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Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls88355/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Paclitaxel STADA 6 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
paclitaxelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- 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 přípravek Paclitaxel STADA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paclitaxel STADA používat 
3. Jak se přípravek Paclitaxel STADA používá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Paclitaxel STADA uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PACLITAXEL STADA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Paclitaxel STADA patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako cytostatika, která 
se používají k léčbě nádorových onemocnění. 
Přípravek Paclitaxel STADA lze použít k léčbě:
- pokročilého karcinomu vaječníků nebo zbytkového nádoru (> 1 cm) po úvodní operaci, v kombinaci 
s cisplatinou jako počáteční léčbou (léčbou první linie).
- pokročilého karcinomu vaječníků, pokud byla vyzkoušena některá jiná léčba (kombinovaná léčba 
obsahující platinu, bez taxanů), ale selhala (jako léčba druhé linie).
- pokročilého karcinomu prsu, kdy jiná léčba není vhodná (jako léčba první linie).
- pokročilého karcinomu prsu, kdy byla vyzkoušena některá jiná léčba (standardní léčba zahrnující 
antracykliny), ale selhala (jako léčba druhé linie).
- pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v kombinaci s cisplatinou, pokud chirurgická a/nebo 
radiační léčba není možná. 
- Kaposiho sarkomu souvisejícího s AIDS, když byla vyzkoušena některá další léčba (liposomální 
antracykliny), ale selhala. Je to nádor, který vyrůstá z krevních cév kůže nebo vnitřních orgánů a 
typicky se projevuje jako ploché či vystouplé purpurové až tmavě hnědé skvrny na kůži. Na podporu 
léčby tohoto stavu paklitaxelem jsou k dispozici omezené informace.

Paclitaxel STADA je léčivý přípravek, který Vám bude podáván lékařem nebo školeným 
zdravotnickým pracovníkem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PACLITAXEL 
STADA POUŽÍVAT 
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Nepoužívejte přípravek Paclitaxel STADA
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paklitaxel, glyceromakrogol-ricinoleát nebo na kteroukoli 
další složku přípravku Paclitaxel STADA
- jestliže kojíte
- jestliže máte nízkou hladinu bílých krvinek (neutrofilů) nebo krevních destiček v krvi
- jestliže máte Kaposiho sarkom a současně probíhající, závažnou, těžko zvladatelnou infekci 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Paclitaxel STADA je zapotřebí
Informujte svého lékaře
- jestliže se u Vás vyskytne alergická reakce (např. dušnost, snížení krevního tlaku, otok nebo 
vyrážka).
- jestliže máte příznaky naznačující, že Vaše tělo nevytváří dostatek krvinek (např. můžete být více 
náchylní ke krvácení nebo infekcím).
- jestliže trpíte závažným srdečním onemocněním s pomalým srdečním rytmem a vysokým nebo 
nízkým krevním tlakem.
- jestliže trpíte onemocněním periferních nervů (např. brnění nebo necitlivost v rukou nebo nohou).
- jestliže máte poruchu funkce jater.
- jestliže máte Kaposiho sarkom a těžký zánět sliznic. Může být nutné snížení dávky (25%).
- jestliže právě podstupujete léčbu ozařováním, která zahrnuje oblast hrudníku.
- jestliže se u Vás během léčby, nebo po ní objeví těžký, dlouhotrvající průjem nebo průjem s příměsí 
krve (příznaky pseudomembranózní kolitidy).

Sexuálně aktivní pacientky a pacienti v plodném věku a/nebo jejich partneři by měli používat po dobu 
nejméně 6 měsíců po léčbě paklitaxelem antikoncepci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v 
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Množství alkoholu v tomto přípravku může ovlivnit účinek jiných léků.

Cisplatina:
- poškození ledvin se může zhoršit
- může při podání před paklitaxelem výrazně snížit počet krvinek

Opatrnosti je zapotřebí při podávání paklitaxelu současně s léky, které ovlivňují odstraňování 
paklitaxelu z organizmu (játry, např. rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, efavirenz, 
nevirapin, erytromycin, fluoxetin, gemfibrozil).
Léky k terapii AIDS (inhibitory proteázy): paklitaxel má být podáván s opatrností.

Doxorubicin: Přípravek Paclitaxel STADA má být podán 24 hodin po doxorubicinu.

Užívání cimetidinu před paklitaxelem nemá vliv na odstraňování paklitaxelu z organizmu.

Užívání ketokonazolu spolu s paklitaxelem nemá vliv na odstraňování paklitaxelu z organizmu.

Těhotenství a kojení

Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná před začátkem léčby přípravkem 
Paclitaxel STADA, sdělte to svému lékaři. Pokud existuje možnost, že byste mohla otěhotnět, 
používejte během léčby účinnou a bezpečnou metodu antikoncepce. Přípravek Paclitaxel STADA by 
nemá být používán během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. 

Kojení
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Přípravek Paclitaxel STADA Vám nesmí být podán, jestliže kojíte, protože paklitaxel může přecházet 
do mateřského mléka a ovlivnit dítě.

Pacientky a pacienti v plodném věku a/nebo jejich partneři by měli používat po dobu nejméně 6 
měsíců po léčbě paklitaxelem antikoncepci. Pacienti mužského pohlaví by měli před zahájením léčby 
uvážit možnost kryokonzervace (zmrazení) spermatu z důvodu možné pozdější neplodnosti. 

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bezprostředně po léčebném cyklu může množství alkoholu v tomto léčivém přípravku ovlivnit Vaši 
schopnost řídit a ovládat stroje. Navíc, některé nežádoucí účinky jako závratě, nevolnost a únava 
mohou také ovlivnit Vaši schopnost řídit a ovládat stroje.

Děti
Přípravek Paclitaxel STADA není doporučen pro použití u dětí a dospívajících (do 18 let).

Důležité informace o některých složkách přípravku Paclitaxel STADA
Přípravek Paclitaxel STADA obsahuje glyceromakrogol-ricinoleát, který může způsobit těžké 
alergické reakce. 

Přípravek Paclitaxel STADA obsahuje 49,9 objemových procent ethanolu (alkoholu), tj. do 25 g v 
jedné dávce, což odpovídá přibližně 500 ml piva nebo přibližně 200 ml vína. 
Je škodlivý pro osoby trpící alkoholismem a je nutno alkohol vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, 
dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PACLITAXEL STADA POUŽÍVÁ

Dávka přípravku Paclitaxel STADA, která Vám bude podána, bude stanovena Vaším lékařem. 

Tento léčivý přípravek může být podáván zdravotní sestrou pouze pod dohledem lékaře se 
zkušenostmi s léčbou rakoviny (cytostatickou léčbou).

Obvyklá dávka
Pokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě karcinomu ovaria (vaječníku) první linie
Obvyklé dávkování paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří 
hodin nebo 135 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu 24 hodin, následováno 
léčbou cisplatinou 75 mg na metr čtvereční tělesného povrchu. Mezi jednotlivými cykly léčby je 
třítýdenní interval.

Pokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě karcinomu ovaria druhé linie
Obvyklé dávkování paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří 
hodin každé tři týdny.

Pokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě karcinomu prsu první linie
Obvyklé dávkování paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří 
hodin. Obvykle je přípravek podáván v kombinaci s dalším lékem, trastuzumabem. Mezi léčebnými 
cykly je třítýdenní interval.

Přípravek Paclitaxel STADA se může používat také v kombinaci s doxorubicinem. Obvyklé 
dávkování paklitaxelu je 220 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří hodin s 
třítýdenními intervaly mezi léčebnými cykly.
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Pokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě karcinomu prsu druhé linie (také jako 
doprovodnou léčbu)
Obvyklé dávkování paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří 
hodin. Mezi léčebnými cykly je třítýdenní interval. Jako doprovodná léčba je obvykle podáván s 
dalším lékem, trastuzumabem.

Pokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic
Obvyklé dávkování paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří 
hodin, následováno léčbou cisplatinou 80 mg na metr čtvereční tělesného povrchu. Mezi jednotlivými 
cykly léčby je třítýdenní interval.

Pokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě Kaposiho sarkomu souvisejícího s AIDS
Obvyklé dávkování paklitaxelu je 100 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří 
hodin každé dva týdny.

Způsob a cesta podání
Přípravek Paclitaxel STADA se musí před použitím naředit roztokem chloridu sodného nebo glukózy 
a podat ve formě infuze („kapačky“) do žíly po dobu 3 hodin.

Změna obvyklého dávkování a frekvence podávání
Další léčba bude záviset na tom, jak dobře na léčbu reagujete. Před léčbou, během ní a po léčbě 
přípravkem Paclitaxel STADA bude pozorně sledován Váš celkový stav a Vaše odpověď na léčbu. 

Před podáním
Aby se předešlo alergickým reakcím v době, kdy Vám bude podávána infuze, Váš lékař Vás před 
zahájením léčby přípravkem Paclitaxel STADA bude léčit léky zvanými kortikosteroidy (jako je 
dexamethason), antihistaminiky (jako je difenylhydramin) a H2-blokátory (jako je cimetidin). 

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Paclitaxel STADA, než jste měl(a) dostat
Pokud si myslíte, že Vám bylo podáno příliš velké množství paklitaxelu, sdělte to okamžitě svému 
lékaři. Neexistuje specifický protilék. Očekávané příznaky předávkování jsou celkové snížení 
množství krvinek (útlum kostní dřeně), necitlivost nebo abnormální pocity v horních a dolních 
končetinách (periferní neuropatie) a zánět sliznic vystýlajících zažívací trakt (mukozitida).

Jestliže jste zapomněl (a) použít přípravek Paclitaxel STADA
Pokud si myslíte, že jste vynechal (a) infuzi, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Jestliže jste přestal (a) používat přípravek Paclitaxel STADA
Neukončujte léčbu paklitaxelem bez porady se svým lékařem.

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

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Paclitaxel STADA nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.
Je třeba, abyste během léčby používala ochranu před slunečním zářením na rukou a na nohou, protože 
Vaše kůže může být k slunečnímu záření citlivější.

Závažné nežádoucí účinky:
Pokud se některý z následujících příznaků objeví, okamžitě informujte lékaře:
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Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):
- známky infekce, např. horečka

Časté (u více než 1 pacienta ze 100, ale méně než 1 pacienta z 10):
- reakce v místě vpichu: otok, bolest, zarudnutí, indurace zatvrdnutí (indurace) a příležitostně zánět a 
těžké poškození kůže

Méně časté (u více než 1 pacienta z 1 000, ale méně než 1 pacienta ze 100):
- výrazné alergické reakce vyžadující léčbu: s příznaky nízkého nebo vysokého krevního tlaku; otok 
obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, dušnost, kopřivka po celém těle, zimnice, bolest zad, hrudníku, 
břicha a končetin, rychlý tep, pocení, šokový stav v důsledku alergické reakce (velmi vzácně)
- septický šok: s horečkou, zimnicí, nízkým krevním tlakem
- závažné srdeční komplikace (např. onemocnění srdečního svalu): s rychlým nebo nepravidelným 
rytmem, mdlobami
- srdeční infarkt se silnou bolestí na hrudi, která může vyzařovat do čelisti nebo paže, pocení, dušnost 
a nevolnost

Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000, včetně ojedinělých hlášení):
- závažná kožní onemocnění s puchýřky, zarudnutím, olupováním, nekrózou, kopřivkou

Ostatní nežádoucí účinky

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):
Infekce (hlavně horních cest dýchacích a vylučovacího traktu), snížená tvorba krvinek (může vést 
k nedostatku bílých a červených krvinek a krevních destiček), zvýšená krvácení, mírné alergické 
reakce (zčervenání a vyrážka), poškození periferních nervů (vedoucí např. k brnění/mravenčení nebo 
necitlivosti rukou a nohou, nízký krevní tlak, poruchy trávicí soustavy (nevolnost, zvracení, průjem, 
zánět sliznice), padání vlasů, bolest kloubů a svalů. 

Časté (u více než 1 pacienta ze 100, ale méně než 1 pacienta z 10):
Pomalý tep, přechodné a mírné změny na kůži a nehtech, zvýšení hladiny jaterních enzymů 
ukazujících na poruchu funkce jater (AST, SGOT, alkalická fosfatáza).

Méně časté (u více než 1 pacienta z 1 000, ale méně než 1 pacienta ze 100):
Vysoký krevní tlak, zánět žil, krevní sraženiny v žilách, zvýšená hladina žlučového pigmentu 
(bilirubinu) v krvi. 

Vzácné (u více než 1 pacienta z 10 000, ale méně než 1 pacienta z 1 000):
Zápal plic, zánět pobřišnice (peritonitida), otrava krve (sepse), těžké alergické reakce, poškození nervů 
způsobující slabost v končetinách, dušnost, výpotek v pohrudniční dutině, závažné onemocnění plic 
(kvůli poškození plicní tkáně [plicní fibróza] nebo sníženému zásobování krví [plicní embolie], 
selhání řádné funkce plic, poruchy trávicí soustavy (střevní neprůchodnost, protržení (perforace) střev, 
zánět střev způsobený nedostatečným zásobováním krví, zánět slinivky břišní), svědění, vyrážka, 
zčervenání, slabost a únava, dehydratace, otok tkání způsobený vstřebáváním vody, malátnost, 
zvýšená hladina kreatininu v krvi, ukazující na poruchu funkce ledvin. 

Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000, včetně ojedinělých hlášení):
Leukémie, krevní onemocnění způsobené produkcí nezralých buněk, ztráta chuti k jídlu, zmatenost, 
poruchy nervů vedoucí k střevní neprůchodnosti a poklesu krevního tlaku při rychlém vzpřímení, 
epileptické záchvaty, křeče, onemocnění mozku, závratě, bolest hlavy, poruchy chůze, poruchy zraku, 
poškození a ztráta sluchu, zvonění v uších, točení hlavy, poruchy srdečního rytmu (např. rychlý tep), 
šok, kašel, poruchy trávicí soustavy (tvorba krevních sraženin v žilách střeva, těžký zánět střeva, zánět 
jícnu, zácpa), přítomnost volné tekutiny v dutině břišní (ascites), závažné poruchy jater, které mohou 
ovlivnit také funkci mozku, uvolnění nehtů z nehtového lůžka.
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Pacienti se současnou radioterapií
Kombinace s radioterapií může způsobit zánět plic s dušností. Pokud se u Vás objeví přetrvávající 
kašel, bolest nebo potíže při dýchání nebo dušnost, měli byste vyhledat lékařskou pomoc. 

Pacienti s Kaposiho sarkomem souvisejícím s AIDS
Při léčbě paklitaxelem byly u pacientů pozorovány velmi často (u více než 1 pacienta z 10) horečka a 
zvýšení sérové hladiny žlučového pigmentu a dalších enzymů, ukazující na poruchu funkce jater 
(bilirubin, alkalická fosfatáza a AST (SGOT)), často byly pozorovány epizody krvácení.

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.

5. JAK PŘÍPRAVEK PACLITAXEL STADA UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Paclitaxel STADA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Tento léčivý přípravek je skladován v lékárně a je připravován na základě lékařského předpisu 
odborným personálem.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Paclitaxel STADA obsahuje

Léčivou látkou je paclitaxelum.
Jeden ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje paclitaxelum 6 mg. 

Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml obsahuje 30 mg paclitaxelum. 
Jedna injekční lahvička o objemu 16,7 ml obsahuje 100 mg paclitaxelum. 
Jedna injekční lahvička o objemu 25 ml obsahuje 150 mg paclitaxelum. 
Jedna injekční lahvička o objemu 50 ml obsahuje 300 mg paclitaxelum. 

Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-ricinoleát, ethanol 96% (V/V) a kyselina citronová. 

Jak přípravek Paclitaxel STADA vypadá a co obsahuje toto balení

Tento léčivý přípravek je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. 
Přípravek Paclitaxel STADA je čirý, bezbarvý nebo světle žlutý viskózní roztok.
Přípravek Paclitaxel STADA se dodává v bezbarvých skleněných lahvičkách s pryžovou zátkou.

Velikosti balení:
Balení obsahuje 1 lahvičku s 5 ml, 16,7 ml, 25 ml nebo 50 ml koncentrátu pro přípravu infuzního 
roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
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Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel
Německo

Výrobce
cell pharm GmbH 
Feodor-Lynen-Str. 35 
D-30625 Hannover
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko Paclitaxel STADA 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Česká republika Paclitaxel STADA 6 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Maďarsko Paclitaxel STADA 6 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz
Rumunsko Paclitaxel Schluttig 6 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă
Slovinsko Paklitaksel STADA 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje
Slovenská republika Paclitaxel STADA 6 mg/ml infúzny koncentrát
Velká Británie Paclitaxel  6 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
9.6.2011
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Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Manipulace
Jako se všemi cytostatiky, také s přípravkem Paclitaxel STADA je třeba zacházet opatrně. Ředění se 
má  provádět za aseptických podmínek proškoleným personálem a v určených prostorách. Je třeba 
používat vhodné ochranné rukavice. Je třeba vyvarovat se kontaktu přípravku s kůží a sliznicemi. V 
případě kontaktu přípravku s kůží, je třeba postižené místo umýt mýdlem a vodou. Po lokálním 
kontaktu bylo pozorováno brnění, pálení a zarudnutí. V případě kontaktu se sliznicemi je třeba je 
důkladně opláchnout vodou. Po vdechnutí byla hlášena dušnost, bolest na hrudi, pálení v hrdle a 
nevolnost. 

Těhotné ženy nemají s paklitaxelem manipulovat (viz bod 4.6).

Pokud jsou neotevřené lahvičky chlazeny nebo zmraženy, může vzniknout sraženina, která se rozpustí 
po mírném protřepání nebo i bez něj, jakmile lahvička dosáhne pokojové teploty. Kvalita léčivého 
přípravku tím nebude ovlivněna. Jestliže roztok zůstane zakalený nebo se v něm objeví nerozpustná 
sraženina, je nutno lahvičku zlikvidovat.

Při manipulaci se nemá používat Chemo-Dispensing Pin nebo podobný nástroj s hroty, protože by 
mohlo dojít k poškození pryžové zátky s následkem ztráty sterility.

Příprava pro intravenózní podání
Před infuzí musí být přípravek Paclitaxel STADA naředěn za použití aseptických technik v 0,9% 
roztoku chloridu sodného na injekci nebo v 5% roztoku glukosy na injekci nebo ve směsi 0,9% 
roztoku chloridu sodného na injekci s 5% roztokem glukosy na injekci nebo v Ringerově roztoku na 
injekci obsahujícím 5% glukosu na konečnou koncentraci 0,3 až 1,2 mg/ml. 
Smí být použit pouze čirý roztok, prostý částic.
Mikrobiální, chemická a fyzikální stabilita naředěného roztoku připraveného pro infuzi viz bod 6.3. 

Při přípravě se může objevit v roztoku slabý zákal, který je připisován složení vehikula a není možné 
ho odstranit filtrací. Přípravek Paclitaxel STADA se má podávat přes vestavěný filtr s mikroporézní 
membránou s velikostí pórů ≤ 0,22 μm. Po simulovaném podání roztoku pomocí i.v. hadičky s 
vestavěným filtrem nebylo zjištěno žádné významné snížení účinnosti.

Během podávání infuzí paklitaxelu byla vzácně hlášena precipitace, obvykle ke konci 24hodinového 
infuzního intervalu. I když důvod vzniku precipitace nebyl objasněn, je pravděpodobně způsoben 
přesycením naředěného roztoku. Ke snížení rizika precipitace by se přípravek měl použít co nejdříve 
po naředění a je třeba se vyvarovat silného míchání, třesení a protřepávání. Infuzní soupravu je třeba 
před zahájením infuze důkladně propláchnout. Infuzní roztok by se měl během infuze pravidelně 
kontrolovat a v případě precipitace je třeba infuzi zastavit. 

K minimalizaci kontaktu pacienta DEHP, který se může uvolňovat z infuzních vaků, setů a jiných 
lékařských nástrojů z měkčeného PVC, má být naředěný přípravek Paclitaxel STADA uchováván v 
lahvích neobsahujících PVC (sklo, polypropylen) nebo plastových vacích (polypropylen, polyolefin) a 
má být podáván infuzními sety s polyethylenovou výstelkou. Při použití filtračních zařízení s krátkými 
vstupními a/nebo výstupními hadičkami z měkčeného PVC (např. IVEX-2®) nedochází k 
významnému uvolňování DEHP. 

Použitelnost
Po otevření 
Chemická a fyzikální stabilita po prvním použití a následujících opakovaných vstupech jehly a 
odebrání přípravku byla prokázána po dobu 28 dní.
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Z mikrobiologického hlediska má být přípravek po otevření uchováván po dobu maximálně 28 dní při 
teplotě 25°C. Jiná doba a podmínky uchovávání jsou v odpovědnosti uživatele. 

Po naředění 
Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána:
- na dobu 27 hodin při teplotě 25°C a normálních světelných podmínkách po naředění 0,9% roztokem 
chloridu sodného na injekci nebo 5% roztokem glukosy na injekci 
- na dobu 24 hodin při teplotě 25°C a normálních světelných podmínkách po naředění směsí 0,9% 
roztoku chloridu sodného na injekci a 5% roztoku glukosy na injekci, nebo Ringerovým roztokem na 
injekci s 5% glukosy. 

Z mikrobiologického hlediska má být naředěný přípravek použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě, 
doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v zodpovědnosti uživatele, pokud ředění 
neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 

Smí být použit pouze čirý roztok, prostý částic.

Likvidace 
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro 
zacházení s cytotoxickými látkami.  




