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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp. zn.: sukls14121/2007

Příbalová informace - Rp. 
Informace pro použití, čtěte pozorně! 

Oncobine 10 mg/ml
koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

   vinorelbini ditartras

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 případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej proto 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 této příbalové informaci naleznete: 
1. Co je ONCOBINE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ONCOBINE užívat 
3. Jak se přípravek ONCOBINE užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ONCOBINE uchovávat
6. Další informace

1. Co je ONCOBINE a k čemu se používá
ONCOBINE je protinádorový lék ze skupiny vinka alkaloidů. Tyto látky ovlivňují růst maligních 
(zhoubných) buněk. Oncobine je určen pro léčbu nádorů, konkrétně nemalobuněčného karcinomu 
plic a karcinomu prsu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ONCOBINE užívat 
Neužívejte ONCOBINE jestliže: 
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vinorelbin, na kterýkoli jiný vinka alkaloid nebo na 

kteroukoliv další složku přípravku;
- právě máte nebo jste v minulosti měl/a závažnou infekci nebo nedostatek bílých krvinek 

(neutropenii - počet bílých krvinek < 1500/mm3);
- máte závažně snížený počet krevních destiček (pod 100000/mm3);
- jste těhotná nebo kojíte;
- v kombinaci s vakcínou proti žluté zimnici.
-
Vinorelbin nesmí být podán (jako injekce) do páteřního kanálu
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí



2/10

- Pokud jste měl/a nebo máte srdeční onemocnění nazývané ischemická choroba srdeční. 
-        Jestliže máte sníženou funkci jater nebo podstupujete radioterapii a oblast léčení zahrnuje 

játra
- Jestliže máte známky nebo příznaky připomínající infekci (jako např. horečku, nachlazení, 

bolest v krku atd.), informujte ihned svého lékaře, aby mohl zařídit nezbytná vyšetření. 
- Pokud Vám byla podána živá vakcína, jako např. očkování proti obrně podávané ústy, 

TBC. 
- Je nezbytné zabránit jakémukoliv kontaktu s očima, protože existuje riziko těžkého 

podráždění a dokonce zvředovatění povrchu oka (rohovky), jestliže se tak stane. V případě 
jakéhokoliv kontaktu očí s přípravkem okamžitě oko důkladně vypláchněte fyziologickým 
roztokem. 

- Jste-li léčen/a protinádorovým lékem obsahujícím mitomycin C. 
- Pokud užíváte jakýkoliv léčivý přípravek zmíněný v bodě "Vzájemné působení s jinými 

léčivými přípravky" této příbalové informace.

Před zahájením každého léčebného cyklu s vinorelbinem Vám budou provedeny krevní testy. 
Pokud budou jejich výsledky příliš nevyhovující, může být léčba posunuta až do doby, než se 
hodnoty vrátí na uspokojivé hodnoty.

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 včetně rostlinných 
léčiv. Zejména, pokud užíváte jakékoliv z níže uvedených léčivých přípravků:

- jakýkoliv léčivý přípravek, který může ovlivnit kostní dřeň, např. protinádorové léky; 
- karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (léky používané k léčbě epilepsie); 
- antibiotika, jako je rifampicin, erythromycin, klarithromycin, telitromycin; 
- třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum); 
- ketokonazol a itrakonazol (protiplísňové léčivé přípravky); 
- antivirotika používaná k léčbě HIV, jako např. ritonavir (inhibitor HIV proteázy); 
- nefazodon (lék proti depresi); 
- cyklosporin a takrolimus (léky snižující aktivitu imunitního systému zodpovědného za 

obranyschopnost); 
- verapamil, chinidin (používané při srdečních onemocněních); 
- jiné protinádorové léky, jako např. mitomycin C, cisplatina; 
- léky používané ke snížení srážlivosti krve, např. warfarin; 
- vakcína proti žluté zimnici a jiné živé vakcíny.

Pokud užíváte Oncobine současně s jiným lékem, majícím vliv na kostní dřeň, mohou mít některé 
nežádoucí příznaky výraznější průběh.

Používání Oncobine společně s jídlem a pitím

Nejsou známy žádné vzájemné vlivy mezi příjmem potravy a pitím a užíváním Oncobine. Přesto 
se zeptejte svého lékaře, zda je pro vás vhodné požívání alkoholických nápojů.
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Těhotenství a kojení

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Vinorelbin 
způsobuje vrozené vady a nesmí se během těhotenství používat. Ženy, které jsou ve věku, kdy 
mohou otěhotnět, musí používat účinné antikoncepční metody. V případě, že jste těhotná nebo 
máte podezření, že můžete být těhotná, informujte svého lékaře.
Není známo, zda se vinorelbin dostává do mateřského mléka, ale vzhledem k riziku závažných 
nežádoucích účinků u kojence je nutné kojení před léčbou tímto léčivým přípravkem přerušit.

Plodnost

Vinorelbin může mít genotoxický účinek. Proto není doporučeno, aby muži léčení vinorelbinem 
počali potomky během této léčby a po dobu 6 měsíců (minimálně 3 měsíců) po jejím ukončení. 
Ženy musejí během léčby používat účinné antikoncepční metody. Doporučuje se také zvážit 
možnost uchování spermií před zahájením léčby vinorelbinem, neboť v jejím průběhu může dojít 
k vzniku nevratné neplodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie zkoumající účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.
Proto je Vaší zodpovědností posoudit, zda Váš zdravotní stav umožňuje, abyste řídil/a motorové 
vozidlo nebo prováděl/a jiné činnosti vyžadující zvýšené soustředění. Léky jsou jedním z faktorů, 
které mohou díky svým účinkům omezit Vaši schopnost provádět tyto úkony bezpečně. Při 
užívání ONCOBINE však není pravděpodobné, že bude Vaše schopnost řídit, či obsluhovat stroje 
ovlivněna. Musíte si však být vědoma možných nežádoucích účinků, z nichž některé mohou 
schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivnit. 
Popis těchto účinků naleznete v jiných částech příbalové informace.
Jako vodítko si přečtěte všechny informace zde uvedené.
Pokud si nejste čímkoli jistý/a, poraďte se s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

3. Jak se přípravek ONCOBINE užívá

Dávka bude stanovena Vaším lékařem, který ji nastaví speciálně pro Vás. Obvyklá dávka je 25-
30 mg/m2 tělesného povrchu jedenkrát týdně. Velikost dávky závisí na Vašem zdravotním stavu, 
celkovém stavu a na tom, zda jsou Vám současně podávány jiné léky.

Jelikož budete tímto přípravkem léčen/a v nemocnici, je nepravděpodobné, že Vám bude podána 
příliš nízká nebo příliš vysoká dávka, nicméně pokud máte jakékoli pochybnosti, řekněte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.

Máte-li jakékoliv další dotazy, kontaktujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.
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4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i Oncobine nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
objevit u každého.

Závažné nežádoucí účinky - pokud se jakýkoli z níže popsaných nežádoucích účinků objeví, 
prosím, informujte okamžitě svého lékaře

• příznaky závažné infekce jako je kašel, horečka a zimnice, 
• závažná zácpa s bolestí břicha, pokud již několik dnů nedošlo k vyprázdnění střev, 
• výrazné závrati a motání při postavení se, 
• silná bolest na hrudi, pokud tyto pocity nejsou u vás běžné, 
• příznaky alergické reakce jako svědění a obtížné dýchání. 

Níže je uveden seznam nežádoucích účinků, které se vyskytly u některých pacientů léčených 
přípravkem vinorelbinem. Tento seznam je seřazen sestupně podle četnosti výskytu jednotlivých 
nežádoucích účinků

Velmi časté nežádoucí účinky
(vyskytnou se u více než 1 z 10 pacientů) 

Co máte udělat? 

• Pocit na zvracení (nauzea) 
• Zvracení 

Okamžitě kontaktujte svého lékaře pokud 
se stav stane nekontrolovatelným. Tento 
nežádoucí účinek může být kontrolován 
běžnou léčbou proti nevolnosti. 

Pokles počtu bílých krevních buněk, což může zvýšit  
vaše ohrožení infekcemi. Ty mohou být vyvolány 
bakteriemi, viry nebo plísněmi a postihnout dýchací, 
močový, zažívací a jiné systémy vašeho těla. 

Okamžitě kontaktujte svého lékaře, 
zvláště pokud teplota dosáhne nebo 
přesáhne 38°C. 

Pokles počtu červených krevních buněk (anémie), což u 
Vás může vyvolat bledost kůže a zapříčinit stav únavy 
nebo zadýchanost. 

Okamžitě kontaktujte svého lékaře aby 
vás začal léčit, protože tyto příznaky by se 
mohly zhoršovat. 

• Vymizení některých svalových reflexů, případně změna 
v kožní citlivosti.
Slabost v dolních končetinách. 

Okamžitě kontaktujte svého lékaře aby
vás začal léčit, protože tyto příznaky by se 
mohly zhoršovat.

• Zánět nebo boláky v ústech nebo krku (stomatitida) 
• Zácpa. Pokud máte bolesti břicha nebo několik dnů 
nepociťujete pohyb ve střevech. 

Okamžitě kontaktujte svého lékaře. 

Abnormální jaterní testy Po dobu chemoterapeutické léčby vám váš 
lékař bude kontrolovat funkci jater. 
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• Ztráta vlasů (alopecia) 

Reakce v místě aplikace přípravku Oncobine, jako je: 
• Zarudnutí (erythema) 
• Palčivá bolest 
• Změna barvy žíly 
Záněty žil (místní flebitida) 

Požádejte svého lékaře o radu, pokud 
příznak přetrvává. Pravděpodobně jsou to 
průvodní příznaky chemoterapie. 

Časté nežádoucí účinky 
(vyskytnou se u více než 1 ze 100, 

ale u méně než 1 z 10 pacientů) 

Co máte udělat?  

• Únava 
• Horečka
• Bolest v rozličných částech těla, jako je bolest na hrudi 
nebo v místě nádoru 

Pokud příznaky přetrvávají nebo Vaše 
teplota dosáhne nebo přesáhne 38°C, 
požádejte svého lékaře o radu. 
Tyto příznaky lze v průběhu chemoterapie 
očekávat. 

• Pokles počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko 
krvácení nebo tvorbu podlitin (trombocytopenie). 
• Průjem 
• Bolesti kloubů (artralgie) 
• Bolesti dásní 
• Bolesti svalů (myalgie) 

Pokud se tyto příznaky stanou 
závažnějšími, okamžitě kontaktujte svého 
lékaře.

infekce bakteriální, virové, plísňové v různých 
lokalizacích

Okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Alergické reakce (kožní reakce, reakce dýchacího 
systému)

Okamžitě kontaktujte svého lékaře

Méně časté nežádoucí účinky
(vyskytnou se u více než 1 ze 1000, 

ale u méně než 1 z 100 pacientů) 

Co máte udělat? 
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Účinky na Vaše srdce a cévy: 
• Snížený krevní tlak (hypotenze) s příznaky jako jsou 
závrati a slabost. 
• Zvýšený krevní tlak (hypertenze) s příznaky jako jsou 
bolesti hlavy. 
• Náhlý pocit horka a zarudnutí kůže na tvářích a krku 
(flush) 
• Pocit chladu v rukou a nohou (periferní chlad) 

Účinky na Váš dýchací systém: 
• Obtížné dýchání nebo sípání (dyspnoe a 
bronchospasmus) 

Účinky na Váš nervový systém:  
• Závažné obtíže při pohybech těla, poruchy čití 
(parestezie)

Okamžitě kontaktujte svého lékaře 
pokud u sebe zjistíte kterýkoliv 

z uvedených příznaků.

Vzácné nežádoucí účinky
(vyskytnou se u méně než 1 z 1000 pacientů.) 

Co máte udělat?

Účinky na Vaši krev: 
• Závažná hyponatremie, což znamená nízkou hladinu 
sodíku ve vaší krvi (což může způsobit příznaky 
unavenosti, zmatenosti, svalových záškubů a komatu), 

Účinky na Vaše srdce a cévy:  
• Silná bolest na hrudi, srdeční záchvat (ischemická 
choroba srdeční, angina pectoris, infarkt myokardu) 
• Výrazný pokles krevního tlaku způsobující závrati a 
mdloby (závažná hypotenze, kolaps). 

Účinky na Váš dýchací systém: 
• Obtíže při dýchání způsobené intersticiální plicní 
nemocí (vyskytuje se především u pacientů, kteří jsou 
zároveň léčeni mitomycinem C).

Účinky na Váš zažívací systém:  
• Závažná zácpa s bolestí břicha, pokud již několik dnů 
nedošlo k vyprázdnění střev (paralytický ileus) 
• Silná bolest břicha a zad (pankreatitida) 

Alergické reakce 
• Systémové alergické reakce jako anafylaxe, 
anafylaktický šok nebo reakce anafylaktoidního typu

Okamžitě kontaktujte svého lékaře 
pokud u sebe zjistíte kterýkoliv 

z uvedených příznaků. 
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Poruchy kůže a podkoží
• Kožní projevy jako je zrudnutí a vyrážka po celém těle 
(generalizovaná kožní reakce) 

Lokální reakce v místě podání
• Kožní defekty kolem místa vpichu injekce (místní 
nekróza). 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
(vyskytnou se u méně než 1 z 10000 pacientů) 

Co máte udělat?

Účinky na Vaše srdce a cévy:
• Nepravidelný srdeční pulz (tachykardie, bušení 
srdce a poruchy srdečního rytmu) 

Infekce:
• Život ohrožující infekce jako vysoká horečka, 
infekce plic a dalších orgánů (komplikovaná 
septikemie) 

Okamžitě kontaktujte svého lékaře 
pokud u sebe zjistíte kterýkoliv 

z uvedených příznaků.

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí Co máte udělat?
Poruchy krve a lymfatického systému
Febrilní neutropenie, potenciálně smrtelná 
neutropenická sepse
Endokrinní poruchy
Nepřiměřená reakce antidiuretického hormonu
Poruchy metabolismu a výživy
Nechutenství (anorexie)
Poruchy kůže
Erytém rukou a nohou

Okamžitě kontaktujte svého lékaře 
pokud u sebe zjistíte kterýkoliv 
z uvedených příznaků

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které zde nejsou uvedeny, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak ONCOBINE uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte v chladničce ( 2-8 0  C).  Chraňte před mrazem.
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Oncobine nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  
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Odpad z léků nesmí být zneškodňován odhozením do domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak zneškodnit léky, které již nepotřebujete. Tato opatření přispívají k ochraně 
životního prostředí.

6. Další informace

Co ONCOBINE 10 mg/ml obsahuje

Léčivou látkou je vinorelbinum (jako vinorelbini ditartras).
Pomocnou látkou je hydroxid sodný a voda na injekci.

Jak ONCOBINE 10 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

ONCOBINE, 10 mg/ml je čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok, který je dodávaný ve 
injekčních lahvičkách z čirého skla, (typ I), s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem.
.

Jedna injekční lahvička o objemu 1 ml obsahuje celkem 10 mg vinorelbinu (jako 
vinorelbini ditartras).
Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml obsahuje celkem 50 mg vinorelbinu (jako 
vinorelbini ditartras).

Velikost balení: injekční lahvičky o objemu 1 ml nebo 5 ml v balení obsahujícím 1 nebo 
10 lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Výrobce
S&D Pharma CZ, spol s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika

Držitel rozhodnutí o registraci 
Cipla UK Ltd. Weybridge, Surrey, Velká Británie

Následující informace jsou určeny pro lékaře a zdravotnický personál:

Oncobine 10 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Bezpečnostní opatření

Je nezbytné dodržovat pokyny pro zacházení s cytostatiky a jejich likvidaci.
Při přípravě a aplikaci je třeba se chránit vhodným ochranným zařízením, jednorázovými 
rukavicemi, obličejovým štítem a jednorázovou zástěrou. Veškerý rozlitý přípravek je třeba 
setřít.



9/10

Je třeba zabránit kontaktu s očima. Pokud dojde k zasažení očí, je třeba oči okamžitě 
propláchnout fyziologickým roztokem. Pokud podráždění přetrvává, je nutné obrátit se na 
oftalmologa. Pokud dojde k polití kůže přípravkem, musí být kůže důkladně umyta vodou.
Veškerý povrch, který přijde do kontaktu s přípravkem, je třeba důkladně vyčistit a umýt si 
ruce a obličej.
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.
Pouze k intravenóznímu podání. Před použitím nařeďte.

Inkompatibility

Oncobine 10 mg/ml koncentrát pro přípravku infuzního roztoku se nesmí ředit alkalickými 
roztoky (riziko tvorby sraženiny). Oncobine 10 mg/ml koncentrát pro přípravku infuzního 
roztoku se nesmí mísit s jinými přípravky, je možné jej ředit pouze fyziologickým roztokem 
nebo 50 mg/ml (5%) roztokem glukózy.
Nebyla pozorována žádná inkompatibilita mezi přípravkem Oncobine a čirými skleněnými 
lahvičkami, PVC infuzními sety a PVC hadičkami.

Způsob podání

Oncobine je určen pouze k intravenóznímu podání.
Oncobine se má podávat jako pomalý bolus (5-10 minut) po naředění ve 20-50 ml 
fyziologického roztoku nebo 50 mg/ml (5%) roztoku glukózy nebo jako krátká infuze s (20-
30 minut) po naředění ve 125 ml fyziologického roztoku nebo 50 mg/ml (5%) roztoku 
glukózy. Po infuzi má vždy následovat infuze fyziologického roztoku k propláchnutí žíly.
Před zahájením podání je mimořádně důležité se ujistit, že kanyla je umístěna přesně v žíle. 
V případě, že přípravek v průběhu intravenózního podání infiltruje okolní tkáň, může dojít 
k těžkému podráždění. V tomto případě je třeba podávání přípravku ihned přerušit, žílu 
propláchnout fyziologickým roztokem a zbytek dávky podat jinou žilou. V případě 
extravazace je vhodné podat intravenózně glukokortikoidy, aby se snížilo riziko flebitidy.

Uchovávání a doba použitelnosti

Balení pro prodej: uchovávejte v chladničce (při teplotě 2 až 8 °C). Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte po 
ukončení doby použitelnosti uvedené na obale.
Neotevřené balení: 2 roky.
Otevřené balení: otevřené balení má být použito ihned a nespotřebovaný zbytek roztoku má 
být zlikvidován.

Naředěný přípravek:
Po naředění 0,9% roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy byla prokázána 
chemická a fyzikální stabilita po dobu 24 hodin při teplotě 2 až 8°C. Z mikrobiologického 
hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky 
uchovávání přípravku po naředění jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba 
neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 oC, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a 
validovaných aseptických podmínek
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