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Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls90005/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Paclitaxel Kabi 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. 
- 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. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Paclitaxel Kabi a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paclitaxel Kabi používat 
3. Jak se Paclitaxel Kabi používá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Paclitaxel Kabi uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PACLITAXEL KABI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Paclitaxel Kabi patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako cytostatika, která se 
používají k léčbě nádorových onemocnění. Paclitaxel Kabi lze použít k léčbě karcinomu:

 pokročilého karcinomu vaječníků nebo zbytkového nádoru (> 1 cm) po prvotní 
operaci, v kombinaci s cisplatinou jako počáteční léčbou (primární léčba).

 pokročilého karcinomu vaječníků, když byla vyzkoušena některá jiná léčba 
(kombinovaná léčba zahrnující platinu, bez taxanů), ale selhala (jako 
sekundární léčba).

 pokročilého karcinomu prsu, kdy není jiná léčba vhodná (jako primární léčba).
 pokročilého karcinomu prsu, kdy byla vyzkoušena některá jiná léčba 

(standardní léčba zahrnující antracykliny), ale selhala (jako sekundární léčba).
 pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic, pokud chirurgická a/nebo 

radiační léčba není možná, v kombinaci s cisplatinou.
 Kaposiho sarkomu spojeného s AIDS, kdy 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.
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Paclitaxel Kabi je léčivý přípravek, který Vám bude podáván lékařem nebo školeným 
zdravotnickým pracovníkem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PACLITAXEL 
KABI POUŽÍVAT 

Neužívejte Paclitaxel Kabi
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paklitaxel, glyceromakrogol-ricinoleát nebo 

na kteroukoli další složku Paclitaxelu Kabi
- jestliže máte velmi nízkou hladinu bílých krvinek v krvi
- jestliže máte závažnou infekci
- jestliže kojíte

Zvláštní opatrnosti při použití Paclitaxelu Kabi je zapotřebí
- jestliže máte problémy s játry
- jestliže absolvujete také radiační terapii
- jestliže užíváte jiné léčivé přípravky, které by se mohly ovlivňovat s Paclitaxelem

Kabi (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky”)
- jestliže se u Vás během léčby Paclitaxelem Kabi nebo po ní rozvine těžký nebo

dlouhotrvající nebo krvavý průjem
- jestliže se u Vás rozvine periferní neuropatie (necitlivost nebo abnormální

pocity v rukou nebo nohou) 

Pro určité typy léčby pravděpodobně bude potřeba před, během a po léčbě paklitaxelem 
zkontrolovat Vaše srdce. Váš lékař také vyšetří před, během a po každé léčbě Vaši krev. 
Pokud bude výsledek některého z těchto testů mimo normální hodnoty, s léčbou se bude 
pokračovat až poté, co se všechny záznamy vrátí do normálu.

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
Paclitaxel Kabi se často používá v kombinaci s další léčivou látkou, cisplatinou. Je důležité, 
aby byl Paclitaxel Kabi podán před cisplatinou.

Jestliže máte karcinom prsu, je možné, že budete léčeni další léčivou látkou, doxorubicinem. 
Je důležité, aby byl doxorubicin podán 24 hodin před Vaší léčbou Paclitaxelem Kabi.

Opatrnosti je zapotřebí při podávání Paclitaxelu Kabi současně s určitými léčivými látkami, 
které ovlivňují funkci jater:

 Některé léky užívané k léčbě virových infekcí (např. nelfinavir, ritonavir)
 erytromycin a rifampicin (léky používané k léčbě infekcí)
 fluoxetin (lék používaný k léčbě deprese)
 gemfibrozil (lék používaný k léčbě onemocnění srdce)
 karbamazepin, fenytoin a fenobarbital, které se užívají na epilepsii 
 efavirenz a nevirapin (léky používané k léčbě HIV)
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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.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Pokud jste těhotná, nebo si myslíte, že byste mohla před začátkem léčby Paclitaxelem Kabi 
otěhotnět, sdělte to svému lékaři. Pokud existuje šance, že byste mohla otěhotnět, používejte 
během léčby účinnou a bezpečnou metodu antikoncepce. Paclitaxel Kabi by neměl být 
používán během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Pacientky a pacienti v plodném
věku a/nebo jejich partneři by měli používat po dobu nejméně 6 měsíců po léčbě paklitaxelem 
antikoncepci.
Z důvodu možné neplodnosti by měli pacienti před léčbou paklitaxelem zvážit možnost 
zmrazení spermatu.

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

Děti
Paclitaxel Kabi se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím (do 18 let věku).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Paclitaxel Kabi obsahuje alkohol. Každá léčba je ekvivalentní příjmu přibližně jedné sklenice 
vína (po 250 ml) nebo 3 sklenic piva (po 200 ml). Množství alkoholu v tomto léčivém 
přípravku může zhoršit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách Paclitaxelu Kabi
Tento léčivý přípravek obsahuje 49,7 obj. % ethanolu (alkoholu), tj. do 23 g v jedné dávce, 
což odpovídá dávce přibližně 600 ml piva nebo přibližně 250 ml vína. 
Je škodlivý pro alkoholiky.
Je to nutno vzít v úvahu u vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním 
onemocněním nebo epilepsií.

Tento léčivý přípravek obsahuje glyceromakrogol-ricinoleát (Ph.Eur.), který může způsobit 
závažné alergické reakce. Pokud víte, že jste alergický/á na tuto složku přípravku, měl/a byste 
to oznámit lékaři.

3. JAK SE PACLITAXEL KABI POUŽÍVÁ

Paclitaxel Kabi Vám bude podáván pouze pod dohledem lékaře specializovaného na tento typ 
léčby.

Aby se předešlo alergickým reakcím vyskytujícím se během doby, kdy dostáváte infuzi, Váš 
lékař Vás před zahájením léčby Paclitaxelem Kabi bude léčit léky zvanými kortikoidy (jako 
je dexamethason), antihistaminiky (jako je difenylhydramin) a H2-blokátory (jako je 
cimetidin). 

Dávkování Paclitaxelu Kabi závisí na stavu, pro který jste léčeni, Vaší odpovědi na léčbu a 
dalších lécích, které jsou Vám podávány. Závisí na tělesném povrchu, který je u dospělého 
průměrně 1,6 až 1,9 metrů čtverečních.
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Pokud dostáváte Paclitaxel Kabi jako primární léčbu volby karcinomu vaječníku
Obvyklá dávka paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podávaná po dobu 
tří hodin nebo 135 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podávaná po dobu 24 hodin, 
následované léčbou cisplatinou 75 mg na metr čtvereční tělesného povrchu. Mezi 
jednotlivými cykly léčby je třítýdenní interval.

Pokud dostáváte Paclitaxel Kabi jako sekundární léčbu karcinomu vaječníku
Obvyklá dávka paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podávaná po dobu 
tří hodin každé tři týdny.

Pokud dostáváte Paclitaxel Kabi jako primární léčbu karcinomu prsu
Obvyklá dávka paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podávaná po dobu 
tří hodin. Obvykle je podávána v kombinaci s dalším lékem, trastuzumabem. Mezi léčebnými 
cykly je třítýdenní interval.

Paclitaxel Kabi se může používat také v kombinaci s doxorubicinem. Obvyklá dávka 
paklitaxelu je 220 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podávaná po dobu tří hodin a tří-
týdenní intervaly mezi léčebnými cykly.

Pokud dostáváte Paclitaxel Kabi jako sekundární léčbu karcinomu prsu (také jako 
doprovodnou léčbu)
Obvyklá dávka paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podávaná po dobu 
tří hodin. Mezi léčebnými cykly je třítýdenní interval. Jako doprovodná léčba je obvykle 
podáván s dalším lékem, trastuzumabem.

Pokud dostáváte Paclitaxel Kabi k léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic
Obvyklá dávka paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podávaná po dobu 
tří hodin, následovaná léčbou cisplatinou 80 mg na metr čtvereční tělesného povrchu. Mezi 
jednotlivými cykly léčby je třítýdenní interval.

Pokud dostáváte Paclitaxel Kabi k léčbě Kaposiho sarkomu spojeného s AIDS
Obvyklá dávka paklitaxelu je 100 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podávaná po dobu 
tří hodin každé dva týdny.

Další léčba bude záviset na tom, jak dobře na léčbu reagujete. Před, během a po léčbě 
Paclitaxelem Kabi budou Váš celkový stav a Vaše odpověď na léčbu pozorně sledovány.

Způsob podání
Koncentrát paklitaxelu se musí před použitím naředit roztokem chloridu sodného nebo 
glukózy a podat ve formě infuze („kapačky“) do žíly.

Jestliže jste dostal(a) více Paclitaxelu Kabi, než jste měl(a)
Pokud si myslíte, že Vám bylo podáno příliš velké množství Paclitaxelu Kabi, sdělte to 
okamžitě svému lékaři. Neexistuje specifický protilék. Očekávané příznaky předávkování 
jsou celkové snížení množství krvinek (útlum kostní dřeně), necitlivost nebo abnormální 
pocity v rukou a nohou (periferní neuropatie) a zánět sliznic vystýlajících zažívací trakt 
(mukositida).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Paclitaxel Kabi
Pokud si myslíte, že jste vynechal(a) infuzi, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
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Jestliže jste přestal(a) užívat Paclitaxel Kabi 
Nepřerušujte léčbu Paclitaxelem Kabi bez porady se svým lékařem.

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

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

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

Stejně jako zabíjet rakovinné buňky může tento lék ovlivnit také některé Vaše vlastní buňky, 
hlavně buňky ve Vaší krvi. To způsobí, že budete náchylnější k infekcím a snadněji u Vás 
dojde ke krvácení nebo k tvorbě podlitin.

Pokud si myslíte, že máte nějakou infekci, bolí Vás v krku, máte vředy v ústech, 
horečku, zimnici nebo se celkově cítíte nemocen(nemocná), měla(a) byste kontaktovat 
svého lékaře.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti: 
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté: 1 až 10 ze 100 léčených pacientů
Méně časté: 1 až 10 z 1 000 léčených pacientů
Vzácné: 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů
Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených pacientů, včetně izolovaných hlášení

Velmi časté: 
- přechodná ztráta vlasů, 
- nevolnost, zvracení, průjem, 
- vředy v ústech, 
- necitlivost a brnění v rukou a nohou, 
- bolestivé svaly a klouby, 
- infekce močových cest a hrudníku, 
- mírné alergické reakce doprovázené zčervenáním kůže a vyrážkou, 
- nízký krevní tlak, 
- problémy s krví. 

Časté:
- prudké zvýšení některých jaterních enzymů,
- zpomalení srdečního rytmu (bradykardie),
- přechodné zabarvení nehtů a kůže,
- otok a bolest (známé jako extravazace) v místě vpichu. Jestliže se vyskytnou tyto 

příznaky, sdělte to neprodleně svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Méně časté:
- srdeční příhoda, problémy se srdcem, zrychlený srdeční rytmus, vysoký krevní tlak, 

trombóza (krevní sraženina), zánět cév,
- sepse (zánětlivý stav celého těla způsobený infekcí) doprovázená šokem,
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- závažné alergické reakce vyžadující léčbu – můžete mít pocit, že nemůžete dýchat,
nebo můžete mít obtíže s dýcháním, můžete zaznamenat bolest na hrudi, zrychlení tepu 
Vašeho srdce nebo Vám může poklesnout krevní tlak, což způsobí závrať. Další 
příznaky alergické reakce: zimnice, bolest v zádech, bolest žaludku, bolest v prstech na 
rukou a na nohou, pocení, podlitiny (lokalizované otoky na kůži) nebo otoky rtů a/nebo 
jazyka. Jestliže se vyskytne kterýkoliv z těchto příznaků, kontaktujte neprodleně 
svého lékaře.

Vzácné:
- zvýšené hladiny kreatininu v krvi ([pravděpodobně] ukazují na sníženou funkcí ledvin),
- slabost nebo paralýza paží a nohou (motorická neuropatie),
- dýchací obtíže jako dušnost (dyspnoe), zjizvení plíce a tekutina kolem plic (pleurální 

výpotek a plicní fibróza), zánět plic (intersticiální pneumonie), krevní sraženina v 
cévách plic (plicní embolie), selhání řádné funkce plic. Paclitaxel Kabi v kombinaci s 
radiační terapií může způsobit zánět plic s bezdechostí. Jestliže se u Vás rozvine 
úporný kašel, objeví se bolestivé nebo obtížné dýchání nebo nemůžete dýchat,
měla(a) byste vyhledat lékařskou péči.

- střevní problémy zahrnující zácpu nebo perforaci („protržení“) střeva , zánět slinivky 
břišní a pobřišnice (peritoneum); toto všechno obvykle způsobuje bolest břicha, 

- suchost kůže, vyrážka, svědění (pruritus),
- celková slabost (astenie), horečka, dehydratace, zadržování tekutin (edém), silná únava 

(malátnost),
- problémy s játry, 
- alergické reakce (známé jako anafylaktické reakce).

Velmi vzácné:
- problém se srdečním rytmem známý jako atriální fibrilace, 
- leukémie,
- autonomní neuropatie doprovázená zastavením střevních pohybů (ileus) a nízkým 

krevním tlakem při vstávání,
- křeče (konvulze) se závratí a bolestí hlavy, nekontrolované pohyby (ataxie), poškození 

funkce mozku (encefalopatie),
- zrakové problémy, 
- ztráta sluchu a zvonění v uších,
- kašel,
- mezenterická trombóza (krevní sraženina v cévách střeva), pseudomembranózní kolitida 

(závažný zánět střeva s přetrvávajícím nebo krvavým průjmem spojený s bolestí břicha 
nebo horečkou), zánět jícnu (ezofagitida), otoky břicha a zadržování vody (ascites), 

- závažná vyrážka se zčervenáním a odlupováním kůže (Steven-Johnsonův syndrom, 
epidermální nekrolýza), abnormální zčervenání, odlupování a ztluštění kůže 
(exfoliativní dermatitida), odloučení nehtové ploténky od nehtového lůžka 
(onycholýza),

- ztráta chuti k jídlu,
- šok,
- závažné alergické reakce zahrnující smrtelné reakce (anafylaktický šok),
- závažné problémy s játry doprovázené poškozením mozku,
- zmatenost.
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Na glyceromakrogol-ricinoleát se mohou objevit alergické reakce se sípáním, zrudnutím, 
kožní vyrážkou nebo otoky rtů, očí nebo jazyka. Pokud se u Vás rozvinou takové příznaky, 
měla(a) byste okamžitě kontaktovat svého lékaře. 

Paclitaxel Kabi může poškodit nenarozené děti (viz bod 2 „Těhotenství a kojení"). Může také 
ovlivnit plodnost u mužů i žen.

Během léčby Paclitaxelem Kabi bude Váš celkový stav pozorně sledován. 

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 PACLITAXEL KABI UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Paclitaxel Kabi nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Paclitaxel Kabi, pokud si všimnete jakékoliv sraženiny.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Paclitaxel Kabi obsahuje

- Léčivou látkou je paclitaxelum 6 mg/ml. Jedna skleněná lahvička obsahuje 30 mg 
paklitaxelu v 5 ml roztoku, 100 mg paklitaxelu v 16,7 ml roztoku ,150 mg paklitaxelu v 
25 ml roztoku, 300 mg paklitaxelu v 50 ml roztoku nebo 600 mg paklitaxelu ve 100 ml 
roztoku.

Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol, glyceromakrogol-ricinoleát (viz bod 2) a kyselina 
citronová (pro úpravu pH).

Jak Paclitaxel Kabi vypadá a co obsahuje toto balení

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Paclitaxel Kabi je čirý, nažloutlý roztok.
Paclitaxel Kabi se dodává ve skleněných lahvičkách typu I s chlorobutylovou pryžovou 
zátkou potaženou teflonem.

Velikost balení:
Balení obsahují 1 nebo 5 skleněných lahviček.

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

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

Výrobce
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo

Fresenius Kabi Oncology Plc.,Lion Court,Farnham Road,Bordon, Hampshire, 
Velká Británie

Belgie Paclitaxel Fresenius Kabi
Bulharsko Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Концентрат за инфузионен разтвор 
Dánsko Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ koncentrat til infusionsvaeske, 

opløsning
Estonsko Paclitaxel Kabi 6 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat
Finsko Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta 

varten
Francie Paclitaxel Kabi 6 mg/ml solution à diluer pour perfusion
Irsko Paclitaxel 6 mg/ml concentrate for solution for infusion
Itálie Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
Kypr Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή

διαλύματος προς έγχυση
Litva Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 
Lucembursko Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer 

Infusionslösung
Lotyšsko Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma 

pagatavošanai
Maďarsko Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz
Německo Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer 

Infusionslösung
Nizozemsko Paclitaxel Fresenius Kabi
Norsko Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 

Polsko Paclitaxel Kabi
Portugalsko Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrado para solução para perfusão
Rakousko Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer 

Infusionslösung
Řecko Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή

διαλύματος προς έγχυση
Rumunsko Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuza
Slovinsko Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za 

infundiranje
Slovenská republika Paclitaxel Kabi 6 mg/ml
Španělsko Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml concentrado para solución 

para perfusión
Švédsko Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat till 

infusionsvätska, lösning
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Velká Británie Paclitaxel 6 mg/ml concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  24.8.2011

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Praktické informace pro přípravu a/nebo zacházení s léčivým přípravkem

Inkompatibility
Glyceromakrogol-ricinoleát může způsobovat uvolňování DHEP (di-(2-ethylhexyl)ftalátu) z 
obalů z měkčeného polyvinylchloridu (PVC) v množství, které vzrůstá s časem a s 
koncentrací. Proto má probíhat příprava, uchovávání a podávání naředěného Paclitaxelu Kabi 
za použití vybavení, které neobsahuje PVC.

Zvláštní upozornění pro uchovávání
Pokud jsou neotevřené lahvičky zmraženy, může se vytvořit sraženina, která se rozpustí bez 
třepání nebo po lehkém třepání při dosažení pokojové teploty. Kvalita přípravku není ovlivněna. 
Pokud roztok zůstane zakalený nebo pokud je zaznamenána nerozpustná sraženina, lahvičku je 
třeba zlikvidovat.

Doba použitelnosti
Lahvička před otevřením
2 roky

Po otevření před naředěním
Chemická a fyzikální stabilita po prvním použití a následujících opakovaných vstupech jehly 
a odebrání přípravku byla prokázána po dobu 28 dní při 25 °C. Jiná doba a podmínky
uchovávání jsou v zodpovědnosti uživatele.

Po naředění
Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána na dobu 24hodin  při 25°C při 
naředění 5% roztokem glukózy, 0,9% roztokem chloridu sodného, 5% glukosy v Ringerově 
roztoku nebo 5% roztokem glukosy/0,9% roztokem chloridu sodného.   Z mikrobiologického 
hlediska má být naředěný přípravek použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání přípravku před  použitím jsou v zodpovědnosti uživatele a normálně by 
tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud ředění neproběhlo za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Zacházení
Jako u všech antineoplastických látek je při manipulaci s Paclitaxelem Kabi zapotřebí 
opatrnosti. Naředění by mělo být provedeno za aseptických podmínek odborným personálem 
na vyhrazeném místě. Je třeba použít vhodné ochranné rukavice. Je třeba zabránit styku s kůží 
a sliznicemi. Pokud dojde ke kontaktu s kůží, potřísněné místo by se mělo omýt vodou s 
mýdlem. Po topické expozici bylo pozorováno píchání, pálení a zčervenání. Pokud dojde ke 
kontaktu se sliznicemi, je třeba je řádně opláchnout vodou. Po inhalaci byla hlášena dušnost, 
bolest na hrudi, pálení v krku a nevolnost.
Těhotné ženy by neměly s paklitaxelem manipulovat (viz bod 2 „Čemu musíte věnovat 
pozornost, než začnete Paclitaxel Kabi používat“ – „Těhotenství a kojení“).
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Chemo dispensing pin deviceTM (set pro aplikaci cytostatik) nebo podobná zařízení s hroty by 
se neměla používat, protože mohou způsobit rozpad uzávěru injekční lahvičky a tím vyvolat 
ztrátu sterilní integrity.

Instrukce k rekonstituci
Po naředění je roztok určen pouze k jednorázovému podání.
Před infuzí musí být Paclitaxel Kabi asepticky naředěn 5 % roztokem glokózy nebo 0,9 % 
roztokem chloridu sodného nebo 5 % roztokem glukózy v Ringerově roztoku anebo roztokem 
5 % glukózy/0,9 % chloridu sodného do konečné koncentrace 0,3 – 1,2 mg/ml. 

Při přípravě mohou roztoky vykazovat zakalení, které je připisováno vehikulu lékové formy, a 
které nelze odstranit filtrací. Paclitaxel Kabi se má aplikovat s použitím in-line filtru s 
mikroporézní membránou o velikosti pórů ≤ 0,22 µm. Po simulovaném podání roztoku 
hadičkami pro i.v. podání, které obsahovaly in-line filtr, nebyla zaznamenána žádná 
významná ztráta účinnosti. 

Vzácně byla hlášena precipitace paklitaxelu během infuzního podání, obvykle ke konci 
podání 24-hodinové infuze. Ačkoliv příčina této precipitace nebyla objasněna, je 
pravděpodobně spojená s přesycením naředěného roztoku. Aby se omezilo riziko precipitace, 
měl by být Paclitaxel Kabi použit co nejdříve po naředění, a mělo by se předejít přílišnému 
míchání, otřesům nebo třepání. Infuzní sety by se měly před použitím řádně propláchnout. 
Během infuze by měl být pravidelně kontrolován vzhled roztoku a při výskytu precipitace by 
se měla infuze zastavit.

Aby se minimalizovala expozice pacientů DEHP, který se může uvolňovat z infuzních sáčků, 
setů a jiných lékařských nástrojů z měkčeného PVC, je třeba uchovávat roztoky naředěného 
Paclitaxelu Kabi v lahvích neobsahujících PVC (skleněné, polypropylenové) nebo v 
plastových sáčcích (polypropylenových, polyolefinových) a podávat jej prostřednictvím 
aplikačních setů potažených polyethylenem. Používání filtračních zařízení (např. IVEX-2), 
které obsahují krátké přívodní a/nebo odvodní hadičky z měkčeného PVC, nevedlo k 
významnému uvolňování DEHP.

Likvidace
Všechen nepoužitý přípravek, odpad a jakýkoliv materiál pro přípravu, podání nebo materiál, 
který přišel do styku s Paclitaxelem Kabi jiným způsobem, by měl být zlikvidován podle 
lokálních postupů pro zacházení s cytotoxickými látkami.




