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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls240592/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Granisetron Kabi 1 mg/ml
Koncentrát pro přípravu injekčního/infuzního roztoku

(Granisetronum)

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 případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
-     Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte 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 Granisetron Kabi 1 mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Granisetron Kabi  l mg/ml  používat 
3. Jak se přípravek Granisetron Kabi  l mg/ml  používá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Granisetron Kabi  l mg/ml  uchovávat
6.         Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK GRANISETRON KABI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Granisetron Kabi obsahuje léčivou látku granisetron. Patří do skupiny léčivých přípravků 
zvaných antagonisté receptorů 5-HT3, které působí jako antiemetika. Je používán k prevenci a léčbě 
nauzey (pocitu nevolnosti) nebo zvracení.

Granisetron Kabi 1 mg/ml je určen pro dospělé a děti starší 2 let a starším pacientům k prevenci nebo 
léčbě nežádoucích účinků způsobených určitým typem léčby jako je chemoterapie nebo ozařování. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
GRANISETRON KABI 1 MG/ML POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Granisetron Kabi 1 mg/ml jestliže:

 jste alergický/á (hypersensitivní) na granisetron nebo na další složku tohoto léčivého 
přípravku (viz bod 6.)

 u děti mladších 2 let vzhledem k tomu, že nejsou dostatečné údaje k dispozici

Nepoužívejte přípravek Granisetron Kabi, jestliže se na Vás vztahuje výše uvedené. Jestliže si nejste 
jistí, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka, před tím, než začněte přípravek
Granisetron Kabi používat.
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Granisetron Kabi je zapotřebí
Sdělte svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi jestliže:

 Máte nějaké střevní problémy jako je subakutní blokáda ( déle trvající ztížená průchodnost)
tlustého střeva. 

To může být z důvodu, že přípravek Granisetron Kabi zpomaluje rychlost posunu potravy do 
střeva. 
 Máte poruchu srdečního rytmu
Jestli si nejste jisti se shora uvedeným, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi, 
před tím než začněte přípravek Granisetron Kabi používat.

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.

Užívání přípravku Granisetron Kabi s jídlem a pitím
Jestliže užíváte přípravek Granisetron Kabi můžete jíst, pít jak jste zvyklý/á. Nemusíte měnit svůj 
jídelníček pokud Vám to Váš lékař nenavrhne.

Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem jestliže:

 Jste těhotná, můžete být těhotná, nebo myslíte, že jste těhotná.
 Kojíte nebo plánujete kojení.
 V těchto případech může být přípravek Granisetron Kabi podáván pouze, je-li to nezbytné ze 

zdravotních důvodů. Poraďte se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve, než 
začnete užívat jakýkoliv lék, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po začátku léčby přípravkem Granisetron Kabi je možná ospalost nebo spánek v závislosti na Vašich 
individuálních reakcích. Toto může porušit Vaši pozornost při řízení motorových vozidel, obsluze 
strojů nebo práci ve výškách. Jestliže se toto přihodí, neřiďte motorová vozidla v dopravním
provozu, neobsluhujte stroje a nepracujte tam, kde je vyžadována zvýšená pozornost tak dlouho,
pokud trvá účinek léku.

Důležité informace o některých složkách přípravku Granisetron Kabi
Sodík:
Přípravek Granisetron Kabi obsahuje 31,5 mg (1,37mmol) sodíku v maximální denní dávce 9 mg. To 
by se mělo brát v úvahu u pacientů, kteří jsou na sodíkové dietě.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GRANISETRON KABI POUŽÍVÁ

Přípravek Granisetron Kabi je lék, který se používá v nemocnicích. Podá Vám ho lékař nebo 
zdravotní sestra.

 Dospělí dostávají tento lék jako pomalou intravenózní injekci (do žíly) po dobu delší než 30 
vteřin nebo jako kontinuální infuzi (po kapkách do žíly) po dobu 5 minut. 

 Dětem se podává jako kontinuální infuze (po kapkách do žíly) po dobu 5 minut.
Přípravek Granisetron Kabi se užívá před léčbou, která způsobuje nevolnost. Může být také 
podáván po jiných léčbách k zastavení zvracení (další instrukce viz. „Další informace určené 
pouze pro lékařský a zdravotnický personál“ na konci této příbalové informace).

Kolik přípravku Granisetron Kabi se podává:
Váš lékař rozhodne o Vaší dávce.
Obvyklé dávkování v prevenci nebo léčbě, nevolnosti a zvracení je:
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Dospělí
 1 nebo 3 miligramy (mg)
 Stejná dávka může být podána  2x za 24 hodin, pokud je to potřeba
 Max. denní dávka nesmí překročit 9 mg 

Děti (starší 2 let)
 Dávka závisí na váze dítěte
 Obvyklá dávka je 20-40 mikrogramů/ kg těl. hm. jako jednotlivá dávka (až do max. 3 mg)
 Další dávka 20-40 mikrogramů/kg až do max. 3 mg se může podávat během 24 hodin jako 

jednotlivá dávka nebo rozdělena do 2 dávek

Jestliže jste užil/a více přípravku Granisetron Kabi než jste měl/a.

Jestliže si myslíte, že jste dostal/a více tohoto léku, sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl/a přípravek Granisetron Kabi použít:
Jestliže si myslíte, že Vám chybí injekce sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi. 

Máte-li nějaké další otázky týkající se tohoto přípravku zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry 
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

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

Nejčastější nežádoucí účinek je bolest hlavy.

Sdělte okamžitě svému lékaři, jestliže máte potíže s dýcháním nebo otok tváře. Tyto reakce jsou 
vzácné a potřebují okamžitou léčbu. Sdělte svému lékaři, jestliže máte vyrážku nebo svědění.

Během léčby přípravkem Granisetron Kabi se objevily následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (vyskytující se u více než 1 z 10 osob)
 Bolest hlavy

Časté (vyskytující se méně než u 1 z 10 osob)
 Vysoký krevní tlak (hypertenze)
 Pocit strachu
 Neklid (agitace)
 Nespavost (insomnia)
 Ospalost 
 Závrať
 Slabost
 Průjem
 Zácpa
 Ztráta chuti k jídlu (anorexie)
 Porucha chuti
 Teplota

Méně časté (vyskytující se méně než u 1 z 100 osob)
 Porucha vidění
 Kožní vyrážky
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Vzácné (vyskytující se méně než u 1 z 1000 osob)
 Nepravidelný srdeční rytmus (arytmie, synusová bradikardie, atriální fibrilace, různé stupně 

AV-bloku, ventrikulární entropie)
 Abnormality v EKG (prodloužené EKG intervaly)
 Poruchy svalové koordinace jako je kroucení, opakované pohyby, abnormální 

pózy(dystonie)
 Neúmyslné pohyby(dyskoneze)
 Nízký krevní tlak (hypotenze)
 Hypersenzitivní reakce, někdy závažné (např. anyfylaxe, poruchy dýchání, nízký krevní tlak, 

kopřivka)
 Alergické reakce (včetně slabé vyrážky)
 Zánět v místě vpichu po opakovaném podání

Velmi vzácné (vyskytující se méně než u 1 z 10 000 osob)
 Otoky včetně otoků tváře (edém)

Pokud se máte podrobit krevním testům, sdělte svému lékaři, že dostáváte přípravek Granisetron 
Kabi, protože může způsobit změny v jaterních testech.

Pokud se u Vás objeví nějaké vážné nežádoucí účinky, nebo zaznamenáte nějaké nežádoucí 
účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři, 
zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK GRANISETRON KABI UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
 Nepoužívejte přípravek Granisetron Kabi po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
 Nezmrazujte.
 Po prvním otevření musí být přípravek Granisetron Kabi okamžitě spotřebován.
 Po prvním naředění musí být přípravek Granisetron Kabi okamžitě použit. Jestliže 

není okamžitě použit, hotový roztok musí být uchováván při teplotě do 25 °C, chráněn
před slunečním zářením a spotřebován nejdéle do 24 hodin.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte 
se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Granisetron Kabi obsahuje

1 ml přípravku Granisetron Kabi, koncentrátu pro přípravu injekčního / infuzního roztoku
obsahuje 1 mg granisetronum (jako hydrochloridum). Pomocné látky jsou: monohydrát 
kyseliny citrónové, kyselina chlorovodíková, chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekci.
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Jak přípravek Granisetron Kabi vypadá a co obsahuje toto balení

Granisetron Kabi je čirý bezbarvý roztok. Balení může obsahovat 5 nebo 10 ampulek z čirého 
skla. Ampulky obsahují 1 nebo 3 ml přípravku Granisetron Kabi 1 mg/ml koncentrátu pro 
přípravu injekčního / infuzního roztok. Na trhu nemusí být vždy všechny velikosti balení.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika

VÝROBCE

Labesfal-Laboratórios Almiro S.A (Fresenius Kabi Group)
Zona Industrial do Lagedo
3465-157 Santiago de Besteiros
Portugalsko

Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstrasse 36, A-8055 Graz
Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18.1.2011
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Následující informace jsou určeny pouze pro lékařský a zdravotnický personál:

Návod na ředění

Nařeďte před podáním. Pouze k jednorázovému použití. Jakékoliv nespotřebované množství je nutno 
odborně znehodnotit. Naředěné injekce a infuze se musí před podáním vizuálně zkontrolovat, zda 
neobsahují částice. Smí se použít pouze, jestliže je roztok čirý a bez částic.

Dospělí:  obsah 1 ml ampulky může být naředěn na objem 5 ml; obsah 3 ml ampulky se může zředit 
na objem 15 ml.

Granisetron Kabi se může také ředit na 20-50ml kompatibilním infuzním roztokem a následně 
podávat po dobu 5 min jako intravenózní infuze v některém z následujících roztoků:
0,9% roztok chloridu sodného,
5% roztok glukózy,
roztokem Ringem-laktátu.

Jiné roztoky k ředění nepoužívejte.

Děti starší 2 let: k přípravě dávky 20-40 µg/kg: vhodný objem přípravku se naředí infuzním 
roztokem (stejně jako pro dospělé) do celkového objemu 10 až 30 ml. 

Obecně se přípravek Granisetron Kabi nesmí mísit s jinými léčivými přípravky.

Doba použitelnosti konečného léčivého přípravku:
3 roky
Jednou otevřený přípravek musí být okamžitě spotřebován.
Ideální je, když se intravenózní infuze přípravku Granisetron Kabi připraví v době podání. Po 
naředění  nebo po prvním otevření ampulky je doba použitelnosti 24 hodin, pokud je přípravek 
uchováván při požadované teplotě (25°C) v normálně osvětlené místnosti, chráněn před přímým 
slunečním zářením. Nesmí se použít po uplynutí 24 hodin. Infuze přípravku Granisetron Kabi musí 
být připravena za vyhovujících aseptických podmínek, pokud se uchovává po naředění.

Granisetron 1mg/ml je kompatibilní s natrium-dexamethason-fodfátem v koncentraci 10-60µg/ml 
granisetronu a 80-480 µg/ml dexamethason-dihydrogenfosfátu při ředění 0,9% roztokem chloridu 
sodného nebo roztokem 5% glukózy po dobu 24 hodin.  

Speciální podmínky pro uchovávání
Uchovávejte ampulky  v krabičce, aby byly chráněny před světlem.
Nezmrazujte.
Jakékoliv množství nespotřebovaného roztoku a použitého materiálu musí být znehodnoceno podle 
místních požadavků.




