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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls77161/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bleomycin Teva 15 000 IU
prášek pro přípravu injekčního roztoku

Bleomycini sulfas

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 Bleomycin Teva 15 000 IU a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bleomycin Teva 15 000 IU užívat 
3. Jak se Bleomycin Teva 15 000 IU užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Bleomycin Teva 15 000 IU uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK  Bleomycin Teva 15 000 IU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léková skupina
Bleomycin patří do skupiny tzv. antibiotických cytotoxických léčivých přípravků (přípravky na léčbu
nádorů).
Bleomycin potlačuje proces buněčného dělení a růst dělících se (nádorových) buněk a tímto způsobem 
brzdí tvorbu nádorového bujení. Nicméně, normální buňky jsou méně citlivé na bleomycin než nádorové 
buňky. Normální buňky proto přežijí, zatímco nádorové buňky jsou zničeny.

Použití
- určité typy nádorů hlavy a krku, děložního čípku a zevních pohlavních orgánů
- určité typy nádorů mízních uzlin (Hodgkinova a non- Hodgkinova nemoc)
- nádor varlat
- nahromadění výpotku v plicích jako výsledek nádoru plic

Bleomycin se téměř vždy používá společně s dalšími léky na léčbu nádorů a/nebo společně s ozařováním.
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Bleomycin Teva 
15 000 IU UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Bleomycin Teva 15 000 IU
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na bleomycin
- jestliže máte akutní plicní infekci nebo výrazně sníženou funkci plic
- jestliže se u Vás vyskytují nebo vyskytly nežádoucí účinky týkající se plic, které mohou být

způsobeny bleomycinem
- jestliže máte dědičnou poruchou,v rámci níž se vyskytují poruchy koordinace pohybů (jako je 

opilecká chůze) a rychlé rytmické pohyby očí a která ovlivňuje rozšiřování vlásečnic a zahrnuje 
zvýšenou náchylnost k infekcím dýchacícho systému (ataxia teleangiectasia)

- jestliže kojíte (viz také odstavec“Těhotenství a kojení“).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bleomycin Teva 15 000 IU je zapotřebí
- jestliže jste starší 60 let 
- jestliže máte onemocnění ledvin nebo jater
- jestliže máte nebo jste měl(a) plicní onemocnění
- jestliže jste podstoupil(a) ozařování plic před léčbou bleomycinem, nebo jestliže podstupujete

ozařování během léčby bleomycinem
- pokud je Vám podáván kyslík. Informujte svého lékaře, že užíváte bleomycin.

Výše uvedené skupiny pacientů jsou citlivější na škodlivé účinky bleomycinu na plíce. Lékař Vás bude 
pravděpodobně vyšetřovat častěji a/nebo Vás bude odesílat na rentgenové vyšetření. V rámci léčby 
bleomycinem by se pravidelně mělo provádět vyšetření plicních funkcí, aby se sledoval možný škodlivý 
účinek bleomycinu na plíce.
Pokud máte kašel a/nebo pocit nedostatku dechu, může to být projevem škodlivého působení bleomycinu 
na plíce. V takovém případě informujte svého ošetřujícího lékaře co nejdříve.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Upozornění: Následující poznámky se mohou vztahovat také k nedávnému použití léčivých přípravků nebo 
k jejich použití v budoucnosti.

Přípravky uvedené v této části můžete znát pod jinými názvy, často pod obchodním názvem. V této části je 
uveden pouze název léčivé látky nebo skupiny léčivých látek, nejsou zmiňovány obchodní názvy! Proto si 
vždy pečlivě přečtěte na obalu nebo v příbalové informaci,jakou léčivou látku obsahuje přípravek,  který 
užíváte. 

Interakce znamená, že (léčivé) přípravky užívané společně se mohou vzájemně ovlivňovat a/nebo  mohou 
mít nežádoucí účinky. Interakce se mohou objevit při současném podávání bleomycinu a:
 karmustinu, mitomycinu C, cyklofosfamidu (léky užívané u určitých typů nádorů) a methotrexátu

(lék užívaný u určitých typů nádorů, revmatismu a závažných kožních nemocí); u těchto přípravků je 
zvýšené riziko škodlivých účinků na plíce

 cisplatiny (přípravek na léčbu rakoviny) a dalších léků poškozujících ledviny; je zde zvýšené riziko 
nežádoucích účinků způsobených bleomycinem

 vinka-alkaloidů (skupina léků užívaných u určitých typů nádorů, např. vinkristin, vinblastin); mohou 
se objevit poruchy prokrvení na okrajových částech těla (prsty horních a dolních končetin, nos). 
V nejzávažnějších případech mohou tyto části těla odumřít (nekróza).

 živých vakcín; mohou se objevit závažné a smrtící infekce
 digoxinu (lék k léčbě srdečních nemocí); je zde riziko sníženého účinku digoxinu
 fenytoinu (lék na epilepsii); je zde riziko sníženého účinku fenytoinu
 ozařování; je zde zvýšené riziko nežádoucích účinků na plíce a/nebo kůži
 kyslíku; při užití kyslíku během narkózy máte vyšší riziko vzniku plicní toxicity 
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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
V průběhu těhotenství je nutné se vyvarovat užívání bleomycinu.
O možném toxickém účinku bleomycinu u těhotných žen nejsou k dispozici dostatečné údaje. V testech na
zvířatech se prokázal škodlivý účinek. Muži i ženy by měli během léčby bleomycinem a po dobu tří 
měsíců po skončení léčby používat vhodnou antikoncepci. 
Pokud dojde k otěhotnění během léčby, doporučuje se navštívit genetickou poradnu.
Muži, kteří plánují v budoucnu početí potomka, by se měli před zahájením léčby bleomycinem poradit o 
možnosti konzervace spermií. 

Bleomycin nesmíte užívat, pokud kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání Bleomycinu Teva 15 000 IU může někdy způsobovat nevolnost, zvracení a únavu (viz „Možné 
nežádoucí účinky“). Jestliže trpíte uvedenými nežádoucími účinky, neřiďte a/nebo neobsluhujte stroje, 
které vyžadují Vaši pozornost.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Bleomycin Teva 15 000 IU UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Bleomycin Teva 15 000 IU přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se Vám zdá, že účinek Bleomycinu Teva 15 000 IU je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování je
(Celková) dávka závisí na diagnóze, věku, funkci ledvin a kombinaci s dalšími protinádorovými léčivými 
přípravky. Výsledkem může být např. jedna nebo dvě dávky týdně. Váš lékař Vám určí dávkování 
bleomycinu, délku léčby a počet léčebných cyklů. Mohou být u každého pacienta různé. 

Zejména u pacientů s lymfomy je riziko závažné alergické reakce, která se může objevit okamžitě nebo za 
nějakou dobu po podání přípravku. Proto Vám Váš lékař aplikuje testovací dávku a bude Vás sledovat 4 
hodiny, než Vám podá první dávku bleomycinu.

Způsob podání
Lékař Vám podá bleomycin do žil nebo tepen, skrz kůži, do prostoru obklopujícího plíce (intrapleurálně) 
nebo do svalů pomocí injekce nebo infuze.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bleomycin Teva 15 000 IU, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bleomycin Teva 15 000 IU, než jste měl(a), mohou se objevit tyto 
příznaky: snížený krevní tlak, horečka, zrychlená srdeční činnost a šok. Pokud máte podezření na 
předávkování, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Léčba bleomycinem musí být okamžitě zastavena.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bleomycin Teva 15 000 IU
Jestliže jste vynechal(a) dávku, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře s dotazem, jestli a jak zapomenutou 
dávku nahradit.
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Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bleomycin Teva 15 000 IU
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bleomycin Teva 15 000 IU náhle, bez doporučení lékaře, mohou se 
znovu objevit příznaky, které existovaly před začátkem léčby.

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 přípravek Bleomycin Teva 15 000 IU nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků je uvedena níže:

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)
Časté (postihují více než 1 pacienta ze 100, ale méně než 1 z 10)
Méně časté (postihují více než 1 pacienta z 1 000, ale méně než 1 ze 100)
Vzácné (postihují více než 1 pacienta z 10 000, ale méně než 1 z 1 000)
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000), včetně ojedinělých případů.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Srdce
Vzácné
Srdeční infarkt, nemoci krevních cév v srdci.

Krev
Méně časté
Změny v krvi se mohou projevit neočekávaným krvácením a/nebo modřinami. Tyto příznaky vymizí po 
ukončení léčby.

Imunitní systém
Časté
Závažné alergické reakce. Uvedené reakce se mohou objevit okamžitě nebo po několika hodinách po 
podání první nebo druhé dávky.

Nervový systém
Lechtání, svědění nebo brnění bez příčiny (parestezie), známky přecitlivělosti.

Krevní cévy
Nízký krevní tlak, zánět krevních cév (tromboflebitida), ucpání krevních cév, snížené prokrvení prstů 
horních a dolních končetin či špičky nosu (Raynaudův fenomén).
Vzácné
Poškození cév (např. poruchy průtoku krve mozkem, zánět cév v mozku a závažné poškození ledvin a 
krve (tzv. hemolyticko-uremický syndrom)).

Dýchací systém
Velmi časté
U přibližně 10 % pacientů se objeví zánět plic, který může způsobit trvalé poškození plic nebo může být 
smrtelný. Vyhledejte co nejdříve svého lékaře, jestliže trpíte kašlem a/nebo pocitem nedostatku dechu (viz 
také část „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bleomycin Teva 15 000 IU je zapotřebí“).
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Trávicí systém
Velmi časté
Zánět sliznic dutiny ústní (stomatitida); zánět nebo vředy sliznic mohou být zhoršeny v kombinaci
s ozařováním nebo s dalšími léky, které mají škodlivý účinek na sliznice.
Nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti. Zánět sliznic dutiny ústní je zřídka 
závažný a obvykle vymizí po ukončení léčby.

Kůže
Velmi časté
Ložiska tmavé svědící pokožky. Ztluštění a ztvrdnutí pokožky. Citlivost a otoky konců prstů, strie, 
puchýře, změny nehtů, otoky pokožky v místech citlivých na tlak, jako jsou lokty, vypadávání vlasů,
kožní potíže na rukou a nohou, jako jsou zarudnutí a kožní vyrážka, jsou zřídka závažné a obvykle vymizí 
po ukončení léčby.

Svaly a kosti
Bolesti svalů a končetin.

Pohlavní orgány
Během léčby a těsně po chemoterapii bleomycinem mohou vznikat abnormální spermie (aneuploidní 
spermatozoa).

Další
Časté
Horečka (za 2-6 hodin po první injekci), bolest v oblasti nádoru, bolest v místě aplikace injekce.
Vzácné
Byl popsán nízký krevní tlak, zvýšená teplota a úmrtí v souvislosti s podáním bleomycinu do prostoru 
obklopujícího plíce (intrapleurální podání).

V souvislosti s podáním vyšších než doporučených dávek byly hlášeny akutní reakce zahrnující vzestup 
tělesné teploty a závažné nežádoucí účinky týkající se srdce a dýchacího systému.

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 PŘÍPRAVEK Bleomycin Teva 15 000 IU UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Před otevřením:
Uchovávejte v chladničce (2-8°C).

Po rekonstituci/naředění se roztok musí použít okamžitě. Pokud není použit okamžitě, rekonstituovaný 
přípravek v injekční lahvičce lze uchovávat maximálně po dobu 10 dnů při 2-8°C nebo 24 hodin při 
teplotě 15-25°C, a naředěný přípravek v infuzních vacích lze uchovávat maximálně po dobu 24 hodin při 
teplotě 15-25°C.

Přípravek Bleomycin Teva 15 000 IU nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a 
lahvičce za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu 
dni uvedeného měsíce.



6

Nepoužívejte přípravek Bleomycin Teva 15 000 IU, pokud si všimnete jákekoli viditelné známky 
poškození přípravku nebo lahvičky, jako je změna barvy koláče, poškození lahvičky, zátky nebo krytu.

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

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bleomycin Teva 15 000 IU obsahuje
- Léčivou látkou je bleomycinum ve formě bleomycini sulfas. Každá 10 ml lahvička obsahuje 15 000 

m.j. (mezinárodních jednotek) bleomycinum ve formě bleomycini sulfas. 1 ml rekonstituovaného 
roztoku obsahuje 1 500-2 000 m.j. bleomycinum.

- Neobsahuje žádné další složky.

Jak přípravek Bleomycin Teva 15 000 IU vypadá a co obsahuje toto balení
Prášek pro přípravu injekčního roztoku je balen v 10 ml bezbarvé skleněné injekční lahvičce typu I, 
s bromobutylovou pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem a čepičkou, balený po 1 nebo 10 lahvičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Informace pro zdravotnické pracovníky

Způsob podání

Intramuskulární nebo subkutánní podání: rozpusťte požadovanou dávku v maximálně 5 ml vhodného 
rozpouštědla, jako je 0,9% roztok NaCl. Pokud se v místě aplikace injekce objeví bolest, lze přidat do 
injekčního roztoku vhodné lokální anestetikum (1% roztok lidokainu).

Intravenózní podání: rozpusťte požadovanou dávku v 5-1000 ml 0,9% roztoku NaCl a pomalu injikujte 
nebo přidejte do běžící infuze.

Intraarteriální podání: používá se pomalá infuze s fyziologickým roztokem.

Intrapleurální podání: rozpusťte 60 x 103 m.j. ve 100 ml 0,9% roztoku NaCl.

Lokální/intratumorální podání: bleomycin se rozpustí v 0,9% roztoku NaCl na výslednou koncentraci 1-3 
x 103 m.j./ml roztoku.

Bezpečné zacházení s přípravkem

Vyžaduje se obvyklá opatrnost při přípravě a podávání cytostatických léčivých přípravků. Při manipulaci 
s přípravkem je nutné postupovat podle pokynů pro bezpečné zacházení s cytotoxickými léčivými 
přípravky. Příprava infuzního roztoku musí být prováděna příslušně vyškoleným personálem.
S cytotoxickými přípravky nesmí pracovat těhotné ženy. Příprava infuzního roztoku musí být prováděna v 
určeném prostoru a za aseptických podmínek. V uvedeném prostoru je zakázáno kouřit, jíst nebo pít. 
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Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EEA registrován pod následujícími názvy:
Rakousko Bleomycin “Pharmachemie” 15000 I.E. - Pulver zur Herstellung einer 

Injektionslösung
Belgie BLEOMYCINE TEVA 15U poeder voor oplossing voor injectie
Bulharsko Bleomycine Teva 15U, прах за инжекционен разтвор
Dánsko Bleomycin “Teva”
Estonsko Bleomycin Teva
Francie Bleomycine TEVA 15 000 UI, poudre pour solution injectable
Německo Bleomycin-TEVA 15.000 IE Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
Itálie Bleomicina TEVA, 15 U polvere per soluzione iniettabile
Lotyšsko Bleomycin Teva
Litva Bleomycin Teva
Lucembursko BLEOMYCINE TEVA 15U poudre pour solution injectable
Nizozemsko Bleomycine 15 U (USP), poeder voor oplossing voor injectie
Norsko Bleomycin Teva, Pulver og væske  til injeksjonsvæske, oppløsning
Polsko Bleomycin Teva
Portugalsko Bleomicina Teva
Slovenská republika Bleomycin-Teva prášok na injekčný roztok
Slovinsko Bleomicin Teva 15 U (USP), prašek za raztopino za injiciranje
Španělsko Bleomicina Teva 15 UI polvo para solución inyectable EFG

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.5.2010




