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Příloha č. 1 k rozhodnutí změně registrace sp.zn. sukls144065/2010, sukls144066/2010 
a sukls144067/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CYCLOPLATIN   50
CYCLOPLATIN 150
CYCLOPLATIN 450

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

(carboplatinum)

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, sděl-
te to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je CYCLOPLATIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CYCLOPLATIN užívat 
3. Jak se CYCLOPLATIN užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku CYCLOPLATIN  
6.      Další informace

1. CO JE CYCLOPLATIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku CYCLOPLATIN je karboplatina, protinádorová látka ze skupiny derivátů 
platiny. Používá se k léčbě pokročilých karcinomů vaječníků a malobuněčných karcinomů plic.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CYCLOPLATIN UŽÍVAT
Neužívejte CYCLOPLATIN:

 jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na karboplatinu nebo jiné platinové deriváty nebo na kterou-
koli další složku přípravku CYCLOPLATIN

 jestliže máte závažnou myelosupresi (útlum kostní dřeně)
 jestliže trpíte těžkou nedostatečností ledvin 

Jestliže si myslíte, že můžete mít některý z uvedených problémů nebo máte-li nějaké pochybnosti, 
kontaktujte svého lékaře, než začnete CYCLOPLATIN užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CYCLOPLATIN je zapotřebí:
 jestliže trpíte mírnou nedostatečností ledvin
 jestliže trpíte mírnou nedostatečností jater
 před zahájením léčby přípravkem CYCLOPLATIN a dále každý týden Vám lékař provede

kompletní vyšetření krevního obrazu a bude provádět pravidelná neurologická vyšetření  
 před zahájením léčby přípravkem CYCLOPLATIN budete informován/a o případném výskytu 

nevolnosti a zvracení a poklesu počtu bílých a červených krvinek

Léčba přípravkem CYCLOPLATIN musí probíhat pouze pod dohledem onkologa, na specializovaném 
pracovišti k tomu určeném.
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Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku CYCLOPLATIN a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Není doporučeno užívání přípravku CYCLOPLATIN s látkami poškozujícími ledviny. 

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
Bezpečné užívání přípravku CYCLOPLATIN během těhotenství nebylo prokázáno. Je-li 
CYCLOPLATIN podáván během těhotenství, pacientka by měla být informována o možném riziku 
pro plod. Ženy v plodném věku by měly být upozorněny, aby se vyvarovaly těhotenství.
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Kojení
Není známo, zda přípravek CYCLOPLATIN proniká do mateřského mléka, proto má být kojení bě-
hem léčby přerušeno. 
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neuvádí se.

3. JAK SE CYCLOPLATIN UŽÍVÁ

Doporučená dávka přípravku CYCLOPLATIN pro dospělé, dříve neléčené pacienty s normální funkcí 
ledvin, je 400 mg/m2 v jediné nitrožilní infuzi trvající 15 až 60 minut. 

Léčba se neopakuje dříve než za 4 týdny po předchozí dávce a/nebo, než počet neutrofilů (druh bílé 
krvinky) opět dosáhne alespoň 2 000 buněk/mm3 a počet krevních destiček alespoň 100 000 krevních 
destiček/mm3.

U pacientů s rizikovými faktory se doporučuje snížit základní úvodní dávku o 20-25 %. Mezi rizikové 
faktory patří např. předchozí léčba myelosupresivními (vyvolávající útlum kostní dřeně) léčivy, anebo 
zhoršený celkový stav.

Po úvodní dávce je při léčbě přípravkem CYCLOPLATIN nutná každotýdenní kontrola krevního ob-
razu kvůli další úpravě dávkování.

Poškozená funkce ledvin:

Optimální užití přípravku CYCLOPLATIN u pacientů s poruchou ledvin vyžaduje adekvátní úpravu 
dávky a časté sledování jak krevního obrazu, tak i ledvinných funkcí.

Kombinovaná léčba: 

Optimální užití přípravku CYCLOPLATIN v kombinaci s dalšími myelosupresivními látkami vyžadu-
je úpravu dávkování podle osvojeného schématu a režimu.

Užití u dětí: 

Nejsou dostatečná data, která by doložila doporučené dávkování v dětské populaci. 

Starší pacienti: 

Počáteční nebo následná úprava dávky může být nezbytná v závislosti na fyzickém stavu pacienta.

Způsob podání  
Přípravek CYCLOPLATIN se podává formou nitrožilní infuze.  

Náhodné proniknutí léčivé látky mimo cévu se projeví bolestivostí a pálením okolní tkáně. V takovém 
případě informujte ihned sestru nebo lékaře, infuze má být ihned přerušena. 
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4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CYCLOPLATIN nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí objevit u každého.

Hematologická toxicita (poškození krvetvorby):

Útlum kostní dřeně je dávku limitující toxicitou přípravku CYCLOPLATIN. Při podávání jednotlivé, 
maximální tolerované dávky se objeví asi u čtvrtiny pacientů pokles krevních destiček a červených 
krvinek. 
Nejhlubší pokles obvykle nastane mezi 14. a 21. dnem, s úpravou do 35. dne od začátku léčby. U při-
bližně 14 % pacientů se vyskytuje také pokles bílých krvinek, ale zotavování po maximálním poklesu 
(mezi 14. a 28. dnem) může být pomalejší a obvykle se dostaví do 42. dne od začátku léčby. Útlum 
kostní dřeně může být závažnější a trvat déle u pacientů s poruchou funkce ledvin, četnou předešlou 
léčbou, se špatným tělesným stavem a věkem nad 65 let. Útlum kostní dřeně je také zhoršen při kom-
binované léčbě s jinými myelosupresivními látkami.
Útlum kostní dřeně je obvykle reverzibilní, pokud je přípravek CYCLOPLATIN užit jako jediný léči-
vý přípravek a pokud je dodrženo doporučené dávkování a frekvence podávání.  
Ojediněle byly hlášeny komplikace v podobě infekcí a krvácení, obvykle mírného charakteru. 

Nefrotoxicita (poškození ledvin):

Poškození ledvin obvykle není u pacientů užívajících dávku limitující toxicita a nevyžaduje preventiv-
ní opatření jako zavodnění zvýšením objemu přijímaných tekutin. Může však dojít ke zvýšené hladině 
močoviny v krvi nebo sérového kreatininu. Výskyt i závažnost nefrotoxicity může být vyšší u pacien-
tů, jejichž funkce ledvin byla poškozena již před léčbou přípravkem CYCLOPLATIN. Pokud se obje-
ví závažná porucha funkce ledvin, je třeba snížit dávku nebo ukončit léčbu. 
Po léčbě přípravkem CYCLOPLATIN se vyskytl pokles sérových elektrolytů (sodíku, hořčíku, draslí-
ku a vápníku), který však nebyl natolik vážný, aby se projevil klinickými známkami nebo příznaky.  

Zřídka byl hlášen haemolyticko-uremický syndrom (onemocnění charakterizované rozpadem červe-
ných krvinek, poklesem počtu krevních destiček a náhlým selháním ledvin).

Gastrointestinální toxicita:

Nevolnost bez zvracení se objevila asi u 15 % pacientů léčených přípravkem CYCLOPLATIN; zvra-
cení bylo hlášeno u více než poloviny pacientů a okolo jedné pětiny těchto pacientů trpělo závažným 
zvracením. Nevolnost a zvracení obvykle vymizí během 24 hodin po léčbě a obvykle dobře reagují na 
léčbu antiemetiky (léky proti zvracení). 

Objevily se také případy nechutenství.  

Alergické reakce:

Vzácně byly po léčbě přípravkem CYCLOPLATIN hlášeny alergické reakce, např. vyrážka se zarud-
nutím, horečka bez zjevné příčiny nebo svědění. Zřídka se objevily závažné alergické reakce včetně 
zúžení průdušek, kopřivky a otoku obličeje.

Ototoxicita (poškození sluchu):

Snížení rozlišovací schopnosti slyšet, spočívající ve ztrátě sluchu pro vysoké frekvence (4000-8000 
Hz) bylo hlášeno u 15 % pacientů léčených přípravkem CYCLOPLATIN. Obvykle se projevilo jako 
zvonění v uších. U pacientů, kteří byli dříve léčeni cisplatinou, a vyvinula se u nich ztráta sluchu spo-
jená s touto léčbou, může poškození sluchu přetrvávat nebo se zhoršovat. 

Klinicky významná ztráta sluchu se objevila u dětských pacientů po podávání přípravku 
CYCLOPLATIN ve vyšších dávkách než doporučených, v kombinaci s jinými látkami, které poškozu-
jí sluch. 

Neurotoxicita (poškození nervového systému):
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U většiny pacientů je neurotoxicita omezena na parestezie (porucha čití projevující se jako brnění, 
mravenčení, svědění) a snížení hlubokých šlachových reflexů. Frekvence a intenzita těchto nežádou-
cích účinků vzrůstá u starších pacientů a pacientů dříve léčených cisplatinou.

Parestezie, které jsou přítomny před zahájením léčby, zejména souvisejí-li s předchozí léčbou cisplati-
nou, mohou během léčby přípravkem CYCLOPLATIN přetrvávat nebo se zhoršovat.  

Oční toxicita:
Vzácně byly při léčbě platinou hlášeny přechodné poruchy zraku, v některých případech zahrnující 
přechodnou ztrátu zraku. Ta byla většinou spojena s léčbou vysokými dávkami u osob s poškozením 
ledvin. Také se objevil zánět očního nervu.

Reakce v místě vpichu: 

Byly hlášeny reakce v místě vpichu zahrnující zarudnutí, otok a bolest a rozpad tkáně v místě úniku 
přípravku ze žíly do tkáně.

Jiné:

Abnormality jaterních testů (obvykle mírné až středně závažné) byly hlášeny v souvislosti s  příprav-
kem CYCLOPLATIN  asi u 1/3 pacientů s normálními výchozími hodnotami. Většina těchto abnor-
malit odezní samovolně během cyklů léčby.

Vzácně se objevily případy poruchy chuti, tělesná slabost, vypadávání vlasů, horečky a mrazení bez 
známky infekce.

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 CYCLOPLATIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

CYCLOPLATIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě 5 až 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění do 5% glukosy byla prokázána na dobu 24 hodin, 
a po naředění do fyziologického roztoku NaCl na dobu 8 hodin při teplotě 25 °C, chráněno před svět-
lem. Pro oba infuzní roztoky byla chemická a fyzikální stabilita prokázána na dobu 24 hodin při teplo-
tě 2 až 8 °C, chráněno před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být roztok použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a pod-
mínky uchovávání přípravku po otevření a naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a 
doba by neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, chráněno před světlem, pokud naředění nebylo 
provedeno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

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

6. DALŠÍ INFORMACE

Co CYCLOPLATIN obsahuje

Léčivou látkou je carboplatinum. Jedna 5 ml lahvička obsahuje carboplatinum 50 mg, jedna 15 ml 
lahvička obsahuje carboplatinum 150 mg, jedna 45 ml lahvička obsahuje carboplatinum 450 mg.

Jak CYCLOPLATIN vypadá a co obsahuje balení
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Přípravek CYCLOPLATIN, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, je čirý, bezbarvý až světle 
žlutý roztok. 

Velikost balení: CYCLOPLATIN 50: 1 lahvička

                  CYCLOPLATIN 150: 1 lahvička

                  CYCLOPLATIN 450: 1 lahvička

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce 
Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company, Gödöllő, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena  27.10.2010
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