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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO 

Clindamyein Kabi, 150 mg/ml, roztw6r do wstrzykiwalll koneentrat do sporz~dzania roztworu 
do infuzji 

2. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY 

Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwalll koneentratu do sporz~dzania roztworu do infuzji 
zawiera 150 mg klindamyeyny (w postaci fosforanu). 

Jedna ampulka 2 ml zawiera 300 mg klindamyeyny. 
Jedna ampulka 4 ml zawiera 600 mg klindamyeyny. 
Jedna ampulka 6 ml zawiera 900 mg klindamyeyny. 

Substaneje pomoenieze 0 znanym dzialaniu 

Produkt leezniezy zawiera 9 mg alkoholu benzyl owego i 8,5 mg sodu w kazdym ml roztworu. 
Zawartosc sodu odpowiada 0,43% zaleeanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu 
u os6b doroslyeh. 

Pelny wykaz substaneji pomoeniezyeh, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAC FARMACEUTYCZNA 

Roztw6r do wstrzykiwalll koneentrat do sporz~dzania roztworu do infuzji 

Przezroezysty, bezbarwny do lekko z6ltego roztw6r 

4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Clindamyein Kabi przeznaezony jest do leezenia nastypuj~eyeh eiyzkieh zakazen, wywolanyeh przez 
drobnoustroje wrazliwe na klindamyeyny (patrz punkt 5.1). W przypadku zakazen drobnoustrojami 
tlenowymi klindamyeyna stanowi alternatywne leezenie w6wezas, gdy inne leki przeeiwbakteryjne 
s~ nieskuteezne lub przeeiwwskazane (np. w przypadku alergii na penieyliny). W zakazeniaeh 
drobnoustrojami beztlenowymi mozna rozwazyc zastosowanie klindamyeyny jako leku pierwszego 
wyboru. 

Zakazenia kosei i staw6w wywolane przez gronkowee, takie jak zapalenie kosei i szpiku oraz 
infekeyjne zapalenie staw6w. 
Przewlekle zapalenie zatok wywolane przez drobnoustroje beztlenowe. 
Zakazenia dolnyeh dr6g oddeehowyeh, takie jak: 
• zaehlystowe zapalenie plue, ropien plueny, maltwieze zapalenie plue i ropniak. 
Jesli podejrzewa siy, ze zakazenie plue jest wywolane przez wiele drobnoustroj6w naleZy 
w skojarzeniu zastosowac produkt leezniczy dzialaj~ey na bakterie Gram-ujemne, by obj~c 
leezeniem ewentualne zakazenie bakteriami Gram-ujemnymi. 
Zakazenia w obrybie jamy brzusznej, takie jak zapalenie otrzewnej i ropien brzuszny, gdy 
leezeniem z wyboru jest klindamyeyna w skojarzeniu z antybiotykiem dzialaj~eym na tlenowe 
bakterie Gram-ujemne. 



Zakazenia w obrybie miednicy i zeftskich narz1!d6w pkiowych, takie jak zapalenie miednicy 
(ang. pelvic inflamatOlY disease, PID), zapalenie blony sluzowej macicy, zakazenia 
okolopochwowe, ropieft jajowodowo-jajnikowy, zapalenie jajowodu, zapalenie przymacicza, 
gdy jednoczesnie podawany jest inny antybiotyk dzialaj1!cy na tlenowe bakterie Gram-ujemne. 
Zakazenia sk6ry i tkanek miykkich. 

NaieZy uwzglydnie oficjalne wytyczne dotycz1!ce wlasciwego stosowania lek6w przeciwbakteryjnych. 

4.2 Dawkowanie i spos6b podawania 

Dawkowanie 

Dorosli pacjenci i mlodziez w wieku powyzej 12 lat 
W leczeniu ciyzkich zakazeft (takich jak zakazenia w obrybie jamy brzusznej, zakazenia 
w obrybie miednicy u kobiet lub inne ciyzkie zakazenia): 
12 do 18 ml produktu leczniczego Clindamycin Kabi na doby (co odpowiada od 1800 
do 2700 mg klindamycyny) w 2 do 4 r6wnych dawkach, zazwyczaj w skojarzeniu 
z antybiotykiem dzialaj1!cym na tlenowe bakterie Gram-ujemne. 
W leczeniu mniej skomplikowanych zakazeft: 
8 do 12 ml produktu leczniczego Clindamycin Kabi na doby (co odpowiada od 1200 do 
1800 mg klindamycyny) w 3 lub 4 r6wnych dawkach. 

Zazwyczaj stosowana maksymalna dawka dobowa u doroslych pacjent6w i mlodzieZy w wieku 
powyzej 12 lat wynosi 18 ml produktu leczniczego Clindamycin Kabi (co odpowiada 2700 mg 
klindamycyny) w 2 do 4 r6wnych dawkach. W zakazeniach zagrazaj1!cych Zyciu podawano dawki 
do 4800 mg/doby. 

W pojedynczym wstrzykniyciu domiysniowym (im) nie zaleca siy podawania dawki wiykszej niz 
600 mg, a w pojedynczej infuzji trwaj1!cej 1 godziny dawki wiykszej niz 1,2 g. 
Alternatywnie, pierwsz1! dawky produktu leczniczego mozna podae w postaci pojedynczej , szybkiej 
infuzji, po kt6rej nast1!pi ci1!gla infuzja dOZylna (iv). 

Dzieci 
Dzieci (w lllieku powyzej 1 miesiqca do 12 lat) 
Ciyzkie zakazenia: 15 do 25 mg/kg mc./doby w 3 lub 4 r6wnych dawkach. 

Bardzo ciyzkie zakazenia: 25 do 40 mg/kg mc./doby w 3 lub 4 r6wnych dawkach. Zaleca siy, aby 
w ciyzkich zakazeniach dzieciom nie podawae mniej niz 300 mg/doby, niezaleznie od masy ciala. 

Pacjenci w podeszlym wieku 
Okres p6ltrwania, objytose dystrybucji i klirens oraz stopieft wchlaniania po podaniu klindamycyny 
fosforanu nie zmieniaj1! siy wraz z wiekiem. Analiza danych pochodz1!cych z badan klinicznych nie 
wykazala, zwi1!zanego z wiekiem, wzrostu toksycznosci produktu leczniczego. Na zalecenia dotycz1!ce 
dawkowania produktu leczniczego u pacjent6w w podeszlym wieku wplywa zatem nie tylko wiek. 
Inne czynniki, kt6re naleZy wzi1!e pod uwagy, patrz punkt 4.4 . 

Pacjenci z zaburzeniami czynnosci w~tl"Oby 
U pacjent6w z zaburzeniami czynnosci wl!troby, 0 umiarkowanym lub ciyzkim stopniu, okres 
p6ltrwania klindamycyny jest wydluzony. Zmniejszenie dawki na og6l nie jest konieczne, gdy 
Clindamycin Kabi podawany jest co 8 godzin. NaieZy jednak kontrolowae styzenie klindamycyny 
w osoczu u pacjent6w z ciyzkl! niewydolnoscil! wl!troby. W zaleznosci od wynik6w, konieczne moze 
bye zmniejszenie dawki lub wydluzenie okres6w miydzy poszczeg6lnymi dawkami. 

Pacjenci z zaburzeniami czynnosci nerek 
U pacjent6w z zaburzeniami czynnosci nerek okres p6ltrwania jest wydluzony, jednakze u pacjent6w 
z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynnosci nerek nie ma koniecznosci zmniejszenia 
dawki. Niemniej jednak, u pacjent6w z ciyzkl! niewydolnoscil! nerek lub bezmoczem naleZy 
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kontrolowae styzenie klindamycyny w osoczu. W zaleznosci od wynik6w, niezbydne moze bye 
zmniejszenie dawki lub wydhIzenie okres6w pomiydzy podawaniem kolejnych dawek do 8 lub nawet 
do 12 godzin. 

Dawkowanie u pacjelltow hemodializowallych 
Klindamycyna nie jest usuwana z organizmu w procesie hemodializy. Z tego wzglydu nie rna 
koniecznosci podawania dodatkowej dawki przed rozpoczyciem ani po zakonczeniu hemodializy. 

Czas trwania leczenia 
W przypadku rozpoznanych, a nawet podejrzewanych zakazen paciorkowcami I3-hemolizujl!cymi, 
leczenie produktem Clindamycin Kabi naleZy kontynuowae przez co najrnniej 10 dni. 
Poniewaz produkt leczniczy zawiera alkohol benzylowy, nie powinien bye stosowany u malych dzieci 
(ponizej 3. roku Zycia) dhIzej niz 7 dni, chyba ze wymagany jest dhIzszy czas leczenia (patrz punkt 
4.4). 

Spos6b podawania 
Clindamycin Kabi podaje siy we wstrzykniyciu domiysniowym lub w infuzji dOZylnej . 
Przed podaniem w infuzji dOZylnej Clindamycin Kabi Ilaleiy rozcienczye i podawae w infuzji 
trwajl!cej co najmniej 10 do 60 minut. Nie naleZy przekraczae styzenia 18 mg klindamycyny na 1 ml 
roztworu. 

W przypadku podania domiysniowego produkt leczniczy Clindamycin Kabi powinien bye stosowany 
w postaci nierozcienczonej. 

Instrukcja dotyczl!ca rozcienczenia produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6. 

4.3 Przeciwwskazallia 

Nadwrazliwose na klindamycyny lub linkomycyny (alergia krzyzowa) lub na kt6rl!kolwiek substancjy 
pomocniczl! wymienionl! w punkcie 6.1. 

4.4 Specjaille ostrzezellia i srodki ostrozllosci dotycz~ce stosowallia 

Clindamycin Kabi naleZy stosowae tylko w leczeniu ciyzkich zakazen. Rozwazajl!c zastosowanie 
produktu leczniczego Clindamycin Kabi, lekarz powinien wzil!e pod uwagy rodzaj zakazenia i ryzyko 
wystl!pienia biegunki, gdyz odnotowano przypadki zapalenia jelita grubego w trakcie lub nawet 2 albo 
3 tygodnie po zakonczeniu podawania produktu leczniczego Clindamycin Kabi. Choroba moze miee 
ciyzszy przebieg u pacjent6w w podeszlym wieku lub pacjent6w oslabionych. 

U pacjent6w stosujl!cych klindamycyny obserwowano ciyzkie reakcje nadwrazliwosci, w tym 
wysypky polekowl! z eozynofilil! i objawami uog6lnionymi (ang. drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms, DRESS), pycherzowy rumien wielopostaciowy (zesp61 Stevensa-Johnsona, ang. 
Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksycznl! nekrolizy nask6rka (zesp61 Lyella, ang. toxic epidermal 
necrolysis, TEN) oraz ostrl! uog6lnionl! osutky krostkowl! (ang. acute generalized exanthematous 
pustulosis, AGEP). Jesli u pacjenta wystl!pil! objawy nadwrazliwosci lub ciyzkie reakcje sk6rne, 
naleZy zaprzestae stosowania klindamycyny i wdroZye odpowiednie leczenie (patrz punkty 4.3 oraz 
4.8). 

NaieZy zachowae ostroznose u pacjent6w, u kt61ych wystypujl!: 
zaburzenia czynnosci wl!troby i nerek (patrz punkt 4.2); 
zaburzenia przekaznictwa nerwowo-miysniowego (miastenia, choroba Parkinsona, itp.); 
zaburzenia zoll!dka i jelit w wywiadzie (np. wczesniejsze zapalenie jelita grubego); 
choroby atopowe. 
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Ciyzkie reakcje alergiczne mogl:! wystl:!pie nawet po pierwszym podaniu produktu leczniczego. 
W takim przypadku naleZy natychmiast przerwae leczenie produktem leczniczym Clindamycin Kabi 
i zastosowae standardowe procedury stosowane w nag1ych przypadkach. 

Szybkie wstrzykniycie dOZylne moze miee powazny wp1yw na serce (patrz punkt 4.8) i naleZy 
go unikae. 

U niemowll:!t ponizej 1. roku Zycia, podczas dhlgotrwalego leczenia (trwajl:!cego ponad 10 dni), 
naleZy regularnie kontrolowae morfologiy krwi oraz czynnose wl:!troby i nerek. 

Dlugotrwale oraz wielokrotne podawanie produktu leczniczego Clindamycin Kabi moze prowadzie 
do nadkazenia i(lub) kolonizacji powierzchni skolY i blon sluzowych opornymi patogenami lub 
drozdzakami. 

W okreslonych warunkach, leczenie klindamycynl:! moze stanowie aiternatywy dla pacjentow 
uczulonych na penicyliny (nadwrazliwose na penicyliny). Nie ma doniesien 0 alergii krzyzowej 
pomiydzy klindamycyn~ a penicylinl:!, a biorl:!c pod uwagy roznice w budowie obu tych substancji, 
mozna siy spodziewae, ze taka alergia nie wystl:!pi. JednakZe notowano pojedyncze przypadki 
wystl:!pienia reakcji anafilaktycznej (nadwrazliwosci) na klindamycyny u pacjentow ze stwierdzonl:! 
alergil:! na penicyliny. NaieZy to uwzglydnie w trakcie leczenia klindamycynl:! u pacjentow uczulonych 
na penicyliny. 

Wystypowanie biegunki zwil:!zanej z zakazeniem Clostridium difficile (ang. Clostridium difficile 
associated diarrhea, CDAD) zglaszano podczas stosowania prawie wszystkich lekow 
przeciwbaktelyjnych, w tym klindamycyny. Powiklanie to moze przebiegae od lekkiej biegunki do 
zapaleniajelita grubego zakonczonego zgonem. Stosowanie lekow przeciwbakteryjnych zmienia 
prawidlowl:! flory jelita grubego, prowadz~c do nadmiernego wzrostu Clostridium difficile. 
Bakterie Clostridium difficile wytwarzajl:! toksyny A i B, ktore przyczyniajl:! siy do rozwoju CDAD i Sl:! 
glownl:! przyczynl:! zapaleniajelita grubego zwil:!zanego z antybiotykoterapi~. 
Hiperwirulentne szczepy Clostridium difficile zwil:!zane sl:! ze zwiykszonl:! zachorowalnoscil:! 
i smieltelnoscil:!, poniewaz zakazenia tymi szczepami mogl:! bye oporne na leczenie przeciwbaktelyjne 
i moze bye konieczne wyciycie okryznicy. 
W przypadku pacjentow, u ktolych po zastosowaniu lekow przeciwbaktelyjnych wystl:!pila biegunka 
naleZy rozwazye rozpoznanie CDAD. 
W takim przypadku konieczne jest dokladne zebranie wywiadu chorobowego, poniewaz CDAD moze 
wystl:!pie nawet do dwoch miesiycy od antybiotykoterapii. 
Jesli podejrzewa siy lub stwierdzono biegunky zwil:!zanl:! z antybiotykoterapi~ lub zapalenie jelita 
grubego zwi~zanego z antybiotykoterapil:!, naleZy przerwae leczenie przeciwbaktelyjne, w tym 
leczenie klindamycynl:! i natychmiast rozpoczl:!e odpowiednie postypowanie lecznicze. 
Przeciwwskazane s~ wowczas leki hamuj~ce pelystaltyky jelit. 

Produktu leczniczego Clindamycin Kabi nie naleZy stosowae w leczeniu osttych, wirusowych zakazen 
drog oddechowych. 

Clindamycin Kabi nie jest odpowiedni do leczenia zapalenia opon mozgowo-rdzeniowych, gdyz 
styzenie antybiotyku wystypujl:!ce w p1ynie mozgowo-rdzeniowym jest za male. 

Produkt leczniczy zawiera alkohol benzylowy, ktolY moze powodowae reakcje alergiczne. Stosowanie 
alkoholu benzylowego zwi~zane bylo z wystypowaniem ciyzkich dzialan niepozl:!danych, 
w tym zaburzenia oddychania u ma1ych dzieci (tzw. "zespol niewydolnosci oddechowej"). Dlatego 
produktu leczniczego nie naleZy stosowae u noworodkow (do 4. tygodnia Zycia), chyba ze lekarz 
zaleci inaczej. 
Produkt leczniczy nie powinien bye stosowany dluzej niz tydzien u ma1ych dzieci (ponizej 3. roku 
zycia), chyba ze zaleci to lekarz. 
Duze ilosci alkoholu benzylowego mogl:! gromadzie siy w organizmie i mogl:! powodowae dzialania 
niepozl:!dane (tzw. "kwasica metaboliczna"). NaieZy to uwzglydnie u kobiet w cil:!Zy i karmil:!cych 
piersil:!, a takZe u pacjentow z chorobl:! wl:!troby i nerek. 
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4.5 Interakcje z innymi produktami Ieczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Antagonisci witaminy K 
U pacjentow przyjmuj,!cych klindamycyny razem z antagonist'! witaminy K (np. warfaryn,!, 
acenokumarolem lub fluinidionem) notowano zwiykszenie waI10sci parametrow krzepniycia krwi 
(PT/INR) i(lub) czasu krwawienia. Diatego u pacjentow leczonych antagonistami witaminy K naleZy 
regularnie kontrolowac parametry krzepniycia krwi. 

Jesli to mozliwe, nie naleZy stosowac produktu leczniczego Clindamycin Kabi jednoczesnie 
z erytromycyn,!, poniewaz w badaniach in vitro zaobserwowano antagonizm tych produktow 
leczniczych ze wzglydu na mechanizm ich dzia!ania przeciwbakteryjnego. 

Drobnoustroje oporne na linkomycyny s,! rowniez oporne na klindamycyny (opornosc krzyzowa). 
Ze wzglydu na dzialanie blokuj,!ce przekainictwo nerwowo-miysniowe, Clindamycin Kabi moze 
nasi lac dzialanie lekow zwiotczaj,!cych miysnie. Moze to prowadzic do nieoczekiwanych, 
zagrazaj'!cych Zyciu zdarzen srodoperacyjnych. 

Klindamycynajest metabolizowana przede wszystkim przez CYP3A4 i, w mniejszym stopniu, przez 
CYP3A5, z wytworzeniem glownego metabolitu sulfotlenku klindamycyny oraz dodatkowo 
N-demetyloklindamycyny. Dlatego inhibitory CYP3A4 i CYP3A5 mog,! zmniejszyc klirens 
klindamycyny, zas induktory mog,! go zwiykszyc. Podczas stosowania z silnymi induktorami 
CYP3A4, takimi jak ryfampicyna, naleZy kontrolowac, czy klindamycyna nie traci skutecznosci. 
Badania in vitro wskazuj,! na to, ze klindamycyna nie hamuje aktywnosci izoenzymow CYPIA2, 
CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, CYP2D6 i tylko w umiarkowanym stopniu hamuje CYP3A4. Z tego 
wzglydu malo prawdopodobne S,! istotne klinicznie interakcje miydzy klindamycyn,! a stosowanymi 
jednoczesnie produktami leczniczymi metabolizowanymi z udzialem wymienionych izoenzymow. 

4.6 WpIyw na plod nose, ci~z~ i Iaktacj~ 

Ci'lza 
Podczas duzego badania z udzialem kobiet w okresie ci,!Zy, przebadano okolo 650 noworodkow 
narazonych na dzialanie produktu leczniczego w pierwszym trymestrze ci,!Zy i nie wykazano 
zwiykszenia odsetka wad rozwojowych. Jednak nie rna wystarczaj'!cych danych dotycz,!cych 
bezpieczenstwa stosowania klindamycyny u kobiet w okresie ci,!Zy. 
Klindamycyna przenika przez 10Zysko. Przyjmuje siy, ze produkt leczniczy w organizmie plodu moze 
osi,!gn,!c styzenie terapeutyczne. Jezeli produkt leczniczy stosuje siy w okresie ci,!zy, naleZy 
dokonac starannej oceny stosunku korzysci do ryzyka zwi,!zanego zjego zastosowaniem. 

Karmienie piersi'l 
Klindamycyna przenika do mleka ludzkiego. Zatem u niemowlycia karmionego piersi,! nie mozna 
wykluczyc wyst,!pienia uczulenia, biegunki i zakazenia drozdzakowego blon sluzowych. Jesli produkt 
leczniczy stosuje siy podczas karmienia piersi,!, naleZy dokonac starannej oceny stosunku korzysci 
do ryzyka zwi,!zanego zjego zastosowaniem. 

Plodnosc 
Badania na zwierzytach nie wykazaly wplywu na plodnosc. Brak danych dotycz,!cych wplywu 
klindamycyny na plodnosc u ludzi. 

4.7 WpIyw na zdolnose prowadzenia pojazd6w i obslugiwania maszyn 

Dzialania niepoz,!dane, takie jak zawroty g!owy, sennosc oraz bole glowy mog,! ograniczyc zdolnosc 
prowadzenia pojazdow i obslugiwania maszyn. 
W pojedynczych przypadkach obserwowano wystypowanie dzia!an niepoz,!danych (np. wstrz'!s 
anafilaktyczny, patrz punkt 4.8) uniemozliwiaj,!cych pacjentom czynny udzia! w ruchu drogowym lub 
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obsrugiwanie maszyn i wykonywanie pracy bez podjycia odpowiednich srodk6w ostroznosci 
w zwi,!zku z trudnosciami z utrzymaniem r6wnowagi. 

4.8 Dzialania niepoi~dane 

a) Tabelaryczne zestawienie dzialan niepoz,!danych 

W ponizszej tabeli wymieniono dzialania niepoz,!dane stwierdzone w trakcie badan klinicznych i w 
okresie po wprowadzeniu do obrotu zgodnie z klasyfikacj,! uklad6w i narz'!d6w. 
CZystose dzialan niepoz,!danych okreslono nastypuj,!co: 
bardzo czysto (2: 1110) 
cZysto (2:11100 do <1110) 
niezbyt cZysto (2:111 000 do <11100) 
rzadko (2:1110 000 do < 111 000) 
bardzo rzadko «1110 000) 
cZystose nieznana (nie moze bye okreslona na podstawie dostypnych danych). 

W kazdej z grup cZystosci wystypowania dzialania niepoz,!dane przedstawione s,! pod wzglydem 
zmniejszania siy ich ciyzkosci. 

KlasyfIkacja Bardzo Cz~sto Niezbyt cz~sto Rzadko Bardzo rzadko Cz~stosc 

uklad6w i cz~sto (2: 11100 do <111 0) (2: 111 000 (2:1110000 «1110000) nieznana 
narz'!d6w (2:1110) do <11100) do <111 000) (nie moze bye 

okreslona na 
podstawie 
dostypnych 

danych) 

Zakazenia rzekomobloniaste zapalenie jelita 
i zarazenia zapalenie jelit grubego wywolane 
pasozytnicze zwi,!zane z przez Clostridium 

antybiotykoterapi,! *# difficile* , 
zakazenie 
pochwy* 

Zaburzenia agranulocytoza *, 
krwi i neutropenia *, 
ukladu trombocytopenia *, 
chlonnego leukopenia*, 

eozynofIlia 
Zaburzenia gor,!czka reakcja wstrz'!s 
ukladu polekowa, reakcja anafIlaktyczna *# anafIlaktyczny* , 

immunologi- alergiczna na reakcje 

cznego alkohol benzylowy anafIlaktoidalne* , 
(tzw. "zesp61 nadwrazliwose * 
niewydolnosci 
oddechowej") 

Zaburzenia zaburzenia sennose, zawroty 

ukladu smaku, blokada glowy, b6le glowy 

nerwowego nerwowo-
miysniowa. 

Zaburzenia Zatrzymanie 

serca la''!zeniowo-
oddechowe§ 

Zaburzenia zakrzepowe niedocisnienie 
naczyniowe zapalenie zyl tytnicze§ 
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Zaburzenia biegunka, 
zollldka i b61 
~elit brzucha, 

wymioty, 
nudnosci 

Zaburzenia przemijaj~ce 

wlltroby i zapalenie 

drog w~troby 

zolciowych z z6ltaczk~ 
zastoinow~ 

Zaburzenia osutka plarnkowo- oksyczna wysypka i 

sMry i grudkowa, osutka nekroliza nask6rka tworzenie siy 

tkanld odropodobna* , (zesp61 Lyella, pycherzy 

podsk6rnej pokrzywka ang. toxic (reakcja 
epidermal nadwrazliwosci) 
necrolysis, 
TEN)*, 
pycherzowy 
rumieil 
wielopostaciowy 
(zesp61 Stevensa 
Johnsona, Stevens 
Johnson 
syndrome, SJS)*, 
zesp61 Lyella, 
obrzyk 
naczynioruchowy , 
zruszczaj~ce 

zapalenie sk6ry *, 
pycherzowe 
zapalenie sk6ry*, 
rumieil 
wieiopostaciowy , 
swi~d, zapalenie 
pochwy 

Zaburzenia zapalenie 

miysniowo- wielostawowe 

szldeletowe 
i U{anki 
Illcznej 
Zaburzenia b61, ropnie w 

og61ne i miejscu 

stany w wstrzykniycia. 

miejscu 
Ipodania 
Badania nieprawidlowe 
diagnosty- wyniki badail 

czne czynnosci w~troby 

* Dzialanie niepoz1!dane zglaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu 
# Patrz punkt 4.4 
§ Rzadkie przypadki zglaszano po zbyt szybkim podaniu doiylnym (patrz punkt 4.2) 

Zglaszanie podejrzewanych dzialan niepozadanych 

z6ltaczka* 

wysypka polekowa 
z eozynofili~ 
i objawami 
uog61nionymi 
(ang. drug reaction 
with eosinophilia 
and systemic 
symptoms, 
DRESS)*,ostra 
uog6lniona osutka 
krostkowa (ang. 
acute generalized 
exanthematous 
pustulosis, 
AGEP)* 

podraznienie w 
miejscu 
wstrzykniycia * 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zglaszanie podejrzewanych dzialan 
niepoz1!danych. Umozliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzysci do ryzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby nalez1!ce do fachowego peI'sonelu medycznego powinny zglaszac 
wszelkie podejrzewane dzialania niepoz1!dane za posrednictwem Departamentu Monitorowania 
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Niepoz1!danych Dzialan Produkt6w Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, 
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych 
AI. J erozolimskie 181 C 
02-222 Warszawa 
tel.: + 48224921 301 
faks: + 48224921 309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepoz1!dane mozna zglaszac r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Dotychczas nie zaobserwowano zadnych objawow przedawkowania produktu leczniczego. 
Hemodializa oraz dializa otrzewnowa nie S1! skuteczne. Nie rna zadnej specyficznej odtrutki. 
Clindamycin Kabi podaje siy domiysniowo lub dO:iylnie, zatem prukanie zol1!dka nie rna zastosowania. 

5. WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna 
Leki przeciwbakteryjne do stosowania og6lnego; Linkozamidy 
KodATC 
J01FF01 

Mechanizm dzialania 
Klindamycyna wi1!ze siy z podjednostk1! 50S lybosomu bakteryjnego i hamuje syntezy bialek. 
Dzialanie klindamycyny jest w glownej mierze bakteriostatyczne. 

Dzialanie fatmakodynamiczne 
Skutecznosc dzialania zale:iy gl6wnie od przedziaru czasu, w kt6rym styzenie produktu leczniczego 
w osoczu przewyzsza wartosc minimalnego styzenia hamuj1!cego wzrost patogenu (ang. minimum 
inhibitory concentration, MlC). 

Mechanizmy opornosci 
Opornosc na klindamycyny moze rozwin1!c siy w wyniku zaistnienia opisanych nizej mechanizm6w. 
Opornosc gronkowc6w i paciorkowc6w czysto polega na zwiykszonym stopniu wi1!zania grup 
metylowych z podjednostk1! 23S rRNA (tzw. opornosc naturalna typu MLSB), co powoduje znaczne 
zmniejszenie powinowactwa klindamycyny do lybosomu. 
Wiykszosc szczep6w S. aureus opornych na metycyliny (MRSA) przejawia opornosc naturaln1! typu 
MLSB, a co za tym idzie jest oporna na klindamycyny. W leczeniu zakazen wywolanych przez 
gronkowce oporne na makrolidy nie nale:iy stosowac klindamycyny, nawet wtedy, gdy wykazano 
in vitro wrazliwosc szczepu, poniewaz leczenie moze doprowadzic do wyselekcjonowania 
drobnoustrojow 0 naturalnej opornosci typu MLSB. 

Szczepy 0 opornosci naturalnej typu MLSB wykazuj1! calkowit1! opornosc krZYZOW1! na dzialanie 
klindamycyny, linkomycyny, makrolid6w (np. azytromycyny, klatytromycyny, elytromycyny, 
roksytromycyny, spiramycyny), a takze streptograminy B. 

Watiosci graniczne 
Klindamycyny badano stosuj1!C serie typowych rozcienczen. Okreslono nastypuj1!ce watiosci 
minimalnego styzenia hamuj1!cego wzrost wrazliwych i opornych bakterii. 

Kliniczne watiosci graniczne EUCAST (wersja 6.0, 2016-01-01) 

Patogen Wrazliwy Oporny 
Staphylococcus I ~0,25 mg/l >0,5 mg/l 
Streptococcus A, B, C, G I,L ~0,5 mg/l >0,5 mg/l 
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::;0,5 mg/l >0,5 mg/l 
Streptococcus spp. grupa viridans3 ::; 0.5 mg/l > 0.5 mg/l 
Bakterie beztlenowe Gram-ujemne ::;4 mg/l >4 mg/l 
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie ::;4mg/l >4 mg/l 
1 Indukcyjny mechanizm opornosci na klindamycyny moze zostae wykryty w tescie badajqcym 

antagonizm klindamycyny i antybiotyku z grupy markolid6w. Jesli nie stwierdza siy antagonizmu, 
gatunek naleZy rapOltowae jako wrazliwy. Jesli stwierdza siy antagonizm, gatunek naleZy rapOltowae 
jako oporny i rozwaZye dodanie do wyniku komentarza: "Klindamycyna moze bye stosowana 
w kr6tkotrwalym leczeniu lzejszych zakazen sk6ty i tkanki podsk6rnej, poniewaz w trakcie takiego 
leczenia jest male prawdopodobienstwo rozwoju opornosci konstytutywnej." 

2 Nie jest znane kliniczne znaczenie indukcyjnego mechanizmu opornosci na klindamycyny 
w skojarzonym leczeniu ciyzkich zakazen S. pyogenes. 

3 Indukcyjny mechanizm opornosci na klindamycyny moze zostae wykryty w tescie badajqcym 
antagonizm klindamycyny i antybiotyku z grupy markolid6w. Jesli nie stwierdza siy antagonizmu, 
gatunek naleZy rapOltowae jako wrazliwy. Jesli stwierdza siy antagonizm, gatunek naleZy rapOltowae 
jako oporny. 

Cz((stose wyst((powania opornosci nabytej 
Wystypowanie nabytej opornosci poszczeg6lnych gatunk6w moze r6znie siy pod wzglydem polozenia 
geograficznego oraz zmieniae siy w czasie. Szczeg6lnie podczas leczenia ciyzkich zakazen naleZy 
korzystae z lokalnej informacji 0 opornosci. Jezeli jest to konieczne, naleZy zasiygnqe porady 
specjalisty w sytuacji, gdy lokalna opornose powoduje, ze zasadnose uZycia dane go srodka 
w przynajmniej niekt6rych rodzajach zakazen jest wqtpliwa. Szczeg6lnie w przypadku ciyzkich 
zakazen lub nieskutecznosci leczenia, naleZy dokonae wmyfikacji diagnozy mikrobiologicznej oraz 
wrazliwosci drobnoustroju. 

Gatunki zwyJde wrazliwe 
Drobnoustro;e tlellowe Gram-dodatnie 
Actinomyces israeliio 
Staphylococcus aureus (wrazliwy na metycyliny) 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus spp. grupa viridanso 
Drobnoustroje beztlellowe 
Bacteroides spp. ° (z wyjqtkiem B. fragilis) 
Clostridium perfringens ° 
Peptoniphilus spp. ° 
Fusobacterium spp. ° 
Peptostreptococcus spp. ° 
Prevotella spp. 
Propionibacterium spp. ° 
Veillonella spp. ° 
lllne drobnoustroje 
Chlamydia trachomatisO 
Chlamydophila pneumoniaeo 
Gardnerella vaginalisO 
Mycoplasma hominiso 

Gatunki, u ktorych moze wyst~pic problem opornosci nabytej 
Drobnoustro;e tlellowe Gram-dodatllie 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus aureus (oporny na metycyliny)+ 
Staphylococcus epidermidis + 

Staphylococcus haemolyticus 
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Staphylococcus hominis 
Streptococcus agalactia 
Droblloustroje tlellowe Gram-ujemlle 
Moraxella catarrhalii 
Drobllollstro;e beztlellowe 
Bacteroides fragilis 

Drobnoustroje 0 opornosci wrodzone.i 
Droblloustro;e tlellowe Gram-dodatllie 
Enterococcus spp. 
Listeria monocytogenes 
Drobllollstro;e tlellowe Gram-u;enme 
Escherichia coli 
Haemophilus injluenzae 
Klebsiella spp. 
Pseudomonas aeruginosa 
Droblloustroje beztlenowe 
Clostridium difficile 
Illlle drobnollstro;e 
Mycoplasma pneumoniae 
Ureaplasma urealyticum 

o Brak uaktualnionych danych w momencie opublikowania tabel. Pierwotne publikacje, artykuly 
dotyczl!ce standard6w naukowych i wytyczne terapeutyczne zakladajl! wrazliwose patogenu. 

$ Wiykszose gatunk6w naturalnie wrazliwych wykazuje umiarkowanl! opornose. 
+ Co najmniej w jednym regionie stwierdza siy odsetek szczep6w opornych przekraczajl}cy 50%. 
/\ Ll!czna nazwa obejmujl!ca heterogennl! grupy paciorkowc6w. Odsetek szczep6w opornych moze 

bye r6zny w zaleznosci od gatunku paciorkowc6w. 

5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne 

W chlanianie 
Pochodne klindamycyny r6znil} siy jedynie do czasu rozpadu wil}zan estrowych, nastypujl}cego po 
wchloniyciu produktu leczniczego. Potem klindamycyna wystypuje w organizmie jako wolna zasada 
(postae czynna). EstIy nalezy uwazae za proleki. 
Klindamycyny fosforan jest rozpuszczalnym w wodzie estrem do stosowania pozajelitowego. 
Po wstrzykniyciu domiysniowym 300 mg najwyzsze styzenie w surowicy osil}gane po 3 godzinach 
wynosi w przyblizeniu 6 Ilg/ml, po doi;ylnym podaniu 300 mg srednie styzenie klindamycyny 
w surowicy w przyblizeniu po jednej godzinie wynosi okolo 4 do 6 Ilg/ml. 

DystIybucja 
Stopien wil}zania klindamycyny z bialkami osocza zalei;y od jej styzenia i osil}ga w przedziale 
terapeutycznym wartose pomiydzy 40% a 94%. 

Klindamycyna latwo przenika do tkanek, przez badery krew-lozysko oraz do mleka matki. Stopien 
dyfuzji do przestrzeni podpaj yczyn6wkowej jest niewystarczaj~cy nawet w przypadku zapalenia opon 
m6zgowo-rdzeniowych. Produkt leczniczy osil!ga duze styzenie w tkance kostnej , mazi stawowej, 
plynie otrzewnowym, plynie oprucnowym, plwocinach i ropie. lednoczesnie w surowicy notowano 
nastypujl}ce styzenia substancji czynnej: w tkance kostnej 40% (20%-75%), mazi stawowej 50%, 
plynie otrzewnowym 50%, plynie oprucnowym 50%-90%, plwocinach 30%-75% i w ropie 30%. 

Metabolizm 
Metabolizm klindamycyny zachodzi g16wnie w wl!trobie. 
Badania in vitro z zastosowaniem ludzkiej wl}troby i mikrosom6w jelitowych wykazaly, ze 
klindamycynajest g16wnie utleniana przez CYP3A4, z niewielkim udzialem CYP3A5, z 
wytworzeniem klindamycyny sulfotlenku i drugorzydnego metabolitu, N-demetyloklindamycyny. 
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Okres p6ltrwania klindamycyny w surowicy wynosi w przyblizeniu 3 godziny u doroslych pacjent6w 
i okolo 2 godziny u dzieci. Okres p6ltrwania wydhlza siy u pacjent6w z niewydolnosci~ nerek oraz 
umiarkowan~ lub ciyzk~ niewydolnosci~ w~troby. 
Niekt6re metabolity wykazuj~ dzialanie mikrobiologiczne (pochodna N-demetylowa i sulfotIenek). 
Produkty lecznicze nasilaj~ce dzialanie enzym6w w~trobowych skracaj~ sredni czas utrzymywania siy 
klindamycyny w organizmie. 

Eliminacja 
Z kalem wydalane jest 2/3, a z moczem 1/3 dawki klindamycyny. Mniej niz 10% dawki jest wydalane 
z moczem w postaci niezmienionej. 
Klindamycyna nie moze bye dializowana. 

5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpieczeiistwie 

Objawami zatrucia u zwierz~tjest zmniejszona aktywnose oraz drgawki. 
Po wielokrotnym podawaniu domiysniowym (im.) klindamycyny psom donoszono 0 zwiykszeniu 
aktywnosci AspA T i AlA T oraz potwierdzono nieznaczne zwiykszenie masy w~troby bez 
udokumentowanych zmian morfologicznych. Dlugotrwale podawanie klindamycyny psom 
spowodowalo uszkodzenie blony sluzowej zol~dka oraz pycherza moczowego. 

Po podaniu produktu leczniczego domiysniowo oraz podsk6rnie obserwowano odczyny w miejscu 
wklucia (stan zapalny, wylew podsk6rny oraz uszkodzenie tkanki), jednak styzenie podawanego 
roztworu znacznie przewyzszalo maksymalne styzenie terapeutyczne. 

Genotoksycznose i rakotw6rczose 
Badania in vitro oraz in vivo nie wykazaly genotoksycznosci klindamycyny. Nie prowadzono 
dhlgoterminowych badan na zwierzytach oceniaj~cych rakotw6rczose klindamycyny. 

Toksyczny wplyw na reprodukcj(( 
Przeprowadzone u szczur6w i myszy badania z zastosowaniem klindamycyny nie ujawnily 
wystarczaj~cych danych dotycz~cych wystypowania jakichkolwiek zaburzen plodnosci lub 
toksycznego wplywu na zarodek i pl6d. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Alkohol benzylowy 
Disodu edetynian 
Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) 
Woda do wstrzykiwan 

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne 

Nastypuj~ce substancje czynne wykazuj~ niezgodnose fizyczn~ z produktem leczniczym Clindamycin 
Kabi: ampicylina, s61 sodowa fenytoiny, barbiturany, aminofilina, glukonian wapnia, cyprofloksacyna, 
siarczan magnezu, s6l sodowa ceftriaksonu, difenylohydantoina, chlorowodorek idarubicyny 
i chlorowodorek ranitydyny. Roztwory soli klindamycyny maj~ niskie pH i w duiym stopniu mozna 
spodziewae siy niezgodnosci z roztworami zasadowymi lub z produktami leczniczymi nietrwalymi 
wniskim pH. 

Nie mieszae produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, opr6cz wymienionych 
w punkcie 6.6. 
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6.3 Okres waznosci 

Opakowanie przed otwarciem 
18 miesiycy 

Po rozcienczeniu 
Potwierdzono chemicznll i fizycznll stabiInosc roztworu po rozcienczeniu w 0,9% roztworze sodu 
chIorku, roztworze Ringera z mIeczanami i 5% roztworze gIukozy przez 48 godzin w temperaturze 
25°C. 
Z mikrobioIogicznego punktu widzenia, produkt Ieczniczy naIeZy zuzyc natychmiast po 
rozcienczeniu. Jezeli produkt Ieczniczy nie zostanie zuzyty natychmiast, w6wczas odpowiedziainosc 
za czas i warunki przechowywania produktu Ieczniczego przed uZyciem ponosi uZytkownik. Zwykie 
nie naleZy przechowywac roztworu dluzej niz 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba ze 
produkt Ieczniczy zostal rozcienczony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. 

6.4 Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywania 

Nie przechowywac w temperaturze powyzej 25°C. 
Warunki przechowywania produktu Ieczniczego po pierwszym otwarciu i rozcienczeniu, patrz 
punkt 6.3. 

6.5 Rodzaj i zawal10sc opakowania 

Ampulki z bezbarwnego szkla typu I, w tekturowym pudelku. 
Opakowanie zawiera 5 Iub 10 ampulek po 2 ml, 4 mi Iub 6 m!. 
Nie wszystkie wielkosci opakowan muszll znajdowac siy w obrocie. 

6.6 Specjalne srodki ostroznosci dotycz~ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego 
do stosowania 

Przed podaniem w infuzji dOZylnej roztw6r do wstrzykiwan Clindamycin Kabi naleiy rozcienczyc 
(styzenie nie moze przekraczac 18 mg klindamycyny na 1 ml) i podawac w infuzji trwajllcej 
co najmniej 10 do 60 minut (szybkosc infuzji nie moze przekraczac 30 mg/min). Nigdy nie podawac 
produktu Ieczniczego w postaci szybkiego wstrzykniycia dOZylnego (bolus). 

Dawka 
300 mg 
600 mg 
900 mg 
1200 mg 

Rozcienczainik 
50ml 
50 ml 
50-100mI 
100 ml 

Minimainy czas infuzji 
10 minut 
20 minut 
30 minut 
60 minut 

Clindamycin Kabi mozna rozcienczyc w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera 
z mleczanami lub 5% roztworze glukozy. 

Podanie domiysniowe jest wskazane, jesIi podanie dOZylne nie jest mozliwe z jakiejkolwiek 
przyczyny. 

Do jednorazowego uZycia. 

Produkt leczniczy naleZy obejrzec przed uZyciem oraz po rozcienczeniu. Nie nalezy stosowac 
produktu leczniczego Clindamycin Kabi, jesii zauwaZy siy jakiekolwiek cZllstki stale Iub intensywne 
zabarwienie roztworu . NaieZy stosowac jedynie przezroczysty roztw6r, wolny od widocznych cZllstek 
stalych. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu Ieczniczego Iub jego odpady naleZy usunllc zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 
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7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ.t\CY POZWOLENIE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 

AI. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 

8. NVMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr 14645 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
I DATA PRZEDLUZENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2l.05 .2008 r. 
Data ostatniego przedluzenia pozwolenia: 27.08.2013 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZF;SCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

02.08.2018 r. 
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