
                                                                                    /41

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70496/2011
a příloha k sp. zn. sukls70476/2011

Příbalová informace: Informace pro uživatele
[18F]FDG-FR

fludeoxyglukosa (18F)

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 jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- 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 to [18F]FDG-FR a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete [18F]FDG-FR používat
3. Jak se [18F]FDG-FR používá
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak [18F]FDG-FR uchovávat
6. Další informace 

1. CO JE TO [18F]FDG-FR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

[18F]FDG-FR je diagnostické radiofarmakum 

Tento lék je určen pouze k diagnostickým účelům.

[18F]FDG-FR se používá za účelem provádění speciálního skenování nazývaného pozitronové
emisní tomografické (PET) skenování, které poskytuje lékařům více informací o tom:
 co vám je nebo 
 jak zabrala léčba nebo 
 zda se vaše nemoc vrátila.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE [18F]FDG-FR POUŽÍVAT

Nepoužívejte [18F]FDG-FR 
- Jestliže jste alergičtí (přecitlivělí) na fludeoxyglukosu (18F) nebo na kteroukoli další složku
v [18F]FDG-FR

Zvláštní opatrnosti při použití [18F]FDG-FR je zapotřebí

Váš lékař pečlivě uváží, zda vám dá [18F]FDG-FR v určitých případech:
 jestliže máte diabetes

Jestliže máte diabetes, budete muset možná se svým lékařem prodiskutovat speciální 
opatření pro přizpůsobení vaší hladiny cukru v krvi před vaším vyšetřením.

 jestliže jste mladší 18ti let 
 jestliže máte problémy s ledvinami 
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 jestliže jste v poslední době podstoupili operaci, chemoterapii nebo radioterapii 
 jestliže máte infekci nebo zánětlivou nemoc, např. artritidu (možná se budete muset zeptat 

svého lékaře, jestliže si nejste jistí)

Před vyšetřením byste se rovněž měli vyhnout fyzicky namáhavé aktivitě.
Možná vám bude řečeno, abyste se vyvarovali blízkého kontaktu s malými dětmi po dobu 12 
hodin po aplikaci injekce.
Možná Vám bude proveden test na glukosu v krvi dříve, než dostanete [18F]FDG-FR. 
Důvodem je, že vysoké hladiny cukru v krvi mohou ovlivnit funkci [18F]FDG-FR.

Užívání jiných léků 

Všechny léky, které mění hladinu glukosy v krvi, mohou ovlivnit vyšetření. Faktory 
stimulující kolonie, které mohou být podávány pro zabránění vzniku infekce při léčbě 
rakoviny, mohou rovněž ovlivnit vyšetření. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jestliže jste nedávno 
užívali jakékoliv jiné léky včetně léků, které jste získali bez předpisu. 

Užívání [18F]FDG-FR s jídlem a pitím 

Před injekcí byste neměli jíst alespoň 4 hodiny. Jestliže chcete pít, měli byste pít pouze vodu a 
to v jakémkoliv množství (musíte se vyvarovat nápojů obsahujících glukosu!).

Těhotenství a kojení 

Je nezbytné, abyste informovala svého lékaře, jestliže vám vynechala menstruace nebo jestliže 
zde existuje možnost, že byste byla těhotná. 
Jestliže kojíte, může vám být řečeno, abyste přerušila kojení po dobu 12 hodin po injekci. 
Jestliže chcete, můžete své mateřské mléko odsát a uložit před aplikací injekce. Může vám 
však být řečeno, abyste se vyvarovala blízkého kontaktu s malými dětmi po dobu 12 hodin po 
aplikaci injekce.
Požádejte lékaře nebo lékárníka o radu dříve, než si vezmete jakýkoliv lék.

Řízení a používání strojů 

Nebyly provedeny žádné studie o vlivech na způsobilost řídit a používat stroje.

3. JAK SE [18F]FDG-FR POUŽÍVÁ

[18F]FDG-FR vám bude podáno pouze zkušeným profesionálem a bude s ním zacházet pouze 
řádně kvalifikovaný personál v nemocnici.

Kolik [18F]FDG-FR je podáno 

Váš lékař zná dávku, která má být podána. Předepíše vhodnou dávku v souladu s hmotností 
těla a typem kamery používané při skenování.

[18F]FDG-FR bude vpraveno injekcí do jedné z vašich žil. Pouze jedna injekce je zapotřebí. 

Po injekci budete požádáni, abyste vypili tekutiny a vyprázdnili svůj močový měchýř dříve, 
než bude provedeno skenování. Mezi aplikací injekce a skenováním musíte odpočívat, stejně 
tak při skenování. To znamená, že byste si měli pohodlně lehnout a neměli byste si číst ani 
mluvit. Skenování bude provedeno přibližně 45 minut až 1 hodinu po aplikaci injekce. 
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Jestliže jste užili více [18F]FDG-FR, než jste měli 

Lékař podává [18F]FDG-FR v jediné dávce za striktně řízených podmínek, proto je velmi 
nepravděpodobné, že vám bude podáno příliš velké množství. Jestliže však k tomu dojde, 
budete požádáni, abyste vypili velké množství tekutin za účelem usnadnění odstranění 
[18F]FDG-FR z vašeho těla.

Jestliže máte jakékoliv další otázky týkající se používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte 
se, prosím, svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Stejně tak jako všechny léky i [18F]FDG-FR může vyvolat vedlejší účinky, nedojde však k nim
u každého. 
Zatím nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky.

Jakýkoliv radioaktivní materiál může způsobit rakovinu nebo dědičné vady, ale protože dávka 
záření přijatá z FDG-FR je nízká, je velmi nepravděpodobné, že by přivodila tyto účinky.

Jestliže se jakékoliv vedlejší účinky stanou vážnými nebo jestliže si všimnete jakýchkoliv 
vedlejších účinků neuvedených v tomto letáku, prosím, oznamte to svému lékaři. 

5. JAK [18F]FDG-FR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Nepoužívejte [18F]FDG-FR po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku vnějšího obalu.
Neuchovávejte při teplotě nad 25oC. 
Uchovávejte v oblasti stíněné olovem.
Uchovávejte v originálním obalu. 
Tento produkt by měl být uchováván v souladu s národními předpisy týkajícími se 
radioaktivních látek.
Jakýkoliv nespotřebovaný produkt nebo odpadní materiál by měl být zlikvidován v souladu 
s místními požadavky. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co obsahuje [18F]FDG-FR 

- Léčivou látkou je fludeoxyglukosa (18F).
1 ml injekčního roztoku obsahuje 300 MBq až 3100 MBq fludeoxyglukosy (18F) v okamžiku
kalibrace.

Fluor 18 se přeměňuje na stabilní kyslík 18 s poločasem přeměny 109,77 minut emisí
pozitronového záření o maximální energii 634 keV a následným fotonovým anihilačním 
zářením 511 keV.

- Další složkou je voda na injekci.

Jak vypadá [18F]FDG-FR a co obsahuje balení 

[18F]FDG-FR] je čirý a bezbarvý injekční roztok.

[18F]FDG-FR je zabaleno v 15 ml skleněné vícedávkové lahvičce neutrálního typu I, je 
uzavřeno gumovou zátkou a překryto hliníkovým víčkem.
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Jedna lahvička obsahuje až 11 ml roztoku, což odpovídá 300 až 3100 MBq/ml v době 
kalibrace.

Držitel rozhodnutí o registraci 

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin
Německo 
Tel.: +49 30 9410840
Fax: +49 30 941084160
Email: post@eupet.de

Výrobce 

Euro-PET GmbH
Hugstetter Str. 55
79106 Freiburg
Německo 

a

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH
Max- Planck-Str. 4
12489 Berlín
Německo 

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy: 

Rakousko: [18F]Fludeoxyglucose Eckert&Ziegler 300-3100 MBq/ml 
Injektionslösung

Česká republika: [18F]FDG-FR
Estonsko: FDG-Eckert & Ziegler
Německo: [18F]FDG-EZAG

Lotyšsko: [18F]FDG-FR
Litva: Fludeoxyglucose (18F) Eckert & Ziegler 300-3100 MBq/ml 

injekcinis tirpalas
Polsko: Fludeoksyglukoza Euro-PET
Slovenská republika: [18F]FDG-FR
Švédsko: FDG-Eckert & Ziegler

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 6.6.2011.




