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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls93561/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Idarubicin Ebewe 1mg/ml 

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

idarubicini hydrochloridum

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 Idarubicin Ebewe a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Idarubicin Ebewe používat 
3. Jak Vám bude přípravek Idarubicin Ebewe podáván
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Idarubicin Ebewe uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IDARUBICIN EBEWE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Idarubicin Ebewe obsahuje léčivou látkou nazývanou idarubicin, která patří do skupiny léků 
nazývaných antracykliny. Přípravek Idarubicin Ebewe narušuje cesty, kterými buňky Vašeho těla
rostou a zvyšují své počty a používá se k léčbě rakovin (chemoterapii). 

Přípravek Idarubicin Ebewe se používá k léčbě různých typů leukemií (rakoviny bílých krvinek).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IDARUBICIN 
EBEWE POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Idarubicin Ebewe jestliže: 

- se u Vás někdy vyskytla alergická (hypersenzitivní) reakce na
 idarubicin nebo kteroukoli jinou složku přípravku Idarubicin Ebewe
 jiné antracykliny

- máte infekci, která není zvládána
- Vaše játra nebo ledviny nefungují řádně
- máte těžké problémy se srdcem, jako je těžké srdeční selhávání, nedávný infarkt myokardu 

nebo těžké poruchy srdečního rytmu
- jste stižen/a chorobou srdečního svalu (kardiomyopatií)
- Vaše kostní dřeň nevytváří dostatek krvinek (v tomto případě však může Váš lékař 

rozhodnout, že s léčbou začne, pokud jsou přínosy vyšší, než rizika.)
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- byla Vám podána předchozí léčba jinou chemoterapií a již jste dostal/a maximální dávku 
idarubicinu a/nebo jakéhokoli podobného léku, jako je daunorubicin nebo doxorubicin

- kojíte (viz Těhotenství a kojení)
- byl/a jste nedávno očkován/a proti žluté zimnici

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Idarubicin Ebewe je zapotřebí

Jestliže trpíte útlumem kostní dřeně způsobeným předchozí léčbou. Přípravek Idarubicin Ebewe může 
ovlivnit kostní dřeň tak, že nebude vytvářet dostatek krvinek. Váš lékař může chtít odložit další 
léčebnou kůru dokud se Vaše krev neuzdraví. Ke kontrole Vám budou pravidelně prováděny krevní 
testy.

Jestliže jste v minulosti trpěl/a problémy se srdcem nebo pokud jste v současnosti léčen/a na problémy 
se srdcem, zajistěte prosím, aby o tom Váš lékař věděl. Idarubicin může srdce poškodit. Vaše srdeční 
funkce budou před léčbou a během ní vyšetřovány různými testy (EKG, MUGA sken (tj. zvláštní 
zobrazovací technika ukazující cévy) nebo ultrazvuk). K poškození srdce může dojít zvláště při 
podávání vysokých dávek přípravku Idarubicin Ebewe. Poškození nemusí být několik týdnů patrné a 
proto mohou během této doby být vyžadovány pravidelné testy.

Pokud máte problémy s ledvinami nebo játry. Přípravek Idarubicin Ebewe může narušit fungování 
ledvin a jater. Ke sledování těchto změn bude před a pravidelně v průběhu léčby kontrolována Vaše 
krev; proto je důležité, abyste tyto krevní testy nevynechával/a.

Váš lékař bude pravidelně provádět následující kontroly:
- krevní testy, aby se ujistil, že máte dost krvinek k fungování krve
- krevní testy kontrolující hladiny kyseliny močové
- krevní testy kontrolující, zda ledviny a játra řádně fungují
- testy srdce, protože idarubicin může mít na srdce vliv.

Na základě výsledků těchto vyšetření může Váš lékař rozhodnout, že přípravek Idarubicin Ebewe 
nemusí být pro Vaši léčbu vhodný nebo může snížit použitou dávku.

Vysoké dávky přípravku Idarubicin Ebewe mohou zhoršit nežádoucí účinky, jako jsou boláky v 
ústech, nebo můžou snížit počet bílých krvinek a krevních destiček (ty napomáhají srážení krve) v 
krvi. Pokud k tomu dojde, můžete potřebovat antibiotika nebo krevní transfuze. Vředy v ústech lze 
léčit tak, aby při hojení nebyly tak obtěžující.

Nesmíte být očkován/a živými vakcínami (např. proti žluté zimnici), protože to by mohlo vést z 
těžkým a dokonce smrtelným infekcím. Pokud si přejete být očkován/a, obraťte se prosím na svého 
lékaře.

Pokud trpíte infekcí, musí být před zahájením léčby zvládnuta.

Idarubicin může poškodit nenarozené dítě. Ženy a muži musí během léčby a 3 měsíce po ní používat 
vhodnou antikoncepci (viz “Těhotenství a kojení”).

Léčba přípravkem Idarubicin Ebewe může u mužů vést k nevratné neplodnosti, proberte prosím se 
svým lékařem možnost uchování spermatu, pokud si přejete stát se v budoucnosti otcem.

Vaše moč může mít 1 až 2 dny po léčbě idarubicinem červenou barvu. Pokud máte jakékoli otázky 
nebo pokud u Vás barva moči vyvolává obavy, proberte to prosím se svým lékařem. 

Také prosím sdělte svému lékaři, pokud jste současně léčen/a ozařováním nebo pokud jste byl/a 
ozařováním léčen/a 2 až 3 týdny před zahájením léčby.
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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.

Zejména musíte svého lékaře informovat, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a kterýkoli z 
následujících léků:

- léčiva proti rakovině ovlivňující funkci kostní dřeně
- užíváte léky, které mají vliv na funkci ledvin a/nebo jater
- užíváte jiné léky, které by mohly poškodit srdce (např. cyklofosfamid)
- užíváte jiné léky na stávající nemoc srdce (blokátory vápníkového kanálu)
- jste byl/a v posledních několika měsících očkován/a
- léky k léčbě křečí (např. fenytoin a fosfenytoin) 
- imunosupresiva (jako je cyklosporin nebo takrolimus)
- léky bránící srážení krve (např. fenprokumon nebo acenokumarol)

Těhotenství a kojení
NESMÍTE být léčena přípravkem Idarubicin Ebewe, pokud to jasně neurčil Váš lékař. Svého lékaře 
informujte, pokud jste těhotná, máte za to, že byste mohla být těhotná nebo otěhotnění plánujete a také 
pokud kojíte. Váš lékař bude potřebovat zvážit možná rizika pro Vás nebo Vaše dítě. 

V době, kdy se Vy nebo Váš partner léčíte přípravkem Idarubicin Ebewe nesmíte otěhotnět. Pokud jste 
pohlavně aktivní, doporučuje se Vám používat účinnou antikoncepci, ať již jste muž nebo žena, aby 
nedošlo k otěhotnění během léčby a 3 měsíce poté. Přípravek Idarubicin Ebewe může poškodit 
nenarozené dítě, proto je důležité, abyste svého lékaře informovala, pokud máte za to, že jste těhotná.

Pokud hodláte mít dítě po ukončení léčby, obraťte se prosím na svého lékaře ohledně genetického 
poradenství.

Během léčby přípravkem Idarubicin Ebewe nesmíte kojit, protože se léčivo může dostat do mléka a 
případně poškodit Vaše dítě.

Léčba přípravkem Idarubicin Ebewe může u mužů vést k nevratné neplodnosti, proberte prosím se 
svým lékařem možnost uchování spermatu, pokud si přejete stát se v budoucnosti otcem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ohledně účinků přípravku Idarubicin Ebewe na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly žádné studie 
provedeny.

Předtím, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje, poraďte se prosím se svým lékařem.

3. JAK VÁM BUDE PŘÍPRAVEK IDARUBICIN EBEWE PODÁVÁN

Přípravek Idarubicin Ebewe Vám bude podáván intravenózní infuzí (kapačkou). 

- Váš lékař Vám předepíše potřebné množství (dávku). Dávka se určuje s ohledem na léčenou 
nemoc, Vaši výšku a tělesnou hmotnost . 
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- Z Vaší výšky a tělesné hmotnosti lékař odvodí plochu tělesného povrchu; to je nezbytné, 
protože dávka se obvykle vypočítává jako "... miligramy na čtvereční metr" (mg/m²), podává 
se 3 dny po sobě.

- Váš lékař však může dávku a počet dní léčby změnit v závislosti na Vašem stavu a jiných 
způsobech léčby, které Vám mohou být podávány.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Idarubicin Ebewe nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Ihned sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře:

 Jestliže budete mít během podávání idarubicinu pocit píchání nebo pálení v místě vstupu léku 
do žíly. Může to znamenat, že zbytek léku bude muset být podán do jiné žíly.

 Jestliže Vás postihne horečnatá třesavka (jako při chřipce) nebo kožní vyrážky, protože 
můžete na tento lék být alergický/á.

 Jestliže se u Vás po léčbě objeví boláky v ústech nebo zvýšená teplota nebo pokud 
zaznamenáte jakékoli krvácení nebo tvorbu modřin, protože tento přípravek může snížit počet 
krvinek.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout jako
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10);
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100);
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000);
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000);
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000).

Velmi časté nežádoucí účinky
- Nízký počet následujících krvinek: 

• nízké počty červených krvinek, způsobující anémii, která může vyvolávat únavu a 
netečnost.

• nízké počty bílých krvinek (které bojují proti infekcím), zvyšující šanci vzniku infekcí, 
zvýšené tělesné teploty nebo horečky a zimnice (jako při chřipce). Těžké infekce se 
mohou objevit po léčbě idarubicinem samotným nebo v kombinaci, a mohou být 
smrtelné. 

• nízké počty krevních destiček (ty napomáhají srážení krve), což usnadní tvorbu modřin 
nebo větší krvácení, pokud se poraníte. 

- Snížení počtu všech krvinek
- Ztráta chuti k jídlu
- Pocit nevolnosti (nauzea), zvracení nebo průjem
- Boláky nebo vředy v ústech, které se mohou objevit až 3 až 10 dnů po léčbě
- Bolesti břicha
- Pálení žáhy
- Můžete přijít o část nebo všechny vlasy, které obvykle narostou po skončení léčby.
- Únik léčiva z cév do okolních tkání způsobující bolest a otok
- Kožní vyrážka
- Několik dní po léčbě se může při močení objevovat červená barva moči. To je celkem 

normální a není třeba se toho obávat. 
- Horečka a zimnice
- Bolesti hlavy
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Časté nežádoucí účinky
- Kardiomyopatie (zhoršení funkce srdečního svalu)
- Poškození srdce a nepravidelný tep (příliš pomalý nebo rychlý, změny srdečního rytmu, 

neúčinné fungování srdce, srdeční selhání)
- Místní zánět žíly, do které byla infuze podána
- Trombóza
- Krvácení z různých míst
- Krvácení do žaludku nebo střev
- Svědění
- Kůže poškozená ozařováním může být velmi citlivá
- Zvýšení jaterních enzymů a bilirubinu (hodnoty krevních testů)

Méně časté nežádoucí účinky
- Otrava krve (sepse)
- Leukemie po ukončení léčby
- Vysoké hladiny kyseliny močové v krvi (což může vést ke vzniku dny)
- Dehydratace
- Změny EKG
- Infarkt myokardu
- Šok
- Zánět jícnu a tlustého střeva (může být těžký a vést až proděravění)
- Změny barvy nehtů a kůže
- Svědivá vyrážka

Vzácné nežádoucí účinky
- Krvácení do mozku
- Poruchy centrálního nervového systému

Velmi vzácné nežádoucí účinky
- Anafylaktické (alergické) reakce
- Zánět blány obklopující srdce
- Zánět srdečního svalu 
- Poruchy vedení elektrického vzruchu v srdci
- Trombóza plicních cév (plicní embolie)
- Zarudnutí
- Žaludeční vředy
- Necitlivost, otok a bolestivé zarudnutí na dlaních a chodidlech

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- Vysoké hladiny fosfátů v krvi
- Vysoké hladiny draslíku v krvi
- Snížená hladina vápníku v krvi
- Nízká hladina fosfátů v moči
- Dočasná zvýšení kreatininu a močoviny (parametry fungování ledvin) v krvi

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 IDARUBICIN EBEWE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
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Přípravek Idarubicin Ebewe nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na  injekční 
lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 - 8 °C).

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po přípravě byla prokázána po dobu 14 dní při teplotě 2 - 8 °C a po 
dobu 24 hodin při teplotě 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska se přípravek musí použít ihned.

Pokud se nepoužije ihned, jsou doby a podmínky uchovávání po otevření před použitím na 
odpovědnosti uživatele, přičemž by obvykle neměly přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 - 8 °C, pokud 
ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Idarubicin Ebewe obsahuje

- Léčivou látkou je idarubicini hydrochloridum.
Jeden ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje idarubicini hydrochloridum
1 mg.

- Pomocnými látkami jsou glycerol, kyselina chlorovodíková 10% (k úpravě pH), roztok 
hydroxidu sodného 100g/l  (k úpravě pH), voda na injekci.

Jak přípravek Idarubicin Ebewe vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, červený až oranžový roztok.

Balení po 1 injekční lahvičce, 5 nebo 10 injekčních lahvičkách obsahující 5 ml, 10 ml nebo 20 ml 
sterilního roztoku hydrochloridu idarubicinu 1 mg/ml s ochranným plastovým přebalem (ONCO-
SAFE) nebo bez něj.

5ml (10 ml nebo 20 ml) injekční lahvička z čirého skla (třída I) s halobutylovou pryžovou zátkou 
potaženou fluorpolymerem utěsněnou hliníkovým pertlem s ochranným plastovým přebalem (ONCO-
SAFE) nebo bez něj.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: 
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Unterach, Rakousko

Výrobce:
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Unterach, Rakousko

Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:
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Rakousko Idarubicin Ebewe 1mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgie Idarubicin Ebewe 1mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Česká republika Idarubicin Ebewe 1mg/ml

Francie Idarubicine Sandoz 1mg/ml solution à diluer pour perfusion

Řecko Idarubicin Ebewe 1mg/ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς 
έγχυση

Itálie Idarubicina Sandoz 1mg/ml concentrato per soluzione per infusione

Nizozemsko Idarubicine HCI Sandoz 1mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Polsko Idarubicin-Ebewe

Portugalsko Idarrubicina Sandoz

Slovenská republika Idarubicin Ebewe 1 mg/ ml infúzny koncentrát

Španělsko Idarubicina Ebewe 1mg/ml concentrado para solución para perfusión

Švédsko Idarubicin Ebewe 1mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Velká Británie Idarubicin 1mg/ml concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.10.2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

S ohledem na toxický charakter této látky se doporučují následující ochranná opatření: 

• s tímto přípravkem smí nakládat pouze personál vyškolený v bezpečném zacházení s takovými 
přípravky. 

• těhotné ženy s tímto lékem nesmějí pracovat. 
• personál zacházející s přípravkem Idarubicin Ebewe musí používat ochranný oděv (např. 

pláště, jednorázové rukavice, ochranné brýle a ochranné masky).
• s přípravkem se smí zacházet pouze v bezpečnostní komoře nebo v izolátoru. 
• pracovní plocha musí být pokryta jednorázovou absorpční podložkou s nepropustnou fólií.
• všechny položky použité pro podání přípravku nebo čištění, včetně rukavic, musí být odloženy 

do vaků na vysoce rizikový odpad ke spálení za vysokých teplot. 
• rozlitá nebo uniklá tekutina musí být zpracována naředěným roztokem chlornanu sodného 

(dávající 1 % chloru), nejlépe namáčením, a poté vodou. Změna barvy ukazuje na ztrátu 
cytostatické účinnosti.

• všechny čisticí materiály se musí zlikvidovat tak, jak je uvedeno výše. 
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• pokud se látka náhodou dostane do kontaktu s kůží a očima, musí se ihned vypláchnout 
velkým množstvím vody nebo roztoku hydrogenuhličitanu sodného a je nutno vyhledat 
lékařské ošetření. 

• veškerý nepoužitý roztok zlikvidujte.
• přípravek Idarubicin Ebewe je určen pouze k jednorázovému použití!
• smí se použít pouze čirý roztok.
• před podáním se roztok musí nechat ohřát na teplotu místnosti.
• idarubicin se nemá připravovat více než 24 hodin před podáním.
• mějte na paměti, že manipulace s sebou nese riziko bakteriální kontaminace.

Intravenózní podání: 

Přípravek Idarubicin Ebewe se smí podávat pouze intravenózně. 
Infuzi lze připravit naředěním přípravku Idarubicin Ebewe pomocí 0,9% roztoku chloridu sodného 
nebo 5% roztoku glukosy. 
Alternativně lze požadovaný objem nenaředěného přípravku pomalu podat během 5 až 10 minut 
prostřednictvím hadiček volně běžící intravenózní infuze 0,9% roztoku chloridu sodného nebo 5% 
roztoku glukosy. 
Přímá bolusová injekce se nedoporučuje kvůli riziku extravazace, k níž může dojít dokonce i tehdy, 
kdy se při aspiraci jehlou natáhne odpovídající objem krve, viz bod 4.4. Souhrnu údajů o přípravku.

Likvidace

Zbytky léčivého přípravku, stejně jako všechny materiály použité k rekonstituci, ředění a podání, musí 
být zničeny v souladu s nemocničními standardy platnými pro cytotoxické látky s řádným ohledem na 
platné zákony týkající se likvidace nebezpečného odpadu.

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky s výjimkou 0,9% roztoku chloridu 
sodného nebo 5% roztoku glukosy.

Dávkování a způsob podání

Pouze k intravenóznímu podání
Není určen k intratekálnímu podání.
Dávkování se vypočítá na základě plochy povrchu těla. 

Dávkování

Akutní myelogenní leukemie (AML)

Dospělí
- 12 mg/m2/den i.v. denně po dobu 3 dní v kombinaci s cytarabinem. 
nebo 
- 8 mg/m2/den i.v. denně po dobu 5 dní s kombinací nebo bez ní. 

Akutní lymfoblastická leukemie (ALL)

Dospělí
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Navržená dávka u dospělých je 12 mg/m2 i.v. denně po dobu 3 dní v odpovídajících kombinovaných 
režimech.

Pediatrická populace 10 mg/m2 i.v. denně po dobu 3 dní v odpovídajících kombinovaných režimech.

Tato dávkovací schémata však musí brát v potaz hematologický stav pacienta a dávkování ostatních 
cytotoxických léčiv, pokud se používá v kombinaci. 

Podávání druhé kůry musí být odloženo u pacientů, u kterých se vyvine těžká mukositida, a to do 
doby, než se z této toxicity nezotaví, přičemž se doporučuje snížení dávky o 25 %. 

Nesmí se překročit maximální celková dávka 120 mg/m² plochy povrchu těla. 

Pacienti s poruchou funkce jater a/nebo ledvin:

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater může být potřeba upravit dávku.

Doba použitelnosti

2 roky.

Chemická a fyzikální stabilita po přípravě byla prokázána po dobu 14 dní při teplotě 2 - 8 °C a po 
dobu 24 hodin při teplotě 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska se přípravek musí použít ihned.

Pokud se nepoužije ihned, jsou doby a podmínky uchovávání po otevření před použitím na 
odpovědnosti uživatele, přičemž by obvykle neměly přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 - 8 °C, pokud 
ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 -8 °C).

Uchovávejte injekční lahvičku krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

.




