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Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls43173/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cilanem 500mg/500mg prášek pro přípravu infuzního roztoku
(imipenemum a cilastatinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli 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 závažnéé míře, nebo pokud si 

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

V příbalové informace naleznete:

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK CILANEM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Účinnými látkami přípravku Cilanem jsou imipenem a cilastatin sodný. Imipenem patří do 
skupiny léků známých jako beta-laktamová antibiotika. Antibiotika usmrcují bakterie v těle. 
Bakterie jsou mikroorganismy, které vyvolávají infekce v různých částech těla. 

Imipenem je inaktivován v ledvinách chemickým rozkladem. Cilastatin sodný zastavuje tento 
rozklad a zvyšuje účinnost imipenemu zvýšením hladiny imipenemu v krvi a moči. Proto jsou 
tyto dvě látky zkombinovány v přípravku Cilanem. 

Váš lékař Vám mohl předepsat přípravek Cilanem, protože trpíte závažnou bakteriální infekcí. 
Přípravek Cilanem je účinný proti následujícím infekcím -

 komplikované nitrobřišní infekce
 závažné infekce dolních cest dýchacích nebo plic 
 komplikované infekce reprodukčních orgánů
 komplikované infekce vylučovacího systému
 komplikované infekce kůže a měkkých tkání
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CILANEM 
POUŽÍVAT

Přípravek Cilanem nesmí být použit pokud
 jste někdy měl/a alergickou reakci na přípravek Cilanem nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku uvedenou na konci přívalové informacc (alergická reakce může zahrnovat 
kožní vyrážku, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla nebo potíže s dýcháním) 

 jste někdy měl/a alergickou reakci na podobná antibiotika (beta-laktamová antibiotika 
jako např. penicilin, amoxicilin, ampicilin, ceftriaxon, cefotaxim atd.)

Nepoužívejte přípravek Cilanem u dětí do 3 let věku nebo dětí s ledvinovými problémy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cilanem (informujte svého lékaře) je zapotřebí
jestliže:
 jste někdy už měl/měla alergickou reakci na podobná antibiotika (beta-laktamová 

antibiotika jako např. penicilin, amoxicilin, ampicilin, ceftriaxone, cefotaxime atd.)
 trpíte onemocněním žaludku nebo střev (např. zánět tenkého nebo tlustého střeva zvaný

enterokolitida)
 trpíte onemocněním centrálního nervového systému (např. léze v mozku)
 měli jste záchvaty nebo křeče
 máte problémy s ledvinou (ledvinami)
 jste těhotná
 kojíte
 trpíte myastenií gravis (během aktivity dojde k progresi svalové slabosti a po odpočinku se 

opět upraví)

Přípravek Cilanem může být příčinou pozitivního výsledku Coombsova testu.

Prosím, informujte svého lékaře, i pokud se Vás tato doporučení týkala kdykoli v minulosti.

Vzájemné působení s dalšími přípravky
Prosím, 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. Toto je zejména důležité pokud 
užíváte: 

 ganciklovir, valganciklovir (použávané k léčbě virových infekcí). Neměli byste užívat 
přípravek Cilanem, pokud užíváte ganciklovir nebo valganciklovir. Pokud jsou tyto léky
užity dohromady, může se vyskytnout zvýšené riziko záchvatů/křečí. 

 probenecid (užívaný k léčbě dny).
kyselina valproová (používaná k léčbě záchvatů). Přípravek Cilanem může snížit množství 
kyseliny valproové v krvi, což může vést k výskytu záchvatů. 

Těhotenství a kojení
V těhotenství Vám může být podán přípravek Cilanem pouze v případě, že je to nezbytně nutné 
nebo pokud očekávaný prospěch pro matku převáží nad možným rizikem pro plod. To musí 
rozhodnout Váš lékař.
Poraďte se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Je nezbytné přerušit kojení Vašeho dítěte, pokud Vám byl předepsán přípravek  Cilanem.
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Poraďte se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Cilanem může způsobit závratě, zmatenost, psychické poruchy a záchvaty, které mohou ovlivnit 
schopnost řídit a obsluhovat stroje. Ujistěte se, že víte, jak reagujete na přípravek Cilanem dříve, 
než budete řídit, obsluhovat stroje, nebo se budete účastnit jakékoli aktivity, při které by mohlo 
být nebezpečné snížení Vaší pozornosti. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Cilanem

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství sodíku (37,5 mg v jedné lahvičce přípravku 
Cilanem). To je třeba brát v úvahu u pacientů na nízko-sodíkové nebo kontrolované sodíkové 
dietě.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CILANEM POUŽÍVÁ

Dávkování
Přípravek Cilanem je podáván lékařem nebo zdravotníckým personálem. 

Tato injekce má být podána pouze do žíly (intravenózní injekce). Přípravek Cilanem by NEMĚL
být podán do svalu (intramuskulární injekce); NEMĚL by se užívat ústy.

Počet injekcí, které Vám budou podány závisí na typu infekce nebo na závažnosti infekce. Dávky 
uvedené níže jsou pouze pro imipenem. Váš přípravek bude také obsahovat úměrné množství 
cilastatinu. 

Pokud máte dojem, že účinek přípravku Cilanem je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí
Pro léčbu infekcí: Pokud vážíte více než 70 kg, bude Vám doporučena dávka 250 mg nebo 500 
mg imipenemu každých 6 nebo 8 hodin, podaná během 20–30 minut. Pokud infekce, kterou 
trpíte, je závažná, může Vám být doporučena dávka 1 000 mg (1 g) imipenemu každých 6 nebo 8 
hodin, podaná během 40-60 minut. 

Celková denní dávka přípravku Cilanem by neměla přesáhnout 4 g. 

Pokud je Vaše tělesná hmotnost nižší než 70 kg, podaná dávka by Vám měla být úměrně snížena.

Pacienti s problémy ledvin a pacienti na dialýze 

• Pokud trpíte problémy ledvin, Vaše dávka by měla být snížena. 
• Pokud docházíte na typ dialýzy, zvané hemodialýza, obvyklá dávka je 250 nebo 500 
mg ihned po dialýze a potom ve 12 hodinových intervalech. 
• Pokud docházíte na dialýzu, je potřeba pečlivě sledovat Váš zdravotní stav Vaším 
lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem.

Děti
Přípravek Cilanem by neměl být použit u dětí do tří let. 
 Pokud je tělesná hmotnost dítěte nižší než 40 kg, velikost dávky záleží na jeho/její hmotnosti. 

Obvyklá dávka pro děti je 15 mg imipenemu na kg hmotnosti těla, podaná každých 6 hodin, 
při dodržení celkové denní dávky 60 mg imipenemu na kg tělesné hmotnosti. Pokud je 
tělesná hmotnost dítěte více než 40 kg, budou mu/jí podávány stejné dávky jako dospělým.
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 Maximální celková denní dávka u dětí by neměla překročit 2 g.
 Přípravek Cilanem by neměl být použit u dětí s problémy ledvin.
Pokud Vám Vaše dávka přípravku Cilanem nebyla podána nebo Vám bylo podáno příliš 
mnoho přípravku Cilanem
Je velmi nepravděpodobné, že k tomu dojde, protože Vám Vaše injekce budou podány 
zdravotnickými pracovníky. Přesto, pokud si myslíte, že Vám nebyla podána Vaše předepsaná 
dávka přípravku Cilanem nebo jste dostal/a přípravku příliš mnoho, je třeba to co nejdříve 
oznámit zdravotnickému pracovníkovi. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

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

Velmi závažné nežádoucí účinky:
Pokud se vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, neměl by Vám být
přípravek Cilanem podán a měli byste okamžitě vyhledat Vašeho lékaře nebo jít na 
pohotovost v nejbližší nemocnici.
 Vyrážky, kopřivka, svědění, svírání na hrudi, otok obličeje, rtů, rukou/nohou, dušnost (pocit 

zkrácení dechu), mdloby, vysoká teplota.
 Vážná kožní reakce s puchýři, puchýře, bolestmi nebo ulcerací
Výše zmíněné reakce jsou velmi vážné nežádoucí účinky. Pokud se u Vás vyskytly, pak můžete 
mít vážnou alergickou reakci nebo jiný typ reakce na přípravek Cilanem. Můžete potřebovat 
neodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci. 

Vážné nežádoucí účinky:
Vyhledejte okamžitě Vašeho lékaře nebo jděte na pohotovost v nejbližší nemocnici, pokud
zaznamenáte jakýkoli z následujících příznaků: 
 Výrazně zapáchající průjem s horečkou a bolestí břicha, s krví/bez a hlenem ve stolici 

( Pseudomembranózní kolitida)
 Neobvyklé krvácení nebo zvýšená tendence ke krvácení, přetrvávající bolest v  hrdle a časté 

infekce, bledost a únava (tyto projevy mohou nastat kvůli snížení počtu krevních buněk) 
 Otok obličeje, kotníků nebo jiných částí těla, s náhlým zvýšením nebo snížením množství 

moči (to může být manifestace problému s ledvinami) 
 Zežloutnutí kůže a očního bělma se snížením chuti k jídlu, bolest břicha (to může být 

manifestace problému s játry) 
 Fulminantní hepatitida
 Encefalopatie (ztráta kognitivních funkcí, změna osobnosti, neschopnost koncentrace, letargie 

a snížené vědomí) 
 Záchvaty a křeče 
 Erythema multiforme (mírně svědící, růžovo-červené skvrny, které začínají na končetinách) 

Jiné nežádoucí účinky
Sdělte svému lékaři, pokud zaznamenáte následující:

Časté (u více než 1 ze 100 léčených pacientů, ale méně než 1 z 10):
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Kožní vyrážka, svědění, kopřivka 
Citlivost a bolest se začervenáním a/nebo otokem v místě vpichu 
Méně časté (u více než 1 z 1000 léčených pacientů, ale méně než 1ze 100):
Bolest hlavy, závrať, nadměrná spavost 
Nevolnost (pocit nevolnosti), zvracení (vlastní nevolnost), průjem, trávicí potíže, pálení žáhy, 
zvýšené slinění, bolest v hrdle, bolest břicha 
Zabarvení zubů a/nebo jazyka 

Vzácné (u více než 1 z 10 000 léčených pacientů, ale méně než 1 z 1 000):
Změna ve vnímání chutí 
Ztráta sluchu, závrať (pocit točení) 
Psychické problémy, včetně halucinace (vidění, slyšení nebo vnímání něčeho, co tam není), 
zmatenost 
Pocit mravenčení, brnění a necitlivosti rukou/nohou
Zvonění v uších
Nechtěné svalové záškuby 
Zvýšené močení 

Velmi vzácné (u více než 1 ze 100 000 léčených pacientů, ale méně než 1 z 10 000):
Otok jazyka, bolest jazyka 
Bolest v různých kloubech, zhoršení myastenia gravis (během aktivity dojde k progresi svalové 
slabosti a po odpočinku se opět upraví), slabost 
Nepříjemný pocit/bolest na hrudníku, rychlé dýchání, dušnost, cyanóza (namodralé zabarvení 
nehtů a kůže) 
Mohou se objevit neškodné změny v barvě moči (zabarvení).

Neznámá četnost (četnost nelze z dostupných dat určit):
Horečka 
Zvýšené pocení, zhrubění kůže
Nízký krevní tlak, bušení srdce nebo zrychlení srdečního rytmu
Svědění nebo podráždění v oblasti vulvy (poševního vchodu)

Výsledky laboratorních vyšetření
Mohou být zaznamenány změny ve výsledcích u určitých laboratorních vyšetření:
 Změny krevního obrazu (eozinofilie, trombocytóza, leukopenie, snížení hemoglobinu, 

neutropenie včetně agranulocytózy, pancytopenie, hemolytická anémie, útlum kostní dřeně)
 Prodloužený protrombinový čas, pozitivní přímý Coombsův test
 Abnormální testy funkce ledvin
 Abnormální testy funkce jater 

Pokud se kterékoli 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.

5. JAK PŘÍPRAVEK CILANEM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek Cilanem nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce a krabičce
za (Exp). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
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Uchovávejte lahvičky s práškem přípravku Cilanem při teplotě do 25°C. Uchovávejte vnitřní 
obal v krabičce až do doby těsně před použitím. 
Po rozpuštění by měl být přípravek Cilanem okamžitě použit. 
Váš lékař nebo lékárník bude vědět, jak přípravek Cilanem skladovat. Léčivé přípravky se 
nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE

Jedna lahvička přípravku Cilanem obsahuje:
imipenemum monohydricum 530,1 mg, což odpovídá imipenemum 500 mg, 
a cilastatinum natricum 530,7 mg, což odpovídá cilastatinum 500 mg.

Jedna lahvička přípravku Cilanem rovněž obsahuje jako pomocnou látku 20 mg 
hydrogenuhličitan sodného, což odpovídá 37,5 mg (1,63mmol) sodíku. 

Přípravek Cilanem 500mg/500mg prášek pro přípravu infuzního roztoku je dostupný jako 100 
ml infuzní lahvičky obsahující sterilní bílý až světle žlutý prášek.
Velikost balení: 1 infuzní lahvička

10 infuzních lahviček

Přípravek Cilanem je také dostupný v 22 ml monolahvičce, která má zabudovanou jehlu pro 
přenos, aby bylo možné přípravek přenést přímo do infuzního vaku. 
Velikost balení: 1 injekční lahvička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Ranbaxy (UK) Limited
Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road 
London, W4 5YE, Velká Británie

Výrobce: 
Ranbaxy Ireland Limited
Spafield, Cork Road, Cashel, County Tipperary
Irsko

Terapia S.A.
Str. Fabricii Nr. 124, Cluj-Napoca 400632
Rumunsko

Basics GmbH
Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.4.2011
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Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 

Intravenózní podání

Přípravek v této formě nesmí být použit intramuskulárně. 

Pozor: Všechny doporučenédávky jsou vztaženy k imipenemové frakci přípravku Cilanem.

Dospělí (odvozeno od tělesné hmotnosti 70 kg): Obvyklá denní dávka je 1,5–2 g podávaná ve 3–4 
stejně rozdělených dávkách (viz tabulka níže). U infekcí vyvolaných méně citlivými 
mikroorganizmy může být denní dávka zvýšena na maximální dávku 50 mg/kg/den (nesmí 
překročit 4 g denně). 

Obvyklé intravenózní dávkování pro dospělé. 

Každá dávka 250 mg nebo 500 mg má být podána intravenózní infuzí během 20-30 minut. Každá 
dávka 1000 mg má být podána intravenózní infuzí během 40-60 minut. U pacientů, u nichž se 
objeví nevolnost během podávání infuze, může být její podávání zpomaleno.

IV podání
závažnost infekce Dávka Interval mezi 

dávkami
Celková denní 
dávka

střední 500 mg 6-8 hodin 1,5- 2,0 g
závažná – plně citlivé kmeny 500 mg 6 hodin 2,0 g
závažné a/nebo život ohrožující 
infekce vyvolané méně citlivými 
mikroorganismy (především některé 
kmeny P. aeruginosa)

1000 mg

1000 mg

8 hodin

6 hodin

3,0 g

4,0 g

Použití u starších osob

Věk obvykle nemá vliv na snášenlivost a účinnost přípravku Cilanem. 

Pediatrické dávkování

Věk Dávka Interval mezi 
dávkami

Celková denní 
dávka

3 roky a starší (tělesná hmotnost méně než 
40kg )

15 mg/kg 6 hodin 60 mg/kg

Celková denní dávka by neměla přesáhnout 2 g. 

Děti a dospívající nad 40 kg tělesné hmotnosti by měli dostávat stejné dávky jako dospělí. 

Nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje k doporučení optimální dávky pro děti do 3 let nebo 
kojence a děti s poruchou funkce ledvin. (sérový kreatinin > 177 µmol/l).
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Dávkování u pacientů s renální nedostatečností

U pacientů s normální funkcí ledvin se dávkování řídí závažností infekce. Maximální dávka pro 
pacienty s různým stupněm funkční poruchy ledvin ukazuje následující tabulka. Dávkování jsou 
udávána při tělesné hmotnosti 70 kg. U pacientů s nižší tělesnou hmotností musí být provedeno 
odpovídající snížení dávky. 

Maximální dávkování ve vztahu k funkci ledvin

funkce ledvin Clearance
kreatininu
(ml/min)

Dávka 
(mg)

Interval mezi 
dávkami
(hodiny)

Maximální 
celková denní 
dávka* (g)

střední porucha* 21 - 30 500 8 - 12 1 – 1,5
těžká porucha** 0 - 20 250-500 12 0,5 – 1,0

* Vyšší dávka by měla být ponechána pro případ infekcí vyvolaných méně citlivými 
mikroorganismy.

** Pacienti s clearance kreatininu 6-20 ml/min by měli být léčeni dávkou 250 mg (nebo 3,5 
mg/kg, tou která je nižší) každých 12 hodin pro většinu patogenů. Pokud je u těchto pacientů 
použita dávka 500 mg, může se vyskytnout zvýšené riziko křečí. 

Pacienti s clearance kreatininu < 5 ml/min by neměli dostávat přípravek Cilanem pokud by nebyli 
v průběhu 48 hodin dialyzováni

Přípravek Cilanem je odstraňován hemodialýzou. Pacient by měl dostat přípravek Cilanem 
okamžitě po hemodialýze a dále ve 12hodinových intervalech po konci hemodialyzačního 
výkonu. Pacienti na dialýze, zejména s anamnézou onemocnění CNS, by měli být pečlivě 
sledováni; pacienti na dialýze by měli dostat přípravek Cilanem pouze tehdy, když prospěch 
vyváží potenciální riziko křečí.

V současnosti nejsou k dispozici dostatečné údaje pro doporučení užívání přípravku Cilanem u 
pacientů na peritoneální dialýze. 

Příprava intravenózního roztoku

Následující tabulka uvádí vhodný návod k rekonstituci přípravku Cilanem pro intravenózní 
infuzi.

Síla Objem přidaného 
rozpouštědla (0,9%
roztok chloridu sodného) 
(ml)

Přibližná
koncentrace 
imipenemu (mg/ml)

Cilanem 500mg/500mg 100 5
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Přidání přípravku Cilanem v monolahvičce do infuzního roztoku

1. Před použitím zkontrolujte, že v prášku není cizí materiál, a že uzávěr mezi čepičkou 
a lahvičkou je neporušený. 

2. Odstraňte čepičku otáčením a tahem dokud se uzávěr neotevře. 

3. Kanyla je vsunuta do dalšího vstupu infuzního vaku. Tlačte ochranu kanyly proti 
lahvičce dokud neuslyšíte kliknutí. 

4. Držte lahvičku kolmo a několikrát stlačte infuzní vak tak, aby 2/3 lahvičky byly 
naplněny rozpouštědlem (0,9% roztok chloridu sodného). Třeste lahvičkou dokud 
není prášek zcela rozpuštěn. 

5. Obraťte lahvičku a přeneste její obsah zpět do infuzního vaku jeho stlačováním. 

Opakuj krok 4 a 5 dokud není lahvička zcela prázdná. 

6. Část štítku z lahvičky může být sloupnuta a přilepena na infuzní vak. 

Lahvička může být odstraněna nebo ponechána na infuzním vaku. 

Před podáním by měla  být provedena vizuální kontrola, zda roztok neobsahuje částice 
a zda není zabarven. Rekonstituovaný roztok je čirý a bezbarvý. Nepoužitý roztok a 
lahvička mají být odpovídajícím způsobem zlikvidovány v souladu s místními 
požadavky.

Po rozpuštění: Přípravek má být okamžitě použit

Kompatibilita a stabilita

Přípravek Cilanem je třeba podat jako čerstvě připravený roztok . 0,9% roztok chloridu sodného
je použit jako rozpouštědlo pro rekonstituci prášku. 




