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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls128523/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ibandronic Acid Sandoz 2 mg/2 ml

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

acidum ibandronicum

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 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 IBANDRONIC ACID SANDOZ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Ibandronic Acid Sandoz je kyselina ibandronová, která patří do skupiny léků 
známých jako bisfosfonáty. Zabraňuje zvýšenému úbytku vápníku z kostí (kostní resorpci) a tím 
normalizuje zvýšenou koncentraci vápníku v séru. Také omezuje vznik kostních komplikací a 
zlomenin, které mají souvislost s šířením rakovinných buněk do kostí.

Ibandronic Acid Sandoz je indikován při:
- patologicky (abnormálně) zvýšené koncentraci vápníku v séru (hyperkalcemii) způsobené
nádory.
- prevenci kostních příhod (patologických zlomenin, kostních komplikací, které vyžadují
radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
IBANDRONIC ACID SANDOZ UŽÍVAT

Během léčby může být zapotřebí kontrolovat Vám krev a ověřit tak, že dostáváte správnou dávku
přípravku Ibandronic Acid Sandoz.

Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo je u Vás plánován stomatologický zákrok, oznamte svému
stomatologovi, že jste léčen/a přípravkem Ibandronic Acid Sandoz.

Neužívejte přípravek Ibandronic Acid Sandoz
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku 
Ibandronic Acid Sandoz.

1. Co je přípravek Ibandronic Acid Sandoz a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic Acid Sandoz užívat
3. Jak se přípravek Ibandronic Acid Sandoz užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ibandronic Acid Sandoz uchovávat
6. Další informace
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Ibandronic Acid Sandoz nesmí být používán u dětí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibandronic Acid Sandoz je zapotřebí
Pokud máte nebo se domníváte, že byste mohl(a) mít:
- přecitlivělost na jiné bisfosfonáty,
- nízkou koncentraci vápníku v krvi,
- další poruchy metabolismu minerálů (jako například nedostatek vitamínu D),
- těžké postižení funkce ledvin (renální nedostatečnost, tj. clearance kreatininu < 30 ml/min)

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.

Při souběžném podání kyseliny ibandronové s tamoxifenem (protinádorové léčivo) nebo mefalanem
(protinádorové léčivo)/prednisolonem (kortikoid) nebyly pozorovány žádné interakce.

Zvýšená opatrnost se doporučuje při podávání bisfosfonátů souběžně s aminoglykosidy (antibiotika 
k léčbě infekcí), protože obě lékové skupiny snižují koncentraci vápníku v séru na delší dobu. Je třeba 
také věnovat pozornost možnému rozvoji souběžné hypomagnesemie (snížené koncentrace hořčíku v 
krvi).

Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná nebo kojíte, neměl by Vám být přípravek Ibandronic Acid Sandoz podáván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinek přípravku Ibandronic Acid Sandoz na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyl zjišťován.

Mějte na paměti, že po infuzi přípravkem Ibandronic Acid Sandoz se může objevit únava a závrať. 
V takovém případě byste neměl(a) řídit, zacházet s potenciálně nebezpečnými stroji ani se zapojovat 
do aktivit, které by mohly být nebezpečné při sníženém soustředění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ibandronic Acid Sandoz
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v lahvičce, tzn. že je v podstatě 
bezsodíkový.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID SANDOZ UŽÍVÁ

Ibandronic Acid Sandoz Vám bude podáván ve formě infuze. Podle Vašeho onemocnění lékař určí, 
jaké množství přípravku Ibandronic Acid Sandoz budete dostávat. Pokud máte problémy s ledvinami, 
může lékař dávku upravit.

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 Ibandronic Acid Sandoz nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
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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.

Po intravenózním podání přípravku Ibandronic Acid Sandoz byly pozorovány níže uvedené nežádoucí 
účinky.

 Nežádoucí účinky považované za velmi časté se vyskytly u více než 1 z 10 pacientů.
 Nežádoucí účinky považované za časté se vyskytly nejvýše u 1 z 10 pacientů.
 Nežádoucí účinky považované za vzácné nebo velmi vzácné se vyskytly u méně než 1 ze 100

pacientů.

Velmi časté
 zvýšení tělesné teploty. 

Časté
 příznaky chřipkového typu (včetně horečky, mrazení, bolesti kostí a svalů), 
 únavu,
 průjem, poruchy trávení, zvracení,
 bolest hlavy, závratě,
 gastrointestinální bolesti (bolesti žaludku a střev),
 bolest v krku,
 otoky dolních končetin.

Tyto příznaky obvykle po několika hodinách/dnech odezní. 

Méně časté
 infekce,
 zvláštní chutě, 
 šedý zákal, 
 raménkový blok, 
 poškození zubů, 
 kožní problémy, 
 bolesti kloubů, 
 zánět kloubů,
 žízeň.

Vzácné
 zánět žaludku a střeva, 
 afty v ústech, 
 zánět pochvy,
 nezhoubné kožní novotvary, 
 poruchy spánku, úzkost, citová labilita, ztráta paměti, necitlivost kolem úst (cirkumorální 

parestézie), hyperestézie (zvýšená citlivost na zevní smyslové podněty), zvýšení svalového 
napětí, poškození nervového kořene, neuralgie (bolest v průběhu nervu), migréna, postižení
mozkových cév, porucha čichu,

 hluchota, 
 srdeční a oběhové problémy (včetně bušení srdce, nedokrevnosti srdečního svalu, vysokého 

krevního tlaku, křečových žil), 
 lymfedém (otok způsobený poruchou odtoku lymfy), 
 otok plic, stridor (hvízdavý zvuk při nádechu), 
 zánět žaludku, rtů, obtížné polykání (dysfagie), vřídky v ústech, 
 tvorba žlučových kamenů, 
 vyrážka, vypadávání vlasů, 



4/7

 zánět močového měchýře, cysty v ledvinách, zadržování moči,
 bolest v pánvi, 
 bolest v místě vpichu injekce, úbytek hmotnosti a pokles tělesné teploty.

Ibandronic Acid Sandoz může ve výsledcích laboratorních testů prováděných Vaším lékařem způsobit 
odchylky, které zahrnují: nízkou hladinu vápníku (kov), nízkou hladinu fosfátu (minerál), zvýšenou 
hladinu jaterních enzymů a zvýšenou hladinu kreatininu, poruchy hladiny parathormonu (hormon) v 
krvi, nízkou hladinu hemoglobinu (a vzácně poruchy složení krve).

Velmi vzácné
 alergická reakce na kyselinu ibandronovou, která mohla být příčinou sípání a dýchavičnost 

nebo kožní vyrážky.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID SANDOZ UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné 
do/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění v roztoku chloridu sodného (0,9%) a 
v roztoku glukózy (5%) byla prokázána na dobu 48 hodin při 2-8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, 
doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by 
neměly být delší než 24 hodin při 2-8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a 
validovaných aseptických podmínek.

Nepoužívejte přípravek Ibandronic Acid Sandoz, pokud si všimnete, že roztok není čirý nebo obsahuje 
částice.

Nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ibandronic Acid Sandoz obsahuje
Léčivá látkay: jedna ampulka s 2 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje acidum 
ibandronicum 2 mg (ve formě  natrii ibandronas monohydricus 2,25 mg).

Pomocné látky: monohydrát kyseliny citronové, chlorid sodný, hydroxid sodný k úpravě pH, kyselina 
chlorovodíková k úpravě pH, voda na injekci.

Jak přípravek Ibandronic Acid Sandoz vypadá a co obsahuje balení

Ibandronic Acid Sandoz je čirý, bezbarvý roztok.
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Ibandronic Acid Sandoz je dodáván v baleních obsahujících 1, 3, 5 a 10 ampulek (2ml skleněné 
ampulky  typu I)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Sirton Pharmaceuticals S.P.A., Villa Guardia, Itálie

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.5.2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování: Prevence kostních příhod u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami
Doporučené dávkování k prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními
metastázami je 6 mg nitrožilně každé 3-4 týdny. Dávka má být podána infuzí trvající alespoň 15 
minut.

Pacienti s onemocněním ledvin
U pacientů s poruchami funkce ledvin různého stupně nebyly v souvislosti se zvýšenou expozicí vůči
ibandronátu pozorovány žádné známky snížení tolerability. V prevenci kostních příhod u pacientů s 
karcinomem prsu a kostními metastázami je však třeba dodržovat následující doporučení:

Clearance kreatininu
(ml/min)

Dávka / Doba infuze1 Objem infuze2

≥ 50 6 mg / 15 minut 100 ml

30 < CLcr < 50 6 mg / 1 hodina 500 ml

<30 2 mg / 1 hodina 500 ml

1Při podávání každé 3 až 4 týdny
20,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukózy

U pacientů nádorovým onemocněním a CLcr < 50 ml/min nebyla doba infuze trvající 15 minut dosud
studována.

Dávkování: Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem
Ibandronic Acid Sandoz, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku se obvykle podává během 
hospitalizace. Dávku určí lékař po posouzení následujících faktorů.
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Před léčbou přípravkem Ibandronic Acid Sandoz musí být pacienti adekvátně rehydratováni roztokem 
chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Je třeba vzít v úvahu stupeň závažnosti hyperkalcemie stejně jako 
typ nádoru. U většiny pacientů s těžkou hyperkalcemií (albuminem korigovaný sérový vápník* 
≥3 mmol/l nebo ≥12 mg/dl) je vhodná jednotlivá dávka 4 mg. U pacientů s mírnou hyperkalcemií 
(albuminem korigovaný sérový vápník 3 mmol/l nebo 12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Nejvyšší 
dávka použitá v klinických studiích byla 6 mg, ale tato dávka se neprojevila vyšším účinkem.

* Poznámka: koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku se vypočte následujícím
způsobem:

Koncentrace albuminem korigovaného sérového 
vápníku (mmol/l)

= vápník v séru (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] 
+ 0,8

Nebo

Koncentrace albuminem korigovaného sérového 
vápníku (mg/dl)

= vápník v séru (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumin 
(g/dl)]

Hodnoty albuminem korigovaného sérového vápníku v mmol/l lze převést na mg/dl vynásobením 4.

Ve většině případů může zvýšená hladina sérového vápníku poklesnout na normální hladinu během 7 
dnů. Střední doba do relapsu (znovuzvýšení albuminem korigovaného sérového vápníku nad 3 
mmol/l) byla 18 - 19 dnů při dávkách 2 mg a 4 mg. Střední doba do relapsu při dávce 6 mg byla 26 
dnů.

Způsob a cesta podání
Ibandronic Acid Sandoz se aplikuje jako intravenózní infuze.

K tomuto účelu se obsah injekční lahvičky používá následujícím způsobem:


 Hyperkalcemie – obsah lahvičky se přidá k 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného 
nebo 500 ml 5% roztoku glukózy a infuze se aplikuje po dobu 1-2 hodin.

 Prevence kostních příhod – obsah lahvičky se přidá ke 100 ml izotonického roztoku chloridu
sodného nebo 100 ml 5% roztoku glukózy a infuze se podává po dobu nejméně 15 minut. Viz
také výše uvedený odstavec o dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Poznámka:
Aby byl vyloučen možný vznik inkompatibility, musí být přípravek Ibandronic Acid Sandoz, 
koncentrát pro přípravu infuzního roztoku mísen pouze s izotonickým roztokem chloridu sodného 
nebo s 5% roztokem dextrosy. Ibandronic Acid Sandoz, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 
nesmí být mísen s roztoky obsahujícími vápník.

Naředěný roztok je určen k jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý roztok bez částic.

Doporučuje se použít roztok okamžitě po naředění (viz bod 5 této příbalové informace - "Jak 
přípravek Ibandronic Acid Sandoz uchovávat").

Při neúmyslné intraarteriální aplikaci přípravků, které nejsou pro tento účel výslovně určeny, stejně
jako při náhodném paravenózním podání, může dojít k poškození tkáně, a proto je nutno ve zvýšené
míře dbát na to, aby byl přípravek Ibandronic Acid Sandoz, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 
podáván intravenózně.

Četnost podání
Při léčbě nádorem vyvolané hyperkalcemie se Ibandronic Acid Sandoz, koncentrát pro přípravu 
infuzního roztoku obvykle podává jednorázovou infuzí.
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Doporučený interval opakování infuze v prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a
kostními metastázami je 3-4 týdny.

Délka léčby
Omezený počet pacientů (50 pacientů) dostal druhou infuzi z důvodů hyperkalcemie. Léčbu je třeba
opakovat v případě vracející se hyperkalcemie nebo při nedostatečné účinnosti.

U pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami se doporučuje podávat infuzi přípravku 
Ibandronic Acid Sandoz každé 3-4 týdny. V klinických studiích trvala léčba až 96 týdnů.

Předávkování
S akutní otravou kyselinou ibandronovou, koncentrátem pro přípravu infuzního roztoku dosud nejsou 
zkušenosti. Vzhledem k tomu, že v preklinických studiích s vysokými dávkami přípravku byly 
toxicitou nejvíce postiženy játra a ledviny, je nutné jejich činnost během léčby monitorovat.

Klinicky závažnou hypokalcémii (velmi nízká koncentrace vápníku v séru) lze upravit intravenózním
podáním kalcium-glukonátu




