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Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls190789/2009
a příloha k sp. zn. sukls133076/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gemcitabin Actavis 38 mg/ml
prášek pro přípravu infuzního roztoku

Gemcitabinum

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 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 Gemcitabin Actavis a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gemcitabin Actavis používat 
3. Jak se přípravek Gemcitabin Actavis používá 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Gemcitabin Actavis uchovávat 
6. Další informace

1.  CO JE PŘÍPRAVEK GEMCITABIN ACTAVIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Gemcitabin Actavis patří do skupiny léků zvaných cytotoxické léčivé přípravky. Tyto léky zabíjí 
buňky, které se dělí. K těmto buňkám patří i rakovinné buňky.

Gemcitabin Actavis se podává samostatně nebo v kombinaci s dalšími protinádorovými léky podle 
druhu nádoru.

Gemcitabin Actavis se používá k léčbě pacientů kteří mají:
 rakovinu plic nemalobuněčného typu, a to samostatně nebo v kombinaci s cisplatinou
 rakovinu slinivky břišní 
 rakovinu prsu, v kombinaci s paklitaxelem
 rakovinu vaječníků, v kombinaci s karboplatinou
 rakovinu močového měchýře, v kombinaci s cisplatinou.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
GEMCITABIN ACTAVIS POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Gemcitabin Actavis jestliže:
 jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gemcitabin nebo na jakoukoli pomocnou látku tohoto přípravku 

(viz bod 6)
 kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gemcitabin Actavis je zapotřebí:
Před první infuzí Vám odebereme vzorky krve na vyšetření, zda máte v pořádku funkci ledvin a jater. 
Před každou infuzí Vám odebereme krev na vyšetření, zda máte dostatečný počet krvinek, abyste 
mohl/a dostat Gemcitabin Actavis. Váš lékař může rozhodnout, že změní dávku léku nebo léčbu 
posune v závislosti na Vašem celkovém stavu a na tom, zda počet krvinek není příliš nízký. Pravidelně 
Vám budeme odebírat krev na vyšetření funkce ledvin a jater.
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Oznamte prosím svému lékaři, pokud:
 máte nebo jste v minulosti prodělal/a onemocnění jater, srdce nebo cév
 v nedávné době jste se podrobil/a nebo nyní docházíte na radioterapii (ozařování)
 jste v nedávné době byl/a očkován/a
 máte dýchací potíže nebo se cítíte velmi slabý/á a velmi bledý/á (může se jednat o známky 

onemocnění ledvin).

Muži by se měli vyhnout početí dítěte během léčby přípravkem Gemcitabin Actavis a až 6 měsíců po 
jejím skončení. Jestliže chcete počít dítě během léčby nebo v období 6 měsíců po jejím skončení, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Je možné se poradit o uchování spermií před zahájením 
léčby.

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
Jestliže jste těhotná nebo přemýšlíte o otěhotnění, sdělte to svému lékaři. Těhotné ženy nesmí  
Gemcitabin Actavis používat.  Váš lékař s Vámi probere možná rizika užívání přípravku Gemcitabin 
Actavis v těhotenství.

Jestliže kojíte, řekněte to svému lékař.
Během léčby přípravkem Gemcitabin Actavis nesmíte kojit. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Gemcitabin u Vás může navodit pocit ospalosti, zejména pokud jste požil/a jakýkoli alkohol.. Neřiďte 
dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud se neujistíte, že Vám léčba nezpůsobuje ospalost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gemcitabin Actavis 
Gemcitabin Actavis obsahuje 3,56 mg (méně než 1 mmol) sodíku v každé 200 mg lahvičce,                   
17,81 mg (méně než 1 mmol) sodíku v každé 1 g lahvičce a 35,62 mg (1,54 mmol) sodíku v každé 2 g 
lahvičce. Pacienti na dietě s kontrolovaným množstvím sodíku musí vzít tuto skutečnost v úvahu.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GEMCITABIN ACTAVIS POUŽÍVÁ

Obvyklá dávka přípravku Gemcitabin Actavis je 1 000 až 1 250 mg na každý čtvereční metr plochy 
Vašeho těla. Změříme Vaši výšku a váhu a z těchto měření zjistíme plochu Vašeho těla. Váš lékař 
použije plochu Vašeho těla ke stanovení správné dávky. Tato dávka může být upravena nebo léčba 
může být oddálena v závislosti na  Vašem krevním obrazu a na Vašem celkovém stavu.

Frekvence podávání infuzí s přípravkem Gemcitabin Actavis bude záležet na druhu rakoviny, pro 
kterou jste léčen/a.
Přípravek se dodává ve formě prášku, který nemocniční lékárník nebo lékař před podáním rozpustí.

Gemcitabin Actavis dostanete vždy v infuzi do žíly. Infuze bude kapat přibližně 30 minut.

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 Gemcitabin Actavis nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.
Frekvence pozorovaných nežádoucích účinků byla definována takto:
 velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 léčených osob,
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 časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených osob,
 méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1000 léčených osob,
 vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených osob,
 velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených osob,
 není známo : z dostupných údajů ji nelze určit.

Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, musíte ihned 
kontaktovat svého lékaře:
 horečka nebo infekce (časté): jestliže máte teplotu 38°C nebo vyšší, pocení či jiné známky infekce 

(můžete mít nižší počet bílých krvinek než normálně, což je velmi časté)
 nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) (frekvence není známa)
 bolest, zarudnutí, otok nebo boláky v ústech (časté)
 alergické reakce: pokud se objeví kožní vyrážka (velmi časté), svědění (časté) nebo horečka 

(velmi časté)
 únava, mdloby, snadné zadýchání se, bledost (můžete mít menší obsah krevního barviva 

hemoglobinu než normálně, což je velmi časté)
 krvácení z dásní, nosu nebo úst nebo jiné krvácení, které by se samo nezastavilo, červená nebo 

růžová barva moče, nepředpokládaná tvorba modřin (můžete mít nižší počet krevních destiček 
než normálně, což je velmi časté)

 obtížné dýchání (mírné dechové potíže, které se objeví po infuzi přípravku Gemcitabin Actavis 
jsou velmi časté a brzy odezní; méně často nebo vzácně se mohou vyskytnout závažnější plicní 
obtíže).

Mezi nežádoucí účinky při léčbě přípravkem Gemcitabin Actavis mohou patřit:

Velmi časté nežádoucí účinky
nízká hladina krevního barviva hemoglobinu (anémie)
nízký počet bílých krvinek
nízký počet krevních destiček
dušnost
zvracení 
nevolnost 
kožní vyrážka – alergická kožní vyrážka, často svědivá 
ztráta vlasů
jaterní potíže: zjistí se pomocí abnormálních výsledků vyšetření krve
krev v moči
abnormální nález v moči: bílkovina v moči
příznaky podobné chřipce včetně horečky
otoky (kotníků, prstů, nohou, obličeje).

Časté nežádoucí účinky
horečka spolu s nízkým počtem bílých krvinek (febrilní neutropenie)
anorexie (nechutenství)
bolest hlavy
nespavost
ospalost
kašel
rýma
zácpa
průjem
bolest, zarudnutí, otoky nebo boláky v ústech
svědění
pocení
svalová bolest
bolesti v zádech
horečka
slabost
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zimnice.

Méně časté nežádoucí účinky
intersticiální pneumonitida (zjizvení plicních sklípků)
spasmy dýchacích cest (sípání)
abnormální nález na RTG hrudníku (zjizvení plic).

Vzácné nežádoucí účinky
srdeční infarkt (infarkt myokardu)
nízký krevní tlak
šupinatění kůže, tvorba vředů nebo puchýřů na kůži
reakce v místě vpichu injekce.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
zvýšení počtu krevních destiček
anafylaktická reakce (těžká přecitlivělost, alergická reakce)
loupání kůže a závažná tvorba puchýřů.

Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu
nepravidelný tep (arytmie)
syndrom dechové tísně u dospělých (těžký zánět plic způsobující selhání dechu)
kožní reakce na ozáření projevující se vyrážkou jako po spálení sluncem, která se může vyskytnout na 
kůži vystavené radioterapii (ozáření)
voda na plicích
radiační toxicita – zjizvení plicních sklípků při radioterapii
ischemická kolitis (zánět výstelky tlustého střeva způsobený snížením jejího zásobení krví)
srdeční selhání
selhání ledvin
sněť (gangréna) prstů rukou či nohou
těžké poškození jater včetně jaterního selhání
mozková mrtvice.

Může se u Vás vyskytnout kterýkoliv z výše uvedených příznaků a/nebo stavů. Pokud se u Vás objeví 
kterýkoli z výše  uvedených nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři.

Máte-li obavy z některých nežádoucích účinků, řekněte to svému lékaři.

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 ŘÍPRAVEK GEMCITABIN ACTAVIS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neotevřený obal
Neuchovávejte v chladničce ani nezmrazujte.

Otevřený obal
Po otevření obalu se má obsah rekonstituovat a po případném dalším naředění ihned použít. 
Rekonstituovaný roztok  nemá být uchováván v chladničce, protože může dojít ke krystalizaci.

Nepoužívejte Gemcitabin Actavis po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Gemcitabin Actavis se nesmí použít, pokud jsou v něm přítomny jakékoliv částice.
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6. DALŠÍ INFORMACE

Co Gemcitabin Actavis obsahuje
 Léčivá látka: gemcitabinum (ve formě gemcitabini hydrochloridum).. Po rekonstituci obsahuje 1 

ml přípravku Gemcitabin Actavis 38 mg gemcitabinu. Jedna injekční lahvička přípravku 
Gemcitabin Actavis obsahuje 200 mg, 1 g  nebo 2 g gemcitabinu.

 Pomocné látky: mannitol (E 421), trihydrát octanu sodného, hydroxid sodný 1 N (k úpravě pH).

Jak Gemcitabin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Gemcitabin Actavis, prášek pro přípravu infuzního roztoku je bílý až téměř bílý kompaktní agregát 
(prášek). Po rekonstituci v 0,9% roztoku chloridu sodného je roztok čirý až slabě opalescentní  a 
bezbarvý až slabě žlutý.

Gemcitabin Actavis je v  injekčních lahvičkách z bezbarvého skla s bromobutylovou pryžovou zátkou. 
Lahvičky jsou  baleny s nebo bez ochranného plastového přebalu.

Velikosti balení
1 injekční lahvička obsahující 200 mg gemcitabinu
1 injekční lahvička obsahující 1 g gemcitabinu
1 injekční lahvička obsahující 2 g gemcitabinu

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

Výrobce
S.C.Sindan-Pharma S.R.L.
11 Ion Mihalache Blud.
011171 Bukurešť
Rumunsko 

Actavis Italy S.p.A. – Nerviano
Viale Pasteur 10
20014 Nerviano
Itálie

Actavis Nordic A/S
Ørnegardsvej 16
2829 Gentofte
Dánsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod následujícími názvy:
Gembin: Bulharsko, Island, Maďarsko, Polsko, Slovinsko
Gembin 200 mg, 1 g/flakon liofilizat pentru solutie perfuzabila: Lotyšsko
Gemcitabin Actavis: Estonsko, Litva, Malta
Gemcitabin Actavis 200 mg, 1 g: Slovensko
Gemcitabin Actavis 200 mg, 1 g liofilizatas infuziniam tirpalui: Rumunsko
Gemcitabine Actavis 200 mg, 1 g lyofilisaat voor infusievloeistof: Nizozemsko
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Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne: 4.8.2010

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

Návod k použití

Cytotoxická látka

Zacházení s přípravkem
Musí být dodržována standardní opatření pro přípravu a zacházení s infuzním roztokem. Příprava 
infuzních roztoků musí provádět v bezpečnostním boxu, personál musí používat ochranný plášť a 
rukavice. Pokud není takový box k dispozici, je nutno ochranné pomůcky doplnit o ochrannou roušku 
a brýle. Pokud se přípravek dostane do styku s očima, může to vést k silnému podráždění. V takovém 
případě je třeba okamžitě a důkladně provést výplach očí. Pokud podráždění přetrvává, obraťte se na 
lékaře. Pokud se roztok dostane do kontaktu s kůží, postižené místo důkladně opláchněte vodou. 
Instrukce pro rekonstituci (a další naředění)
Jediným rozpouštědlem schváleným k rekonstituci infuzního roztoku gemcitabinu je fyziologický 
roztok chloridu sodného bez konzervantů. Vzhledem k rozpustnosti je maximální koncentrace 
gemcitabinu po rekonstituci 40 mg/ml. Rekonstituce na koncentrace větší než 40 mg/ml mohou vést 
k neúplnému rozpuštění a je třeba se jich vyvarovat.

1. Rekonstituci a další ředění gemcitabinu pro intravenozní podání provádějte v aseptickém 
prostředí.

2. Pro rekonstituci použijte daný objem roztoku sterilního chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez 
konzervantů (jak je uvedeno v tabulce níže) a protřepejte, aby se prášek  rozpustil

: 

Objem sterilního 
injekčnío roztoku 
chloridu sodného 9 
mg/ml (0.9%)  bez 
konzervačního 
prostředku k přidání 

Celkový objem po 
rekonstituci

Konečná koncentrace

200 mg 5 ml 5.26 ml 38 mg/ml
1 g 25 ml 26.3 ml 38 mg/ml
2 g 50 ml 52.6 ml 38 mg/ml

Další ředění 0,9% fyziologickým roztokem chloridu sodného je možné. Rekonstituovaný roztok je 
čirý až slabě opalescenční a bezbarvý až slabě žlutý. 

3. Po naředění musí být infuzní roztok vizuálně zkontrolován na výskyt částic a změnu barvy. 
Smějí se používat pouze čiré roztoky.

Nepoužitý přípravek a odpadový materiál se musí zlikvidovat v souladu s místními předpisy.




