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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls12175/2006, 
sukls12176/2006
a přílohy k sp. zn. sukls6621/2009, sukls6629/2009, sukls179626/2009, 
sukls179627/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

COLOMYCIN INJEKCE 1 000 000  mezinárodních jednotek 
COLOMYCIN INJEKCE  2 000 000  mezinárodních jednotek

PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO/INFUZNÍHO ROZTOKU NEBO K 
INHALACI

                                                    colistimethatum natrium

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 případně další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře, zdravotní sestry nebo 

lékárníka.
• Pamatujte si, že tento přípravek je pro VÁS. Může vám jej předepsat pouze lékař. 

Nikdy jej nedávejte 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 Colomycin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Colomycin užívat
3. Jak se Colomycin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Colomycin uchovávat
6. Další informace

1. CO JE COLOMYCIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Colomycin je antibiotikum. Patří do skupiny antibiotik, které se nazývají polymyxiny.

Colomycin působí tak, že usmrcuje některé typy baktérií, které mohou způsobovat různé 
druhy infekcí u lidí. Jako všechna antibiotika, Colomycin je schopný usmrtit pouze některé 
typy baktérií, takže je vhodný pro léčení pouze určitých typů infekce.

- Colomycin může být použit pro léčení hrudních infekcí u lidí, kteří mají cystickou 
fibrózu, když jsou tyto infekce způsobeny baktérií nazývanou Pseudomonas aeruginosa. 
Obvykle je Colomycin těmto pacientům podáván inhalací. To znamená, že pacienti 
vdechují kapičky roztoku přípravku Colomycin jako jemný sprej a kapičky vstupují do 
plic, aby se dostaly až do oblastí, kde baktérie způsobují infekci (viz bod 3 této příbalové 
informace).

- Colomycin je někdy podáván jako roztok do žíly, aby se léčily závažné infekce 
způsobené určitými typy baktérií. Tyto infekce zahrnují některé typy pneumonie a některé 
infekce močového měchýře a ledvin. Colomycin není pro léčbu těchto typů infekcí 
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používán často, ale může být použit, když jiná antibiotika, která jsou pro tyto infekce 
běžně používána, nejsou z jakéhokoliv důvodu vhodná. Například tehdy, když infikovaná 
osoba je alergická na mnoho jiných typů antibiotik nebo když jsou baktérie vůči mnoha 
těmto dalším antibiotikám rezistentní.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE 
COLOMYCIN UŽÍVAT

Neužívejte Colomycin
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na Colomycin (také známý jako kolistin 

nebo sodná sůl kolistimethátu) nebo na jiné antibiotikum nazývané polymyxin B
- jestliže máte myasthenia gravis (nemoc způsobující oslabení svalů a nadměrnou únavu

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Colomycin je zapotřebí
- jestliže trpíte porfyrií (vzácná, často dědičná nemoc)
- jestliže máte problémy s ledvinami

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, může nebo nemusí být pro vás vhodné užívat 
Colomycin. Někdy musí být podávání jiných léků přerušeno (i když pouze na chvíli) nebo 
můžete potřebovat nižší dávku přípravku Colomycin či můžete potřebovat monitorování při 
užívání přípravku Colomycin. V některých případech je možné, že musí být občas měřeny 
hladiny přípravku Colomycin v krvi pro ověření, že dostáváte správnou dávku.

• Užíváte další antibiotika nazývaná aminoglykosidy (která zahrnují gentamycin, 
tobramycin, amikacin a netilmycin)? Užívání přípravku Colomycin současně 
s aminoglykosidovým antibiotikem může zvýšit riziko problémů s ledvinami nebo
způsobit vedlejší účinky v uších a jiných částech nervového systému (viz bod 4 této 
příbalové informace). 

• Užíváte další antibiotika nazývaná cefalosporiny? Užívání cefalosporinových 
antibiotik současně s přípravkem Colomycin může zvýšit riziko problémů
s ledvinami.

• Užíváte svalová relaxancia? Ta se nejčastěji používají během celkové anestezie, tak 
se ujistěte, že jste před operací sdělil(a) anesteziologovi, že užíváte Colomycin. 
Užívání svalového relaxans a přípravku Colomycin společně může zvýšit a prodloužit 
relaxační účinky na svaly.

• Jestliže je pravděpodobné, že Vám bude z jakéhokoliv důvodu podán ether, 
informujte prosím svého lékaře, že jste léčen(a) také přípravkem Colomycin.

Těhotenství a kojení
Jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná? Není známo, že Colomycin 
poškodí nenarozené dítě, ale, podobně jako všechny léky, bude těhotné ženě podáván 
pouze tehdy, jestliže je to opravdu nutné. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
užívat jakýkoliv lék.

Kojíte? Malé množství Colomycinu přestupuje do mléka. Jestliže nemůžete přerušit 
kojení, zatímco užíváte Colomycin, měla byste pečlivě sledovat své dítě, zda se 
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vyskytnou jakékoliv známky nemoci a oznámit svému lékaři, jestliže jste zpozorovala 
cokoliv nesprávného.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Když je Colomycin podáván do žíly, mohou se objevit nežádoucí účinky, jako jsou například 
závratě, zmatenost nebo problémy s viděním. Jestliže se tyto účinky vyskytnou, neřiďte ani 
neobsluhujte stroje.

3. JAK SE COLOMYCIN UŽÍVÁ

V závislosti na důvodu, proč je podáván (viz bod 1 této příbalové informace), Colomycin 
může být podáván rychlou injekcí (po dobu 5 minut do zvláštního druhu trubičky zavedené 
v žíle) nebo pomalou injekcí (infúze po dobu přibližně 30 minut) do žíly. Colomycin může 
být také vdechován do plic jako jemný sprej vytvořený s použitím přístroje nazývaného 
rozprašovač. Kapičky spreje vytvořeného rozprašovačem jsou dostatečně malé na to, aby 
vnikly do plic, takže Colomycin se může dostat až do oblasti bakteriální infekce.

Vždy užívejte Colomycin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem.

Pro použití v rozprašovači

Dávka:
• Když má být Colomycin podáván inhalací s použitím rozprašovače, obvyklá dávka 

pro děti mladší dvou let je polovina miliónu až jeden milión jednotek podávaný 
dvakrát denně.

• U většiny starších dětí a u dospělých je dávka jeden nebo dva milióny jednotek 
dvakrát denně, přičemž maximální dávka je dva milióny jednotek třikrát denně.

Způsob podání:
Jestliže se léčíte sami doma, váš lékař nebo zdravotní sestra vám na začátku léčby poprvé 
ukáže, jak se používá Colomycin ve vašem rozprašovači. Zde jsou uvedeny jen rámcové 
instrukce. 

Plastový uzávěr se otevře odtržením a pečetící fólie se opatrně odtrhne z hrdla injekční 
lahvičky tak, aby byla zcela odstraněna. Kaučuková zátka se pečlivě vyjme a sterilní voda 
nebo sterilní voda s obsahem soli (fyziologický roztok) se přidá do injekční lahvičky, aby byl 
rozpuštěn prášek, v následujícím množství:

Injekční lahvička s 1 miliónem jednotek: 2 ml sterilní vody s obsahem soli (fyziologický 
roztok)
Injekční lahvička se 2 milióny jednotek: 4 ml sterilní vody s obsahem soli (fyziologický 
roztok)

Roztok se pak nalije do rozprašovače.

DŮLEŽITÉ: Nesmíchejte současně Colomycin injekci s kterýmkoliv jiným produktem pro 
rozprašování.

Pro použití infuzí nebo injekcí

Dávka:
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Když se Colomycin podává do žíly pro léčení závažných infekcí (viz bod 1 této příbalové 
informace), dávka se zvolí podle věku léčené osoby, její tělesné hmotnosti, podle toho, jak 
dobře fungují její ledviny a podle léčeného typu infekce.

• Obvyklá dávka u dětí a dospělých o hmotnosti do 60 kg je 50 000 až 75 000 jednotek 
na každý kilogram tělesné hmotnosti denně. Tato dávka je rozdělena do tří dávek 
podávaných po 8 hodinách.

• Obvyklá dávka u osob, které váží více než 60 kg, je 1 až 2 milióny jednotek 
podávaných třikrát denně a po 8 hodinách. Maximální dávka je 6 miliónů jednotek 
v jednom dni.

U osob s ledvinami, které dobře nefungují, jsou obvykle potřebné nižší dávky, protože krevní 
hladiny po obvyklých doporučených dávkách mohou být vyšší s rizikem konkrétních 
vedlejších účinků.

Váš lékař vám může odebrat několik vzorků krve a provést některé testy, aby si ověřil, že 
dávka přípravku Colomycin je správná.

Někdy může být také nutné měřit hladiny přípravku Colomycin v krvi u novorozenců a u 
osob s cystickou fibrózou.

Způsob podání:

Colomycin je podáván injekcí hlavně v nemocnicích. Jestliže se budete léčit sami doma, váš 
lékař nebo zdravotní sestra vám ukáže, jak rozpustit prášek a injikovat správnou dávku 
roztoku.

Délka léčby:

Váš lékař rozhodne, jak dlouho by měla Vaše léčba trvat. Pro použití infuzí nebo injekcí je 
doporučená minimální doba léčby 5 dnů. Pro léčbu infekcí u pacientů s cystickou fibrózou by 
léčba měla trvat až 12 dnů. Pro použití v rozprašovači Vás lékař bude informovat o délce 
léčby.
Při léčení bakteriálních infekcí je důležité ukončit úplnou léčebnou kúru, aby se předešlo 
zhoršení stávající infekce.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Colomycin, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Colomycin, měl(a) byste ihned informovat svého 
lékaře nebo zdravotní sestru, aby vám mohli poradit, nebo, jestliže nejsou dostupní, 
kontaktujte nebo navštivte akutní oddělení nejbližší nemocnice nebo oddělení pohotovosti. 
Jestliže je náhodně podáno příliš mnoho přípravku Colomycin, vedlejší účinky mohou být 
vážné a mohou zahrnovat problémy s ledvinami, svalovou slabost a dýchací obtíže (nebo 
dokonce zástavu dýchání).

Jestliže jste léčen(a) v nemocnici nebo doma lékařem nebo zdravotní sestrou a myslíte si, že 
jste možná vynechal(a) dávku nebo že vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Colomycin, 
poraďte se prosím se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Colomycin

Jestliže léčíte sami sebe a vynechal(a) jste jakoukoliv dávku, vezměte si vynechanou dávku 
hned jak si vzpomenete, a pak si vezměte příští dávku o 8 hodin později pokud užíváte 
Colomycin třikrát denně, nebo o 12 hodin později, pokud užíváte Colomycin dvakrát denně.
Dále pak pokračujte tak, jak jste byl(a) instruován(a).
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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 Colomycin nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Ať už je Colomycin podáván do žíly nebo inhalací, je možný výskyt alergické reakce. 
Závažné alergické reakce mohou nastat dokonce hned při podání první dávky a mohou 
zahrnovat rychle se rozvíjející vyrážky, otok obličeje, jazyka a hrdla, neschopnost dýchat 
způsobenou zúžením dýchacích cest a ztrátu vědomí. Pokud si všimnete příznaků alergické 
reakce, je zapotřebí vyhledat urgentní lékařské ošetření.

Méně závažné alergické reakce zahrnují kožní vyrážky, které se objevují později během 
léčby.

Nežádoucí účinky po injekci přípravku Colomycin do žíly:

Vedlejší účinky, které postihují nervový systém, se pravděpodobněji objeví, když je dávka 
přípravku Colomycin příliš vysoká, u lidí, kteří mají špatnou funkci ledvin nebo u těch, kteří 
také užívají svalová relaxancia nebo jiné léky s podobným účinkem na činnost nervů. 

Nejvážnější z těchto možných nežádoucích účinků na nervový systém je neschopnost dýchat 
kvůli ochrnutí hrudních svalů. Pokud se u Vás objeví jakékoliv dýchací potíže, je 
zapotřebí vyhledat urgentní lékařské ošetření.

Další možné nežádoucí účinky zahrnují sníženou citlivost nebo brnění (obzvláště v oblasti 
obličeje), závratě nebo ztrátu rovnováhy, rychlé změny krevního tlaku nebo krevního průtoku 
(včetně mdlob a zrudnutí kůže), nezřetelnou řeč, problémy s viděním, zmatenost a mentální 
problémy (včetně ztráty smyslu pro realitu). Mohou být reakce v místě vpichu injekce, jako je 
například podráždění.

Mohou také nastat problémy s ledvinami. Tyto jsou obzvláště pravděpodobné u lidí, kteří už 
mají špatnou funkci ledvin nebo kterým je podáván Colomycin současně s jinými léky, které 
mohou způsobit vedlejší účinky v ledvinách nebo kterým je podávána příliš vysoká dávka. 
Tyto problémy se normálně zlepší, jestliže je léčba zastavena nebo dávka přípravku 
Colomycin snížena.

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

Nežádoucí účinky spojené s  inhalací přípravku Colomycin:

Riziko nežádoucích účinků je obvykle mnohem menší, když je podáván inhalací, protože při 
podávání touto cestu se do krevního řečiště obvykle dostane velmi málo přípravku 
Colomycin.
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Možné nežádoucí účinky zahrnují kašel, pocit napětí v hrudníku způsobený zúžením 
dýchacích cest, bolesti v ústech nebo v krku a mykotická (Candida) infekce úst nebo krku.

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

5. JAK COLOMYCIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku injekční lahvičky. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

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

Roztoky přípravku Colomycin pro injekční nebo infuzní podání je třeba použít ihned po 
přípravě.

Roztoky pro inhalaci mají být pokud možno podávány  ihned. Jestliže to není možné, roztoky 
nemají být uchovávány déle než 24 hodin v chladničce.
Všechen zbývající roztok musí být zlikvidován.

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 Colomycin obsahuje

Jedna injekční lahvička obsahuje léčivou látku colistimethatum natricum (také nazývaný 
colistin) jako množství prášku, které je ekvivalentní jednomu miliónu nebo dvěma miliónům 
mezinárodních jednotek. Žádné jiné pomocné látky nejsou přítomny. Tento léčivý přípravek 
obsahuje méně než 1mmol sodíku (23mg) v jedné injekční lahvičce,t.j. v podstatě
‘neobsahující sodík’.

Jak Colomycin vypadá a co obsahuje toto balení

Colomycin se dodává jako krémově bílý prášek v jednorázových injekčních lahvičkách buď:

• 1 000 000 jednotek colistimethatum natricum v injekční lahvičce, červený uzávěr 
(1,0 MIU)

• 2 000 000 jednotek colistimethatum natricum v injekční lahvičce, fialový uzávěr 
(2,0 MIU)

Jedna krabička obsahuje deset injekčních lahviček.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Forest Laboratories UK Limited
Bourne Road
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Bexley, 
Kent DA5 1NX, 
Velká Británie

Výrobce :
Penn Pharmaceutical Services
Tredegar
Gwent
NP22 3AA
Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.6.2010




