety Fludara lze užívat buď nalačno nebo spolu s jídlem. Tablety se polykají celé a zapíjejí 
se vodou. Tablety nekousejte ani nelámejte.

Pokud máte porušenou funkci ledvin, budete dostávat nižší dávku a pravidelně Vám budou 
prováděny krevní testy.

Jak se s Fludarou zachází?

Vzhledem k toxicitě cytostatického přípravku, jakým je Fludara, se doporučuje při manipulaci 
s přípravkem dodržovat zvláštní bezpečnostní doporučení. Prosíme, poraďte se s lékařem

Těhotné ženy se tablet nesmí dotýkat.

Co dělat se zbylými tabletami?

Pokud Vám lékař doporučí ukončit léčbu, vraťte všechny zbývající tablety do lékárny, kde 
budou bezpečně zlikvidovány.

Co dělat, jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a)

Nesmíte užívat více tablet, než určí Váš lékař.

Užijete-li více tablet, než je předepsáno, vyhledejte ihned lékaře. 
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Co dělat, jestliže jste zapomněl(a) užít tablety Fludara 

Pokud zapomenete dávku užít nebo budete-li po užití tablet zvracet, požádejte svého lékaře o 
radu, jak postupovat v léčbě. Neužívejte dvojitou dávku.

4.  Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Fludara nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
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 lékárníkovi.

Pokud si nejste jistý(á) co znamenají reakce popsané níže, požádejte lékaře o vysvětlení. 

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky podle částí těla, které postihují a podle toho, jak často se 
vyskytují. Podle četnosti jsou řazeny do kategorií:

Velmi časté: mohou se objevit v 10 nebo více případech na každých 100 pacientů
Časté: mohou se objevit u 1 až 10 případů na každých 100 pacientů, 
Méně časté: mohou se objevit u 1 až 10 případů na každých 1 000 pacientů
Vzácné: mohou se objevit u 1 až 10 případů na každých 10 000 pacientů

Na základě zkušeností s používáním Fludary nejčastější nežádoucí reakce které však nutně 
nemusejí být způsobeny Fludarou, jsou infekce včetně zánětu plic, snížení počtu krevních 
buněk vytvářených v kostní dřeni (myelosuprese), kašel, horečka, únava, slabost, nevolnost, 
zvracení a průjem. U pacientů léčených Fludarou se vyskytly závažné infekce. Byly hlášeny i 
závažné reakce vedoucí k úmrtí.

Následující tabulka uvádí nežádoucí příhody podle orgánových systémů (klasifikace dle 
MedDRA). Frekvence jsou založeny na údajích z klinických studiích, bez ohledu na 
souvislost s podáváním Fludary. Vzácné nežádoucí reakce byly zachyceny převážně 
v postmarketingových sledováních.   

Orgánové 
systémy dle
MedDRA 

Velmi časté
1/10

Časté
≥ 1/100 až <1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až <1/100

Vzácné
1/10 000 až <1/1 000

Infekce a 
infestace

Infekce / oportunní 
infekce
(jako je reaktivace 
latentní virové infekce 
např. herpes zoster, 
Epstein-Barrové-virus,
progresivní multifokální 
leukoencefalopatie),
Pneumonie

Lymfoproliferativní
porucha (spojená s E-B
virem)
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Orgánové 
systémy dle
MedDRA 

Velmi časté
1/10

Časté
≥ 1/100 až <1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až <1/100

Vzácné
1/10 000 až <1/1 000

Novotvary 
benigní, maligní a 
blíže neurčené 
(zahrnující cysty 
a polypy)

Myelodysplastický 
syndrom a akutní 
myeloidní leukémie
(spojené s předchozí, 
současnou nebo 
následnou léčbou 
alkylačními látkami 
nebo s ozářením)*

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému

Snížení počtu bílých 
krvinek, krevních 
destiček a červených 
krvinek (anémie)

Potlačení funkce kostní 
dřeně

Poruchy 
imunitního 
systému

Autoimunní poruchy 
(včetně autoimunní 
hemolytické anémie, 
trombocytopenické 
purpury, pemfigu, 
Evansova syndromu,
získané hemofilie)

Poruchy 
metabolismu a 
výživy

Anorexie Syndrom z rozpadu 
nádorové hmoty (včetně 
renálního selhání, 
hyperkalémie, metabolické 
acidózy, hematurie, urátové 
krystalurie, hyperurikémie, 
hyperfosfatémie, 
hypokalcémie) 

Poruchy 
nervového 
systému

Periferní neuropatie Zmatenost Neklid. křeče, 
bezvědomí

Poruchy oka Poruchy vidění Zánět zrakového nervu, 
nezánětlivá porucha
zrakového nervu, slepota

Srdeční poruchy Srdeční selhání, 
nepravidelná akce

Respirační, 
hrudní a 
mediastinální 
poruchy

Kašel Plicní toxicita (včetně 
dušnosti, plicní fibrózy, 
pneumonitidy)

Gastrointestinální 
poruchy

Nevolnost, zvracení, 
průjem

Zánět sliznice dutiny 
ústní

Gastrointestinální krvácení, 
abnormální hodnoty  
enzymů slinivky břišní

Poruchy jater a 
žlučových cest

Abnormální hodnoty 
jaterních enzymů

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně

Vyrážka Rakovina kůže
Stevensův-Johnsonův
syndrom, toxická 
epidermální nekrolýza 
(Lyellova typu)

Poruchy ledvin a 
močových cest

Zánět močového 
měchýře

Celkové poruchy 
a reakce v místě 
aplikace

Horečka, únava, slabost Zimnice, malátnost, 
otoky, záněty sliznic
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Orgánové 
systémy dle
MedDRA 

Velmi časté
1/10

Časté
≥ 1/100 až <1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až <1/100

Vzácné
1/10 000 až <1/1 000

*Léčba Fludarou samotnou nebyla spojena s vyšším rizikem rozvoje myelodysplastického syndromu/akutní myeloidní 
leukémie.

5.  Jak přípravek Fludara uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. Další informace

Co Fludara obsahuje? (Složení)

Léčivá látka: Fludarabini phosphas   10 mg  v 1 potahované tabletě

Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, hypromelóza 2910, mastek, oxid 
titaničitý, červený a žlutý oxid železitý.

Jak Fludara vypadá a co obsahuje toto balení

Fludara jsou potahované tablety uložené v blistru obsahujícím 5 tablet. Blistry jsou umístěny 
v bílé lahvičce s bezpečnostním uzávěrem.
Velikost balení: 3 x 5 nebo 4 x 5 potahovaných tablet 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlín
Německo

Od 1.3.2011:
Genzyme Europe B.V.
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nizozemsko

Výrobce : 
Bayer Schering Pharma AG, D-13342  Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.12.2010.




