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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls71883/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pamidronate medac 3 mg/ml,
koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

dinatrii pamidronas.

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 prosím 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.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Pamidronate medac 3 mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Pamidronate medac 3 mg/ml podán
3. Jak Vám bude Pamidronate medac 3 mg/ml podáván
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Pamidronate medac 3 mg/ml uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pamidronate medac 3 mg/ml je lék v podobě roztoku, který může být podáván pomalu prostřednictvím 
infuze a který ovlivňuje tvorbu a destrukci kostí.

Pamidronate medac 3 mg/ml se používá třemi způsoby:
• Snižuje vysoké hladiny kalcia v krvi způsobené nádorovým onemocněním.
• Inhibuje destrukci kostí u pacientů s karcinomem prsu rozšířeným do kostí.
• Používá se u pacientů s pokročilým mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění buněk kostní 

dřeně).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE PAMIDRONATE MEDAC 
3 MG/ML PODÁN

Nepoužívejte Pamidronate medac 3 mg/ml 
• jestliže máte prokázanou nebo suspektní přecitlivělost (alergii) na pamidronát dvojsodný, na 

kteroukoli pomocnou látku, nebo jiné bisfosfonátové léky.
• jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití Pamidronate medac 3 mg/ml je zapotřebí
• jestliže jste těhotná.
• jestliže držíte dietu s omezeným příjmem sodíku.
• jestliže máte nízké hladiny krevních buněk (červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních 

destiček).
• jestliže jste podstoupili operaci štítné žlázy.
• jestliže máte srdeční problémy.
• jestliže máte problémy s játry.
• jestliže trpíte onemocněním ledvin.
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• jestliže užíváte jiné léky, které mohou ovlivnit ledviny.
• jestliže užíváte jiné podobné léky, které snižují hladinu kalcia v krvi.
• jestliže se chystáte podstoupit stomatologický zákrok.

Po zahájení Vaší léčby přípravkem Pamidronate medac 3 mg/ml bude Váš lékař sledovat sérové 
elektrolyty, kalcium a fosfáty a zajistí, abyste byli dostatečně hydratováni.

Jelikož byla v ojedinělých případech zaznamenána osteonekróza (vážné poškození kostí) primárně 
postihující čelist, mělo by být před zahájením léčby pamidronátem dvojsodným zváženo konziliární 
stomatologické vyšetření.

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.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, měla byste o tom informovat svého lékaře, než začnete 
pamidronát dvojsodný užívat.

Kojení
Jestliže kojíte, nesmíte pamidronát dvojsodný užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
• jestliže se po infuzi pamidronátu dvojsodného cítíte ospalý(á) nebo máte závratě.
• jestliže pociťujete jakýkoli účinek, který by mohl snížit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky 

nebo obsluhovat stroje.

3. JAK VÁM BUDE PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML PODÁVÁN

Způsob a cesty podání
Pamidronate medac 3 mg/ml je roztok, který musí být naředěn a následně je Vám podán pomalu 
prostřednictvím infuze.

Pamidronate medac 3 mg/ml je Vám podáván v podobě připraveného roztoku, velmi pomalu do žíly 
prostřednictvím infuze (intravenózní infuze). Váš lékař použije pouze čerstvě připravený a čirý roztok a 
nepoužije roztok v případě, že bude obsahovat částice.

Pamidronát dvojsodný se podává pouze dospělým od 18 let včetně pod dohledem lékaře v zařízení 
umožňujícím sledovat jeho účinky.

Dávkování
Dávka léku, která Vám bude podána, bude záviset na Vašem zdravotním stavu, hladinách kalcia ve Vaší 
krvi a funkčnosti Vašich ledvin. Obvyklá dávka jednoho léčebného cyklu je mezi 15 mg a 90 mg. O tom, 
kolik infuzí budete potřebovat, jak často Vám budou podávány a jak dlouho bude léčba pokračovat,
rozhodne Váš lékař.

V průběhu léčby Vám budou prováděny krevní testy a můžete být požádáni o poskytnutí vzorků moči.
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Jestliže jste dostal(a) více přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml, než jste měl(a)
Jelikož Vám tento lék bude podáván v nemocnici, je nepravděpodobné, že byste dostal(a) příliš málo 
nebo příliš mnoho léku.
Pokud během léčby pamidronátem dvojsodným zaznamenáte parestézii (mravenčení), tetanii (svalové 
křeče, především u čelisti a končetin) a hypotenzi (pocity závratí), měl(a) byste informovat lékařský 
personál, který Vám pro odvrácení příznaků do žíly aplikuje kalcium. Avšak je nepravděpodobné, že by 
se tyto příznaky objevily v průběhu infuze.

Nicméně pokud jste dostal(a) vyšší dávku, než je doporučená dávka, bude Vás Váš lékař pečlivě sledovat.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Pamidronate medac 3 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. Mnoho z následujících nežádoucích účinků se může vyskytnout 
v souvislosti s Vaším základním onemocněním.

Odhad četnosti:
velmi časté: více než 1 pacient z 10
časté: méně než 1 pacient z 10
méně časté: méně než 1 pacient ze 100
vzácné: méně než 1 pacient z 1 000
velmi vzácné: méně než 1 pacient z 10 000
není známo (z dostupných dat nelze určit)

• Velmi častými vedlejšími účinky jsou příznaky chřipky a mírná horečka (vzestup tělesné teploty 
o 1 – 2 °C), které se objevují během prvních 48 hodin a obvykle netrvají déle než 24 hodin. Akutní 
„chřipkové“ obtíže se většinou vyskytují pouze při první infuzi pamidronátu dvojsodného.

Pokud se tyto účinky objeví, obvykle zmizí po chvíli podávání přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml, 
takže byste měl(a) být schopen(schopna) v léčbě pokračovat. Jestliže kterékoli nežádoucí účinky působí 
komplikace nebo trvají dlouhou dobu, informujte svého lékaře.

• Jelikož byla v ojedinělých případech zaznamenána osteonekróza (vážné poškození kostí) primárně 
postihující čelist, mělo by být před zahájením léčby pamidronátem dvojsodným zváženo 
konziliární stomatologické vyšetření. Během léčby byste se měl(a), pokud možno, vyvarovat 
stomatologických zákroků.
Pokud po začátku léčby pamidronátem dvojsodným pocítíte bolest v ústech, bolest zubů nebo 
čelisti – nebo jakýkoli jiný příznak možných dentálních problémů – informujte okamžitě svého 
lékaře a zubního lékaře.

• Pokud se u Vás projeví příznaky, jako například náhlá svědivá vyrážka, otok rukou, nohou, 
kotníků, tváře, rtů, úst nebo krku, potíže s polykáním nebo dýcháním, může jít o silnou 
alergickou reakci. Jestliže se některý z těchto příznaků objeví, okamžitě informujte svého 
lékaře.

• Pamidronát dvojsodný může způsobit změny ve Vaší krvi. Váš lékař proto bude sledovat Vaše 
krevní testy.

U pacientů užívajících pamidronát byl zaznamenán nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní).
V současné době není jasné, zda tento nepravidelný srdeční rytmus způsobuje pamidronát. Pokud během 
léčby pamidronátem zaznamenáte nepravidelný srdeční rytmus, informujte svého lékaře.
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Velmi časté:
• Snížené hladiny kalcia a fosfátů v krvi
• Horečka a příznaky chřipky, někdy doprovázené nevolností, svalovým třesem, únavou a rudnutím

Časté:
• Snížený počet lymfocytů (typ bílých krvinek) v krvi
• Snížená hladina magnézia v krvi
• Bolest hlavy
• Nauzea, zvracení
• Přechodná bolest kostí, kloubů nebo svalů
• Bolest, vyrážka a otok v místě podání infuze, zánět nebo trombóza žíly v paži, celková bolest těla

Méně časté:
• Anémie (snížená hladina hemoglobinu v krvi)
• Leukopenie (snížený počet bílých krvinek v krvi)
• Hypersenzitivita včetně bronchospasmu (sípání), dušnosti (potíže s dýcháním), angioneurotického 

edému (akutní otok očních víček, rtů a jazyka)
• Zvýšená nebo snížená hladina draslíku v krvi
• Hypernatrémie (zvýšená hladina sodíku v krvi)
• Agitace (stav neklidu)
• Stav zmatenosti (dezorientace)
• Závratě
• Insomnie (nespavost)
• Somnolence (stav ospalosti)
• Letargie (stav apatie)
• Zánět oka
• Hypertenze (zvýšený krevní tlak)
• Bolesti břicha
• Anorexie (ztráta chuti k jídlu)
• Průjem
• Zácpa, poruchy trávení
• Vyrážka nebo svědění pokožky
• Svalové křeče

Vzácné:
• Osteonekróza (vážné poškození kostí) primárně postihující čelist
• Zánět ledvin
• Únik bílkovin do moči spojený s otokem nohou a břicha

Velmi vzácné:
• Trombocytopenie (snížený počet krevních destiček v krvi)
• Anafylaktický šok (život ohrožující alergie s okamžitým pocitem neklidu, závratí nebo omdlévání, 

zadýchanosti, poklesem krevního tlaku nebo svěděním)
• Další projevy minulé infekce prostřednictvím oparů nebo pásového oparu
• Stav zmatenosti (dezorientace) v důsledku vysoké hladiny sodíku v krvi
• Záchvaty
• Vizuální halucinace
• Příznaky způsobené nízkou hladinou kalcia v krvi (mravenčení, svalové křeče)
• Xantopsie (abnormální stav zraku, při kterém se vše jeví v nažloutlé barvě)
• Otoky okolo očí
• Hypotenze (snížený krevní tlak)
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• Zhoršení onemocnění srdce s dýchacími potížemi
• Gastritida (zánět žaludku)
• Zhoršení renální funkce u pacientů s mnohočetným myelomem (snížení množství produkované 

moči)
• Výskyt krve v moči
• Selhání ledvin (snížení množství produkované moči)
• Zhoršení současného onemocnění ledvin
• Abnormální výsledky jaterních a ledvinových krevních testů

Není známo:
• Fibrilace síní (nepravidelný srdeční rytmus)

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.

5. JAK PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML UCHOVÁVAT

Doba použitelnosti po naředění v 5 % roztoku glukózy nebo v 0,9 % roztoku chloridu sodného:
Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána po dobu 96 hodin při teplotě 25 °C.
Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek okamžitě po naředění použit.
Není-li použit okamžitě, je doba a podmínky skladování odpovědností uživatele a za normálních 
okolností by neměla přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C, jestliže naředění neproběhlo za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Tento léčivý přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku injekční 
lahvičky a krabičce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Pamidronate medac 3 mg/ml obsahuje:
Léčivou látkou je dinatrii pamidronas.(ze skupiny bisfosfonátů).
Pomocnými látkami jsou: Hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekci.

Jak Pamidronate medac 3 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení:
Pamidronate medac 3 mg/ml se dodává ve skleněných nádobkách zvaných injekční lahvičky.
1 mililitr (ml) roztoku obsahuje 3 miligramy (mg) dinatrii pamidronas jako acidum pamidronicum 
2,527 mg.
Jedna 5 ml injekční lahvička (dostupná v balení po 1, 4 nebo 10) obsahuje 15 mg dinatrii pamidronas.
Jedna 10 ml injekční lahvička (dostupná v balení po 1, 4 nebo 10) obsahuje 30 mg dinatrii pamidronas.
Jedna 20 ml injekční lahvička (dostupná v balení po 1, 4 nebo 10) obsahuje 60 mg dinatrii pamidronas.
Jedna 30 ml injekční lahvička (dostupná v balení po 1, 4 nebo 10) obsahuje 90 mg dinatrii pamidronas.

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

Držitel rozhodnutí o registraci: Výrobce:
medac medac
Gesellschaft für klinische Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH Spezialpräparate mbH
Fehlandtstr. 3 Theaterstr. 6
20354 Hamburg 22880 Wedel
Německo Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie Pamipro 15mg/5ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Pamipro 30mg/10ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie
Pamipro 60mg/20ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie
Pamipro 90mg/30ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Česká republika Pamidronate medac 3 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Dánsko Pamifos 3 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Finsko Pamifos 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Francie PAMIDRONATE DE SODIUM MYLAN 3 mg/ml, solution à diluer pour 

perfusion
Itálie Pamidronato disodico 3 mg/ml, concentrato per soluzione per infusione
Maďarsko PAMIFOS 3 mg/ ml, koncentrátum oldatos infúzióhoz
Německo Pamifos 3 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Nizozemsko Pamipro 3 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie
Polsko Pamidronat medac 3 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Rakousko Ebedronat 3 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Slovenská republika Pamifos 3 mg/ml, infúzny koncentrát
Španělsko Pamifos 3 mg/ml, concentrado para solución para perfusión
Švédsko Pamifos 3 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning
Velká Británie Medac Disodium Pamidronate 3 mg/ml, sterile concentrate

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.6.2010




