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Karta pacienta, která má být dána pacientovi, který je
léčen přípravkem infliximab
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Prosím předejte pacientovi jeho kartu.
Připomíná pacientům, že je důležité mít v kartě zaznamenaný obchodní název léčivého přípravku, a že
zdravotnický personál by do ní měl zapsat číslo šarže každé infúze.
Lékaře předepisující přípravek pediatrickým pacientům s Crohnovou chorobou a pediatrickým
pacientům s ulcerativní kolitidou je nutno dodatečně upozornit na následující:
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U dětí může být vyšší riziko rozvoje infekcí a jejich očkování musí probíhat přesně podle
očkovacího kalendáře.
Infekce u dětí
Pacienti, jimž jsou podávány blokátory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF), jsou náchylnější
k závažným infekcím. V klinických studiích byly infekce u populací pediatrických pacientů hlášeny
častěji než u populací dospělých pacientů.
• Pacienty a jejich rodiče je nutno poučit, aby se vhodným způsobem vyvarovali možných
rizikových faktorů rozvoje infekce.
• Očkování u dětí musí probíhat přesně podle očkovacího kalendáře, nejlépe ještě před
zahájením léčby
• Doporučuje se, aby se živé vakcíny nepodávaly současně s infliximabem.
• Doporučuje se, aby se živé vakcíny nepodávaly dětem, které byly vystaveny in utero infliximabu
a to nejméně 6 měsíců po porodu.
Úplný seznam nežádoucích účinků je uveden v souhrnu údajů o přípravku (SmPC) léčivých
přípravků s účinnou látkou infliximabum.
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací
o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
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Hlášení nežádoucích účinků
Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné
pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48,
Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.
Je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže.
Tato informace může být také hlášena společnostem:
◊ Merck Sharp & Dohme s.r.o., Office Park Hadovka, Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6,
dpoc_czechslovak@merck.com
◊ Biogen (Czech Republic) s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, tel.: +420 255 706 208
◊ Egis Praha, spol s r.o., Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, tel.:+ 420 227 129 600,
farmakovigilance@egispraha.cz
◊ Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: +420 283 004 111
Uvedené Edukační materiály a další informace si lze vyžádat u kteréhokoli místního zástupce
výše uvedených společností.

INFLIXIMAB
Infliximab může být spojen se závažnými,
potenciálně život ohrožujícími nežádoucími účinky,
kterým lze buď předejít, nebo je nutné je
co nejdříve identifikovat a léčit.

Tento Edukační materiál obsahuje
•p
 odrobnosti o rizicích závažných a potenciálně život ohrožujících nežádoucích
účincích včetně tuberkulózy a jiných závažných infekcí
• podrobnosti o Kartě pacienta
• podrobnosti o pacientově Plánovači infuzí
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Rizika spojená s infliximabem
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Riziko oportunních infekcí a tuberkulózy (TBC)
•	
U pacientů léčených infliximabem byl zaznamenán výskyt tuberkulózy (TBC), bakteriálních infekcí
včetně sepse a pneumonie, invazivních mykotických, virových a dalších oportunních infekcí.
• Před započetím, v průběhu a po ukončení léčby infliximabem musí být pacienti pečlivě
monitorováni na přítomnost infekce včetně TBC.
•	
Protože eliminace infliximabu může trvat až šest měsíců, monitorování musí po tuto dobu
pokračovat.
• Infliximab je kontraindikován u pacientů s TBC nebo jinými závažnými infekcemi.
•	Reaktivace HBV se objevila u pacientů, kteří dostávali infliximab a kteří jsou chronickými
pacienty. Některé případy skončily fatálně.
• Přenašeči HBV, kteří potřebují léčbu infliximabem, musí být pečlivě monitorováni a to i po
několik měsíců po ukončení léčby.
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V souhrnu hlášení oportunních infekcí, které SUKL obdržel za roky 2014 a 2015 figuruje jeden
případ závažné kožní mykózy, jeden případ viscerální leishmaniózy a jeden případ pozitivní
kultivace Candida Albicans při výtěru z krku u pacienta s nespecifickým horečnatým onemocněním.
Potřeba posouzení rizika TBC u pacientů před léčbou
Před započetím léčby infliximab musí být všichni pacienti vyšetřeni na přítomnost aktivní
a inaktivní (latentní) TBC.
•	Aktivní TBC, nesmí být léčba infliximabem započata.
• Inaktivní (latentní) TBC, musí být před zahájením léčby započata léčba latentní tuberkulózy.
Za roky 2014 a 2015 SUKL eviduje jedno hlášení případu tuberkulózy a následného septického
šoku, který nakonec skončil úmrtím pacienta a 3 hlášení se týkala diagnosy latentní tuberkulózy
u pacientů léčených infliximabem.
 iziko akutních hypersenzitivních reakcí (včetně anafylaktického šoku) a opožděných
R
hypersenzitivních reakcí.
•	Sledujte všechny pacienty, kterým je podáván infliximab, a to nejméně po dobu 1–2 hodin po
infuzi pro akutní reakce spojené s infuzí.
Sérová nemoc (opožděná hypersenzitivní reakce)
Dostupná data naznačují zvýšené riziko opožděné hypersenzitivity s prodlužujícím se intervalem
bez léčby infliximabem.
•	Pacienty je nutno poučit, že v případě výskytu jakýchkoli opožděných nežádoucích účinků musí
neprodleně vyhledat lékařskou péči.
•	Při opětovné léčbě po delší přestávce, musí být pečlivě sledováni z hlediska eventuálního
výskytu známek a symptomů opožděné hypersenzitivity.
V období let 2014 a 2015 SUKL obdržel celkem 46 hlášení popisující příznaky akutní
hypersenzitivní reakce spojené s infuzí některého z léčivých přípravků obsahující infliximab.
Ve čtyřech případech z výše uvedených hlášení byla popsána anafylaktická reakce, včetně
anafylaktického šoku. Žádný případ nebyl fatální.

Riziko lymfomu, melanomu, karcinomu z Merkelových buněk a jiných malignit.
Hepatosplenický T-buněčný lymfom (HSTCL)
•	Vzácně hlášeny případy HSTCL po uvedení přípravku na trh.
•	Téměř všichni pacienti byli současně nebo těsně před léčeni AZA nebo 6-MP.
•	U většiny pacientů s Crohnovou nemocí nebo ulcerózní kolitidou.
•	Většina z nich byla hlášena u adolescentů nebo mladých dospělých mužů.
Všichni tito pacienti byli současně nebo těsně před léčeni AZA nebo 6-MP.

Lymfomy
Malignity, některé fatální, byly hlášeny ve sledování po uvedení přípravku na trh u dětí,
dospívajících a mladých dospělých (až do 22 let věku), (začátek léčby ≤ 18 let věku). Přibližně
polovina případů byly lymfomy.
Karcinomy děložního krčku
Doporučuje se jedenkrát ročně pravidelný screening.
Melanom a karcinom z Merkelových buněk
Doporučuje se nejlépe jedenkrát ročně vyšetření kůže.
Za období let 2014 a 2015 SUKL obdržel 7 hlášení podezření na tumorózní onemocnění ve spojení
s užíváním infliximabu (2x karcinom prsu, karcinom jícnu a meningiom a blíže nespecifikované
maligní nádorové onemocnění močového měchýře, uroteliální karcinom močového měchýře
a adenokarcinom prostaty s kostními metastázami).
Riziko diseminované BCG infekce po podání BCG vakcíny dětem do 6 měsíců věku
exponovaným infliximabem in utero.
Akutní infekce BCG a agranulocytózy u kojenců, kteří byli in utero vystaveni infliximabem
Infliximab prochází placentou a byl detekován v séru kojenců do 6 měsíců po narození.
Dětem, které byly vystaveny in utero infliximabu
•	Bylo po podání BCG vakcíny po narození hlášeno úmrtí způsobené diseminovanou infekcí
Bacillus Calmette-Guérin (BCG).
- se po narození doporučuje počkat alespoň 6 měsíců před podáním živých vakcín.
- byly hlášeny případy agranulocytózy.
•	Matka musí být lékařem poučena, aby informovala pediatra i ostatní pracovníky
ve zdravotnictví, že v těhotenství užívala infliximab a dítě nesmí být očkováno živou vakcínou
do 6 měsíců věku.

