
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO 

Fluconazole Kabi, 2 mg/ml, roztw6r do infuzji 

2. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY 

Kazde 50 ml roztworu do infuzji zawiera 100 mg flukonazolu. 
Kazde 100 ml roztworu do infuzji zawiera 200 mg flukonazolu. 
Kazde 200 ml roztworu do infuzji zawiera 400 mg flukonazolu. 

Kazdy ml zawiera 2 mg flukonazolu. 

Substancja pomocnicza 0 znanym dzialaniu 
Kazdy ml zawiera 9 mg chlorku sodu (co odpowiada 0,154 mmol sodu). 

Perny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAC FARMACEUTYCZNA 

Roztw6r do infuzj i 
Przezroczysty, bezbarwny roztw6r bez widocznych cZl!stek stalych, 0 pH 4,0 do 8,0 i osmolarnosci 
okolo 308 mOsm / kgH20. 

4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Fluconazole Kabijest wskazany w leczeniu zakazen grzybiczych (patrz punkt 5.l). 

Fluconazole Kabi jest wskazany do stosowania u pacjent6w doroslych w leczeniu: 
kryptokokowego zapalenia opon m6zgowych (patrz punkt 4.4); 
kokcydioidomykozy (patrz punkt 4.4); 
inwazyjnej kandydozy; 
drozdzakowego zakazenia blon sluzowych, w tym zakazenia gardla, przelyku, wystypowanie 
drozdzak6w w moczu oraz przewlekle zakazenia sluz6wkowo-sk6rne; 
przewleklej zanikowej kandydozy jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej) w przypadku, gdy 
higiena dentystyczna lub leczenie miejscowe jest niewystarczajl!ce. 

Fluconazole Kabi jest wskazany do stosowania u pacjent6w doroslych w zapobieganiu: 
nawrotom zapalenia opon m6zgowych u pacjent6w z grupy wysokiego tyzyka nawrot6w; 
nawrotom drozdzakowego zapalenia blony sluzowej jamy ustnej, gardla i przelyku u pacjent6w 
zarazonych wirusem HIV z grupy wysokiego ryzyka nawrot6w; 
zakazeniom grzybiczym u pacjent6w z przedluzajl!cl! siy neutropenil! (takich jak pacjenci 
z nowotworami krwi otrzymujl!cy chemioterapiy lub pacjenci po przeszczepieniu macierzystych 
kom6rek krwiotw6rczych (patrz punkt 5.1)). 

Fluconazole Kabi jest wskazany do stosowania u noworodk6w urodzonych 0 czasie, niemowi<lt, 
malych dzieci, dzieci oraz mlodziezy w wieku od 0 do 17 lat. 
Fluconazole Kabijest stosowany w leczeniu drozdzakowych zakazen blon sluzowych (jamy ustnej, 
gardla i przelyku), inwazyjnej kandydozy, kryptokokowego zapalenia opon m6zgowych oraz 
w profilaktyce zakazen drozdzakami u pacjent6w z obnizonl! odpornoscil!. Fluconazole Kabi moze 



bye stosowany jako leczenie podtrzymujllce w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego 
zapalenia opon m6zgowych u dzieci z grupy wysokiego ryzyka wystllPienia nawrot6w (patrz punkt 
4.4). 

Leczenie mozna rozpoczlle przed otrzymaniem wynik6w posiewu oraz innych badan laboratotyjnych. 
Jednakze po ich otrzymaniu naleiy odpowiednio dostosowae leczenie. 

Naleiy wzille pod uwag€( oficjalne wytyczne dotyczllce prawidl:owego stosowania lek6w 
przeciwgrzybiczych. 

4.2 Dawkowanie i spos6b podawania 

Dawkowanie 
Dawk€( naleiy dostosowae w zaleznosci od rodzaju oraz ci€(zkosci zakazenia grzybiczego. Jesli 
w danym zakazeniu konieczne jest stosowanie wielokrotnych dawek, leczenie naleiy kontynuowae do 
chwili ustllpienia klinicznych lub mikrobiologicznych objaw6w czynnego zakazenia. Niedostatecznie 
dlugi czas trwania leczenia moze bye przyczynll nawrot6w czynnego zakazenia. 

Pacjenci dorosli 

Wskazania Dawkowanie Czas trwania leczenia 

Kryptokokoza - Leczenie Dawka nasycajllca: Zazwyczaj co najmniej 6 do 
kryptokokowego 400 mg w pierwszej 8 tygodni. W przypadku 
zapalenia opon dobie. infekcji zagrazajllcych iyciu 
m6zgowych Nast€(pna dawka: dawk€( doboWll mozna 

200 mg do 400 mg zwi€(kszye do 800 mg. 
raz na dob€(. 

- Leczenie 200 mg raz na dob€( Stosowae do odwolania 
podtrzymujllce w dawce dobowej 200 mg. 
w zapobieganiu 
nawrotom 
kryptokokowego 
zapalenia opon 
m6zgowych 
u pacjent6w 
z grupy wysokiego 
ryzyka nawrot6w 

Kokcydioidomykoza 200 mg do 400 mg 11 do 24 miesi€(cy lub dluzej, 
raz na dob€( w zaleznosci od pacjenta. 

W przypadku niekt6tych 
infekcji naleiy rozwaiye 
zastosowanie dawki 800 mg 
na dob€(, w szczeg6lnosci 
w zapaleniu opon 
m6zgowych. 
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Inwazyjna Dawka nasycajllca: Zazwyczaj zalecany czas 
kandydoza 800 mg w pierwszej trwania leczenia zakazenia 

dobie. drozdzakowego krwi wynosi 
N astypna dawka: 2 tygodnie po pierwszym 
400 mg raz na doby. negatywnym wyniku 

posiewu krwi oraz ustllpieniu 
objaw6w przedmiotowych 
i podmiotowych 
charakterystycznych dla 
kandydemii. 

Leczenie Imndydozy - Kandydoza j amy Dawka nasycajllca: 7 do 21 dni (do czasu 
blon sluzowych ustnej 200 mg do 400 mg ustllpienia kandydozy jamy 

w pierwszej dobie. ustnej). 
Nastypna dawka: U pacjent6w z ciyzkim 
100 mg do 200 mg oslabieniem czynnosci 
raz na doby. ukladu immunologicznego, 

leczenie moina wydlui:yc. 
- Kandydoza Dawka nasycajllca: 14 do 30 dni (do czasu 

przelyku 200 mg do 400 mg ustllpienia kandydozy 
w pierwszej dobie. przelyku). 
Nastypna dawka: U pacjent6w z ciyzkim 
100 mg do 200 mg oslabieniem czynnosci 
raz na doby. ukladu immunologicznego, 

leczenie moina wydlui:yc. 
- Wystypowanie 200 mg do 400 mg 7 do 21 dni. 

drozdzak6w raz na doby U pacjent6w z ciyzkim 
w moczu oslabieniem czynnosci 

ukladu immunologicznego, 
leczenie moina wydlui:yc. 

- Przewlekla 50 mg raz na doby 14 dni. 
zanikowa 
kandvdoza 

- Przewlekla 50 mg do 100 mg raz Do 28 dni. 
kandydoza na doby U pacjent6w z ciyzkim 
sluz6wkowo- oslabieniem czynnosci 
sk6rna ukladu immunologicznego 

oraz w zaleznosci od 
ciyzkosci zakazenia, leczenie 
mozna wydlui:yc. 

Zapobieganie - Kandydoza j amy 100 mg do 200 raz na Nie okreslono dla pacjent6w 
nawrotom ustnej doby lub 200 mg z przewleklym oslabieniem 
drozdzakowego 3 razy na tydzien ukladu immunologicznego. 
zapalenia blony - Kandydoza 100 mg do 200 mg Nie okreslono dla pacjent6w 
sluzowej przelyku raz na doby lub 200 z przewleklym oslabieniem 
u pacjentow mg 3 razy na tydzien ukladu immunologicznego. 
zarazonych HIV 
z grupy wysokiego 
ryzyka nawrotow 
Zapobieganie 200 mg do 400 mg Leczenie nalei:y rozpoczllC 
zakazeniom raz na doby kilka dni przed 
grzybiczym oczekiwanym wystllpieniem 

neutropenii oraz 
kontynuowac przez 7 dni po 
wyzdrowieniu; 
po zwiykszeniu ilosci 
neutrofili powyiej 
1000 kom6rek na mm3

. 
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Szczeg6lne grupy pacjent6w 

Pacjenci w podeszlym ""ieku 
Dawkowanie naleZy dostosowae w zaleznosci od czynnosci nerek (patrz "Pacjenci z zaburzeniami 
czynnosci nereR'). 

Pacjenci z zaburzeniami czynnosci nerek 
Fluconazole Kabi jest wydalany g16wnie z moczem w postaci niezmienionej. W przypadku 
jednorazowego podania nie jest konieczna modyfikacja dawki. U pacjent6w (w tym u dzieci 
i mlodzieZy) z zaburzeniami czynnosci nerek otrzymuj,!cych dawki wielokrotne, na pocz'!tku leczenia 
naleZy podae dawk€( nasycaj,!c,! od 50 mg do 400 mg, na podstawie zalecanej dawki dobowej dla 
danego wskazania. Po dawce nasycaj,!cej, dawk€( dobow,! (zgodnie ze wskazaniami) naleZy ustalie na 
podstawie ponizszej tabeli: 

Klirens kreatyniny (ml/min) Procent dawki zalecanej 
>50 100% 

:'::50 (bez hemodializ) 50% 
Hemodializy 100% po kazdej hemodializie 

Pacjenci hemodializowani powinni otrzymywae 100% zalecanej dawki po kazdej hemodializie, 
w dniach, w kt6rych nie wykonuje si€( dializy, pacjenci powinni otrzymae zmniej szon,! dawk€( zgodn,! 
z klirensem kreatyniny. 

Pacjenci z zaburzeniami czynnosci wqtroby 
Dane dotycz,!ce stosowania u pacjent6w z zaburzeniami czynnosci w,!troby S,! ograniczone, dlatego, 
flukonazol naleZy stosowae ostroznie u pacjent6w z dysfunkcj,! w,!troby (patrz punkty 4.4 i 4.8). 

Dzieci i mlodziez 
U dzieci i mlodzieZy nie naleZy przekraczae maksymalnej dawki dobowej wynosz'!cej 400 mg. 

Podobnie jak w przypadku zakazen u pacjent6w doroslych, czas trwania leczenia zaleZy od klinicznej 
oraz mykologicznej odpowiedzi pacjenta. Fluconazole Kabijest podawany w pojedynczych dobowych 
dawkach. 

Dawkowanie u dzieci i mlodzieZy z zaburzeniami czynnosci nerek - patrz ,,Pacjenci z zaburzeniami 
czynnosci nereR'. Nie badano farmakokinetyki flukonazolu u dzieci i mlodzieZy z niewydolnosci,! 
nerek (,,Noworodki urodzone 0 czasie (0 do 27 dni}", kt6re CZ€(sto wykazuj,! niedojrzalose 
czynnosciow,! nerek - patrz ponizej). 

Niemowffta, male dzieci oraz dzieci (w wieku od 28 dni do 11 fat) 

Wskazanie Dawkowanie Zalecenia 
- Kandydoza blon Dawka pocz'!tkowa: Dawka pocz'!tkowa moze bye 

sluzowych 6 mg/kg mc. stosowana w trakcie pierwszego 
Nast€(pna dawka: dnia leczenia w celu szybszego 
3 mg/kg mc. raz na dob€(. osi,!gni€(cia stanu r6wnowagi. 

- Inwazyjna kandydoza Dawka: 6 do 12 mg/kg mc. W zaleznosci od ci€(zkosci 
- Kryptokokowe zapalenie raz na dob€(. schorzenia. 

opon m6zgowych 
- Leczenie podtrzymuj,!ce Dawka: 6 mg/kg mc. raz na W zaleznosci od ci€(zkosci 

w celu zapobiegania dob€(. schorzenia. 
nawrotom 
kryptokokowego 
zapalenia opon 
m6zgowych u dzieci 
z wysokim lyzykiem 
nawrotu 
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- Zapobieganie Dawka: 3 do 12 mg/kg mc. raz W zaleznosci od stopnia oraz czasu 
zakazeniom drozdzakami na doby. trwania neutropenii (patrz 
u pacjentow z obnizon!l Dawkowanie u pacjentow 
odpornosci!l doroslych). 

Mlodziez (w wieku od 12 do 17 lat) 
W zaleznosci od wagi oraz stopnia dojrzalosci, lekarz przepisuj!lcy powinien oszacowae, ktore 
dawkowanie (dla pacjentow doroslych czy dzieci) jest najbardziej odpowiednie. Dane kliniczne 
wskazuj!l, ze dzieci maj!l wyzszy klirens flukonazolu niz pacjenci dorosli . Dawki 100, 200 i 400 mg 
u pacjentow doroslych odpowiadaj!l dawkom 3, 6 i 12 mg/kg mc. u dzieci w celu osi!lgniycia 
porownywalnego ogolnego wplywu na organizm. 

Noworodki urodzone 0 czasie (0 do 27 dni) 
Noworodki wolniej wydalaj!l flukonazol. Istnieje ograniczona ilose danych farmakokinetycznych 
dotycz!lcych dawkowania u noworodkow urodzonych 0 czasie (patrz punkt 5.2). 

Grupa wiekowa Dawkowanie Zalecenia 
Noworodki urodzone To sarno dawkowanie w mg/kg Nie naleZy przekraczae 
o czaSle mc. , jak u niemowl!lt, malych maksymalnej dawki 12 mg/kg mc. 
(0 do 14 dni) dzieci oraz dzieci powinno bye co 72 godziny. 

stosowane co 72 godziny. 
Noworodki urodzone To sarno dawkowanie w mg/kg Nie naleZy przekraczae 
o czaSIe mc., jak u niemowl!lt, malych maksymalnej dawki 12 mg/kg mc. 
(od 15 do 27 dni) dzieci oraz dzieci powinno bye co 48 godzin. 

stosowane co 48 godzin. 

Sposob podawania 
Flukonazol mozna podawae w postaci doustnej lub w postaci infuzji dOZylnej, droga podania zaleZy 
od stanu klinicznego pacjenta. W przypadku zmiany drogi podania nie jest konieczna zmiana 
dawkowania. 
Infuzjy dOZyln!l naleZy podawae z szybkosci!l nieprzekraczaj!lc!l10 mllminuty. Fluconazole Kabi 
zawiera 9 mg/ml (0,9%) roztwor chlorku sodu do infuzji. Kazde 200 mg (100 ml roztworu do infuzji) 
zawiera 15 mmoljonow sodowych i chlorkowych. Fluconazole Kabijest dostypny w postaci 
rozcienczonej roztworem chlorku sodu, wiyc u pacjentow kontroluj!lcych podaz sodu i plynow naleZy 
zwrocie uwagy na szybkose podawania roztworu. 

Instrukcja dotycz!lca rozcienczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6. 

4.3 Przeciwwslmzania 

Nadwrazliwose na substancjy czynnl! lub na ktor!lkolwiek substancjy pomocnicz!l wymienion!l 
w punkcie 6.1. 
Nadwrazliwose na pochodne zwil!zkow azolowych. 

Wyniki badania interakcji dawek wielokrotnych wykazuj!l, ze jednoczesne stosowanie terfenadyny 
u pacjentow otrzymuj!lcych flukonazol w dawkach wielokrotnych, wynoszl!cych 400 mg lub wiycej, 
jest przeciwwskazane. 

Jednoczesne stosowanie flukonazolu z innymi produktami leczniczymi, ktore wydluzajl! odstyp QT i Sl! 
metabolizowane przez cytochrom P450 (CYP) 3A4, takimi jak cyzapryd, astemizol, pimozyd, chinidyna 
oraz elytromycynajest przeciwwskazane (patrz punkty 4.4 i 4.5). 

4.4 Specjalne ostrzeienia i srodki ostroinosci dotyczllce stosowania 

Grzybica SkOlY owlosionej glowy 
Badano stosowanie flukonazolu w leczeniu grzybicy skory owlosionej glowy u dzieci . Nie wykazano 
wyzszej skutecznosci niz gryzeofulwiny, a ogolny odsetek wyzdrowien byl nizszy niz 20%. Dlatego 
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produktu leczniczego Fluconazole Kabi nie naleZy stosowae w leczeniu grzybicy sk6ry ow!osionej 
g!owy. 

Klyptokokoza 
Dane dotycz,!ce skutecznosci flukonazolu w leczeniu kryptokokozy oraz zakazen 0 innych 
lokalizacjach (np. pruc i kryptokokoza sk6ry) S,! ograniczone, przez co brak dokladnych zalecen 
dotycz,!cych dawkowania. 

Glyboka grzybica endemiczna 
Dane dotycz,!ce skutecznosci flukonazolu w leczeniu innych postaci grzybicy endemicznej, takichjak 
parakokcydioidomykoza, sporouychoza limfatyczno-sk6rna i histoplazmoza S,! ograniczone, przez co 
brak dokladnych zalecen dotycz,!cych dawkowania. 

Nerki 
NaieZy zachowae ostroznose podczas podawania produktu leczniczego Fluconazole Kabi u pacjent6w 
z zaburzeniami czynnosci nerek (patrz punkt 4.2). 

Niewydolnose kOlY nadnerczy 
Ketokonazol znany jestjako czynnik powoduj,!cy wystypowanie niewydolnosci koty nadnerczy, co 
moze bye obserwowane, choe rzadko, takZe w odniesieniu do flukonazolu. 
Niewydolnose kOlY nadnerczy zwi,!zana zjednoczesnym leczeniem prednizonem, patrz punkt 4.5 
Wplyw flukonazolu na inne produkty lecznicze. 

W'lu'oba i drogi z6kiowe 
NaieZy zachowae ostroznose podczas podawania produktu leczniczego Fluconazole Kabi u pacjent6w 
z zaburzeniami czynnosci w,!troby. 

Stosowanie produktu leczniczego Fluconazole Kabi wi,!za!o siy rzadko z ciyzkim toksycznym 
uszkodzeniem w'!troby, w tym ze skutkiem smiettelnym, g!6wnie u pacjent6w z ciyzkimi chorobami 
podstawowymi. W przypadkach hepatotoksycznego dzialania flukonazolu nie obserwowano 
jednoznacznego zwi,!zku z ca!kowit'! dawk,! dobow,! produktu leczniczego, czasem trwania leczenia 
oraz z pki,! ani wiekiem pacjent6w. Dzialanie hepatotoksyczne flukonazolu zwykle przemija!o po 
przerwaniu leczenia. 
Jesli w trakcie leczenia flukonazolem wyst,!pi,! zaburzenia wynik6w czynnosci w'!troby, naleZy 
dokladnie monitorowae pacjent6w w kierunku ciyzszego uszkodzenia w,!troby. 
NaieZy poinformowae pacjent6w 0 mozliwych objawach swiadcz,!cych 0 powaznym oddzialywaniu 
na w,!troby (znaczna astenia, anoreksja, utrzymuj,!ce siy nudnosci, wymioty i z6haczka). W takim 
przypadku naleZy niezw!ocznie przerwae leczenie oraz skontaktowae siy z lekarzem. 

Uk!ad sercowo-naczyniowy 
Stosowanie niekt6tych azoli, w tym flukonazolu, by!o zwi,!zane z wydruzeniem odstypu QT w zapisie 
elektrokardiograficznym. Flukonazol powoduje wydruzenie odstypu QT poprzez hamowanie 
koryguj,!cego pr,!du kanaru potasowego (lkr)' Wydruzenie odstypu QT powodowane przez inne 
produkty lecznicze (takie jak amiodaron) moze bye wzmacniane poprzez hamowanie cytochromu 
P450 (CYF) 3A4. W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, 
u pacjent6w przyjmuj,!cych flukonazol rzadko notowano wydruzenie odstypu QT i zaburzenia tytmu 
typu torsade de pointes. Dotyczy!o to ciyzko ChOlych pacjent6w z wieloma czynnikami ryzyka, takimi 
jak choroby miysnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe orazjednoczesne stosowanie produkt6w 
leczniczych mog'!cych powodowae zaburzenia tytmu serca. Pacjenci z hipokaliemi,! i zaawansowan'! 
niewydolnosci,! serca S,! narazeni na zwiykszone tyzyko wyst,!pienia zagrazaj'!cych Zyciu 
komorowych zaburzen tytmu serca i zaburzen tytmu typu torsade de pointes. 

NaieZy zachowae ostroznose podczas stosowania flukonazolu u pacjent6w, u kt6tych wystypuj,! 
powyzsze czynniki tyzyka zaburzen rytmu serca. Jednoczesne stosowanie innych produkt6w 
leczniczych wydruzaj,!cych odstyp QT oraz metabolizowanych przez cytochrom P450 (CYP) 3A4 jest 
przeciwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.5). 
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HalofantIyna 
Wykazano, ze terapeutyczna dawka halofantryny wydluza odstyp QT orazjest substratem izoenzymu 
CYP3A4. Nie zaleca siy jednoczesnego stosowania flukonazolu oraz halofantryny (patrz punkt 4.5). 

Reakcje sk6rne 
Podczas leczenia flukonazolem rzadko obserwowano wystypowanie sk6rnych reakcji alergicznych, 
takichjak zesp61 Stevensa-Johnsona i toksyczne maItwicze oddzielanie siy nask6rka. Pacjenci z AIDS 
Sl! bardziej narazeni na wystypowanie ciyzkich reakcji sk6rnych po zastosowaniu r6znych produkt6w 
leczniczych. Jesli u pacjenta z powierzchownl! grzybicl!, leczonego flukonazolem, wystl!pi wysypka, 
naleZy przerwac podawanie flukonazolu. Jezeli wysypka rozwinie siy u pacjenta leczonego 
flukonazolem z powodu inwazyjnego, ukladowego zakazenia grzybiczego, pacjenta naleZy uwaznie 
obserwowac, w razie wystl!pienia zmian pycherzowych lub rumienia wielopostaciowego naleZy 
przerwac podawanie flukonazolu . 

N adwrazliwosc 
Rzadko opisywano przypadki wystl!pienia reakcji anafilaktycznej (patrz punkt 4.3). 

Cytochrom P450 
Flukonazoljest umiarkowanym inhibitorem CYP2C9 i CYP3A4. Ponadto jest r6wniez silnym 
inhibitorem CYP2C 19. NaleZy kontrolowac pacjent6w leczonych jednoczesnie produktem leczniczym 
Fluconazole Kabi oraz produktami leczniczymi 0 wl!skim indeksie terapeutycznym metabolizowanymi 
z udzialem CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4 (patrz punkt 4.5). 

Terfenadyna 
NaieZy dokladnie monitorowac pacjent6w przyjmujl!cychjednoczesnie terfenadyny i flukonazol 
w dawkach mniejszych niz 400 mg na doby (patI·z punkty 4.3 i 4.5). 

Substancje pomocnicze 
Ten produkt leczniczy zawiera 0,154 mmol sodu w m\. NaieZy to uwzglydnic u pacjent6w 
kontrolujl!cych zawaltosc sodu w diecie. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Produkty lecznicze, kt6rych jednoczesne stosowanie z flukonazolem jest przeciwwskazane 

Cyzaplyd 
Podczas jednoczesnego stosowania flukonazolu i cyzaprydu notowano wystypowanie zaburzen 
kardiologicznych, w tym zaburzen rytInu typu torsade de pointes. W kontrolowanym badaniu 
wykazano, ze jednoczesne podawanie 200 mg flukonazolu raz na doby i 20 mg cyzaprydu cztety razy 
na do by powodowalo istotne zwiykszenie styzenia cyzaprydu w osoczu oraz wydluzenie odstypu QTc. 
Jednoczesne stosowanie cyzaprydu i flukonazolu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). 

Terfenadyna 
W zwil!zku z wystypowaniem ciyzkich zaburzen lytmu zaleznych od skorygowanego odstypu QTc, 
u pacjent6w przyjmujl!cychjednoczesnie azole przeciwgrzybicze i terfenadyny, przeprowadzono 
w tym zakresie badania interakcji . W jednym badaniu dawka 200 mg na doby flukonazolu nie 
wplywal:a na odstyp QTc. W innym badaniu z dawkami flukonazolu 400 mg i 800 mg na doby 
wykazano, ze flukonazol w dawce 400 mg na doby i wiykszej, znaczl!co zwiyksza styzenia w surowicy 
stosowanej jednoczesnie terfenadyny. Jednoczesne stosowanie flukonazolu w dawkach 400 mg lub 
wiykszych z terfenadynl!jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). NaieZy dokladnie kontrolowac 
pacjent6w przyjmujl!cychjednoczesnie terfenadyny i flukonazol w dawkach mniejszych niz 400 mg 
na doby. 

Astemizol 
Jednoczesne stosowanie flukonazolu z astemizolem moze zmniejszac klirens astemizolu. Zwiykszone 
styzenie astemizolu moze prowadzic do wydluzenia odstypu QT oraz rzadko zaburzen lytmu typu 
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torsade de pointes. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i astemizolujest przeciwwskazane (patrz 
punkt 4.3). 

Pimozyd 
Chociaz nie przeprowadzono badan in vitro lub in vivo, jednoczesne stosowanie flukonazolu 
z pimozydem moze hamowac metabolizm pimozydu. Zwiykszone styzenie pimozydu w osoczu moze 
prowadzic do wydluzenia odstypu QT oraz rzadko do zaburzen rytmu typu torsade de pointes. 
Jednoczesne stosowanie flukonazolu i pimozydujest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). 

Chinidyna 
Chociaz nie przeprowadzono badan in vitro lub in vivo, jednoczesne stosowanie flukonazolu 
z chinidyn/l moze hamowac metabolizm chinidyny. Stosowanie chinidyny bylo zwi/lzane 
z wydruzeniem odstypu QT oraz rzadko z wyst/lpieniem zaburzen tytmu typu torsade de pointes. 
Jednoczesne stosowanie flukonazolu i chinidyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). 

Etytromycyna 
Jednoczesne stosowanie flukonazolu i etytromycyny moze zwiykszac ryzyko kardiotoksycznosci 
(wydruzony odstyp QT, torsade de pointes), co w konsekwencji moze prowadzic do naglej smierci 
z przyczyn sercowych. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i etytromycyny jest przeciwwskazane 
(patrz punkt 4.3). 

Produkty lecznicze, kt6rych jednoczesne stosowanie z flukonazolem nie jest zalecane 

Halofanttyna 
Flukonazol moze zwiykszac styzenie halofantryny w osoczu z powodu hamuj/lcego dzialania na 
CYP3A4. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i halofantryny moze zwiykszac ryzyko wyst/lpienia 
kardiotoksycznosci (wydruzony odstyp QT, torsade de pointes) oraz ryzyko naglej smierci z przyczyn 
sercowych. Nalei:y unikac jednoczesnego stosowania tych produkt6w leczniczych (patrz punkt 4.4). 

Produkty lecznicze, przy kt6rychjedoczesnym stosowaniu naleiy zachowac ostroinosc 

Amiodaron 
Jednoczesne stosowanie flukonazolu z amiodaronem moze prowadzic do zwiykszenia wydruzenia 
odstypu QT. Nalei:y zachowac ostroznosc, jezeli konieczne jestjednoczesne stosowanie flukonazolu 
z amiodaronem, szczeg6lnie w przypadku stosowania dui:ych dawek flukonazolu (800 mg). 

Produkty lecznicze, kt6rych jednoczesne stosOYlianie z flukonazolem wiqie si? z koniecznosciq 
zachOYliania srodk6w ostroinosci oraz modl!.fikacii dawki 

Wplyw innych produkt6w leczniczych na flukonazol 

Ryfampicyna 
Jednoczesne stosowanie ryfampicyny i flukonazolu powodowalo zmniejszenie wartosci AUC 
flukonazolu 025% i skr6cenie okresu p6ltrwania (t ) flukonazolu 0 20%. Nalei:y rozwai:yc mozliwosc 

\I, 

zwiykszenia dawki flukonazolu u pacjent6w przyjmuj/lcych jednoczesnie ryfampicyny. 

Badania interakcji wykazaly, ze doustne stosowanie flukonazolu wraz z pokarmem, cymetydyn/l, 
produktami leczniczymi zobojytniaj/lcymi kwas zol/ldkowy lub po napromieniowaniu calego ciala 
przed przeszczepieniem szpiku kostnego nie wplywa w istotny klinicznie spos6b na wchlanianie 
flukonazolu . 

Hydrochlorotiazyd 
W badaniu farmakokinetycznym dotycz/lcym interakcji, podanie wielokrotnych dawek 
hydrohlorotiazydu u zdrowych ochotnik6w otrzymuj/lcychjednoczesnie flukonazol zwiykszalo 
styzenie flukonazolu w osoczu 0 40%. Efekt ten nie powinien poci/lgac za sob/l zmiany schematu 
dawkowania flukonazolu u pacjent6w stosuj/lcych jednoczesnie diuretyki. 
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Wplyw flukonazolu na inne produkty lecznicze 
Flukonazol jest umiarkowanym inhibitorem cytochromu P450 (CYP) izoenzym6w 2C9 oraz 3A4. 
Flukonazoljest r6wniez silnym inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Opr6cz zaobserwowanych 
(udokumentowanych) interakcji wymienionych ponizej, istnieje ryzyko zwiykszenia styzenia w osoczu 
innych produkt6w leczniczych metabolizowanych przez CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4, stosowanych 
jednoczesnie z flukonazolem. W zwil!zku z tym nalei;y zachowae ostroznose podczas jednoczesnego 
stosowania takich produkt6w leczniczych i dokladnie monitorowae pacjent6w. Hamowanie aktywnosci 
enzym6w przez flukonazol utrzymuje siy przez 4 do 5 dni po odstawieniu flukonazolu, ze wzglydu na 
jego dlugi okres p6ltrwania (patrz punkt 4.3). 

Alfentanyl 
W trakciejednoczesnego leczenia flukonazolem (400 mg) oraz doi;ylnym alfentanylem (20 /lg/kg mc.) 
u zdrowych ochotnik6w, waJtose AUC IO alfentanylu wzrastala 2-krotnie, prawdopodobnie poprzez 
inhibicjy CYP3A4. 
Konieczna moze bye modyfikacja dawki alfentanylu. 

Amittyptylina, noruyptylina 
Flukonazol nasila dzialanie amitryptyliny i noru·yptyliny. Styzenie 5-nOltryptyliny i(lub) 
S-amitryptyliny mozna oznaczye na poczl!tku leczenia skojarzonego, a nastypnie po tygodniu. W razie 
koniecznosci nalei;y zmodyfikowae dawkowanie amitryptyliny i nOltryptyliny. 

Amfotelycyna B 
Jednoczesne podawanie flukonazolu i amfoterycyny B u zakazonych myszy z prawidlowl! i oslabionl! 
czynnoscil! ukladu odpornosciowego wykazalo nastypujl!ce wyniki: niewielkie addycyjne dzialanie 
przeciwgrzybicze w przypadku zakazenia og6lnoustrojowego przez C. albicans, brak interakcji 
w przypadku zakazenia wewnl!trzczaszkowego przez Cryptococcus neoJormans oraz antagonizm obu 
produkt6w leczniczych w przypadku zakazenia og61noustrojowego przezAspergillusJumigatus. 
Kliniczne znaczenie wynik6w uzyskanych w tych badaniachjest nieznane. 

Leki przeciwzakrzepowe 
Po wprowadzeniu produktu leczniczego do abrotu, podobnie jak w przypadku innych azoli 
przeciwgrzybiczych, opisywano wystypowanie krwawien (siniaki, krwawienia z nos a, krwawienia 
z przewodu pokarmowego, krwiomocz i smoliste stolce) wraz z wydluzeniem siy czasu 
protrombinowego u pacjent6w otrzymujl!cych flukonazol i warfaryny. Podczas jednoczesnego 
stosowania flukonazolu i warfaryny czas prou·ombinowy ulegal2-krotnemu wydhlzeniu, 
prawdopodobnie z uwagi na hamowanie metabolizmu warfaryny przez izoenzym CYP2C9. 
U pacjent6w przyjmujl!cychjednoczesnie pochodne kumaryny lub indanedionu z flukonazolem nalei;y 
kontrolowae czas protrombinowy. Konieczna moze bye modyfikacja dawki leku 
przeciwzakrzepowego. 

Benzodiazepiny Ckr6tkodzialajace) np. midazolam, triazolam 
Po podaniu doustnym midazolamu, flukonazol zwiykszal styzenie midazolamu oraz nasilal jego 
wplyw na czynnosci psychomotOlyczne. Jednoczesne stosowanie flukonazolu w dawce 200 mg oraz 
doustnego midazolamu w dawce 7,5 mg zwiykszalo waltose AUC midazolamu oraz wydluzalo okres 
p6lttwania odpowiednio 3,7- oraz 2,2-krotnie. Flukonazol w dawce 200 mg na doby podawany 
jednoczesnie z 0,25 mg doustnego triazolamu zwiykszal waltose AUC triazolamu oraz wydluzal okres 
p6lttwana odpowiednio 4,4- oraz 2,3-krotnie. Podczasjednoczesnego podawania flukonazolu 
i u·iazolamu obserwowano nasilone oraz przedluzone dzialanie triazolamu. Jesli konieczne jest 
jednoczesne stosowanie benzodiazepin u pacjent6w leczonych flukonazolem, zaleca siy zmniejszenie 
dawek benzodiazepin oraz wlasciwe monitorowanie pacjenta. 

Karbamazepina 
Flukonazol hamuje metabolizm karbamazepiny. Obselwowano r6wniez zwiykszenie styzenia 
karbamazepiny w surowicy 0 30%. Istnieje ryzyko rozwoju toksycznosci karbamazepiny. 
Dostosowanie dawkowania karbamazepiny moze bye konieczne w zaleznosci od wynik6w pomiaru 
styzenia i(lub) od dzialania produktu leczniczego. 
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Antagonisci kana16w wapniowych 
Niekt6re produkty lecznicze z grupy wybi6rczych antagonist6w kanaru wapniowego (nifedypina, 
izradypina, amlodypina, werapamil i felodypina), s~ metabolizowane przez CYP3A4. FlukonazoI 
moze zwiykszae og6Inoustrojowe narazenie na dzialanie antagonist6w wapnia. Zaleca siy czyste 
kontrolowanie pacjenta pod wzglydem wystypowania dzialan niepoz~danych. 

Celekoksyb 
Podczas skojarzonego Ieczenia flukonazolem (200 mg na doby) i celekoksybem (200 mg), wartosci 
Cmax i AUC celekoksybu zwiykszaj~ siy odpowiednio 0 68% i 134%. W przypadku skojarzonego 
stosowania z flukonazolem konieczne moze bye zmniejszenie dawki celekoksybu 0 polowy. 

Cyklofosfamid 
Leczenie skojarzone cyklofosfamidem i flukonazolem powoduje zwiykszenie styzenia bilirubiny 
i kreatyniny w surowicy. JeW produkty Iecznicze stosuje siy jednoczesnie, naleZy zwr6cie szczeg6In~ 
uwagy na ryzyko zwiykszania siy styzenia bilirubiny oraz kreatyniny w surowicy. 

Fentanyl 
Zanotowano jeden przypadek smiertelny, prawdopodobnie w wyniku interakcji fentanylu 
z flukonazolem. Ponadto wykazano, ze u zdrowych ochotnik6w flukonazoI znacz~co op6inia 
wydalanie fentanylu . Zwiykszone styzenie fentanylu moze prowadzie do wyst~pienia depresji 
oddechowej. Pacjent6w naleZy scisle monitorowae pod k~tem potencjalnego ryzyka zwi~zanego 
z wyst~pieniem depresji oddechowej . Moze bye konieczna zmiana dawkowania fentanylu. 

Inhibitory reduktazy HMG-CoA 
Ryzyko miopatii i rabdomiolizy zwiyksza siy podczas jednoczesnego podawania flukonazolu 
z inhibitorami reduktazy HMG-CoA metabolizowanymi z udzialem CYP3A4, takimijak 
atorwastatyna i symwastatyna, Iub metabolizowanymi z udzialem CYP2C9, takimijak fluwastatyna. 
Jesii Ieczenie skojarzone jest konieczne, naleZy obserwowae, czy u pacjenta nie wystypuj~ objawy 
miopatii i rabdomiolizy oraz kontrolowae aktywnose kinazy kreatynowej . Jesli znacznie zwiykszy siy 
aktywnose kinazy kreatynowej Iub rozpozna siy Iub podejrzewa miopatiy i(lub) rabdomioIizy, naleZy 
przerwae stosowanie inhibitor6w reduktazy HMG-CoA. 

Olapalyb 
Umiarkowane inhibitory CYP3A4, takie jak flukonazol, zwiykszaj~ styzenie oIaparybu w osoczu; 
jednoczesne stosowanie nie jest zalecane. JeSli nie mozna unikn~e jednoczesnego stosowania, naleZy 
zmniejszye dawky olaparybu do 200 mg dwa razy na doby. 

Produkty immunosupresyjne (np. cvklosporyna, ewerolimus, syrolimus oraz takrolimus) 

CyklospOlyna 
FlukonazoI znacz~co zwiyksza styzenie i wartose AUC cyklosporyny. Podczas jednoczesnego Ieczenia 
flukonazolem w dawce 200 mg na doby oraz cyklosporyn~ (2,7 mg/kg mc./doby) obserwowano 
1 ,8-krotny wzrost wartosci AUC cyklosporyny. Produkty te mozna stosowae jednoczesnie, 
zmniejszaj~c dawky cyklosporyny w zaleznosci odjej styzenia. 

Ewerolimus 
Chociaz nie przeprowadzono bad an in vitro lub in vivo, flukonazol moze powodowae zwiykszenie 
styzenia ewerolimusu w osoczu poprzez inhibicjy izoenzymu CYP3A4. 

Syrolimus 
FlukonazoI zwiyksza styzenie syrolimusu w osoczu, przypuszczalnie w wyniku hamowaniajego 
metabolizmu z udzialem CYP3A4 i P-glikoproteiny. Produkty te mozna stosowae jednoczesnie, jesli 
dostosuje siy dawkowanie syrolimusu w zaleznosci od waIiosci styzenia i(lub) dzialania produktu 
leczniczego. 
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Takrolimus 
Flukonazol moze nawet 5-krotnie zwiykszae styzenie w surowicy takrolimusu podawanego doustnie, 
z powodu hamowaniajego metabolizmu przez CYP3A4 w jelitach. Nie zaobserwowano znacz'!cych 
zmian parametr6w farmakokinetycznych po doi:ylnym podaniu takrolimusu. Zwiykszone styzenia 
takrolimusu byly zwi,!zane z nefrotoksycznosci,!. Dawkowanie podawanego doustnie takrolimusu 
nalei:y zmniejszye w zaleznosci od jego styzenia. 

LosaIian 
Flukonazol hamuje metabolizm losalianu do jego czynnego metabolitu (E-31 74), kt6ry g16wnie 
warunkuje antagonizm w stosunku do receptora angiotensyny II, wystypuj,!cy podczas leczenia 
losalianem. U pacjenta nalezy stale kontrolowae cisnienie tytnicze krwi. 

Metadon 
Flukonazol moze zwiykszae styzenie metadonu w surowicy. Moze bye konieczna modyfikacja dawki 
metadonu. 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) 
Podczas jednoczesnego podawania flurbiprofenu i flukonazolu waliosci Cmax i AUC flurbiprofenu 
byly wiyksze odpowiednio 0 23% i 81% niz podczas podawania wyl,!cznie flurbiprofenu. 
Analogicznie, podczas jednoczesnego podawania flukonazolu i mieszaniny racemicznej ibuprofenu 
(400 mg) waIiosci Cmax i AUC falmakologicznie czynnego izomeru [S-( + )-ibuprofen] byly wiyksze 
odpowiednio 0 15% i 82% niz podczas podawania wyl,!cznie mieszaniny racemicznej ibuprofenu. 

Chociaz nie ma specyficznych badan, stwierdzono, ze flukonazol moze zwiykszae narazenie 
og6lnoustrojowe na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne metabolizowane z udzialem CYP2C9 
(np. naproksen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak) . Zaleca siy czyste kontrolowanie, czy 
u pacjenta nie wystypuj,! dzialania niepoz,!dane oraz objawy toksycznosci NLPZ. Konieczna moze bye 
modyfikacja dawkowania lek6w z grupy NLPZ. 

Fenytoina 
Flukonazol hamuje metabolizm w'!trobowy fenytoiny. Jednoczesne, wielokrotne stosowanie 200 mg 
flukonazolu i 250 mg fenytoiny podawanej dOi:ylnie, powoduje wzrost waIiosci AUC24 fenytoiny 
o odpowiednio 75% oraz wartosci Cmin 0 128%. Podczas jednoczesnego stosowania z fenytoin,! nalei:y 
kontrolowae jej styzenia w surowicy, w celu unikniycia toksycznego dzialania fenytoiny. 

Prednizon 
Zanotowano pojedynczy przypadek leczonego prednizonem pacjenta z przeszczepem w'!troby, 
u kt6rego wyst,!pila ostra niewydolnose kory nadnerczy po zaprzestaniu 3-miesiycznego leczenia 
flukonazolem. Odstawienie flukonazolu przypuszczalnie spowodowalo nasilenie aktywnosci 
CYP3A4, co doprowadzilo do zwiykszonego metabolizmu prednizonu. U pacjent6w dlugotrwale 
leczonych flukonazolem nalei:y dokladnie kontrolowae, czy po odstawieniu flukonazolu nie wystypuj,! 
objawy niewydolnosci kory nadnerczy. 

Ryfabutyna 
Flukonazol zwiyksza styzenie ryfabutyny w surowicy, prowadz'!c do zwiykszenia waliosci AUC 
ryfabutyny nawet 0 80%. Odnotowano zapalenia blony naczyniowej oka u pacjent6w jednoczesnie 
otrzymuj,!cych Iyfabutyny i flukonazol. Podczas leczenia skojarzonego nalei:y brae pod uwagy 
wyst,!pienie objaw6w toksycznosci Iyfabutyny. 

Sakwinawir 
Flukonazol zwiyksza wartose AUC sakwinawiru 0 okolo 50% i waIiose Cmax 0 okolo 55% w wyniku 
hamowania metabolizmu w,!trobowego sakwinawiru przez CYP3A4 oraz hamowania P-glikoproteiny. 
Interakcje z sakwinawirem i rytonawirem nie byly badane i mog,! bye bardziej nasilone. Konieczna 
moze bye modyfikacja dawkowania sakwinawiru. 
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Pochodne sulfonylomocznika 
U zdrowych ochotnik6w flukonazol wydluza okresy p61trwania w surowicy podawanych doustnie 
pochodnych sulfonylomocznika (chlorpropamidu, glibenklamidu, glipizydu i tolbutamidu). Podczas 
jednoczesnego stosowania zaleca siy cZyste kontrolowanie styzenia glukozy we krwi oraz 
odpowiednie zmniejszenie dawki sulfonylomocznika. 

Teofilina 
W kontrolowanym placebo badaniu interakcji, przyjmowanie flukonazolu w dawce 200 mg przez 
14 dni powodowalo zmniejszenie sredniego klirensu osoczowego teofiliny 0 18%. Pacjent6w, kt6rzy 
jednoczesnie z flukonazolem otrzymuj,! duze dawki teofiliny lub u kt6rych z r6znych powod6w 
wystypuje zwiykszone ryzyko toksycznosci teofiliny, naleiy obserwowae w celu wykrycia objaw6w 
toksycznosci teofiliny. Jesli wyst,!pi,! takie objawy, leczenie naleiy odpowiednio zmodyfikowae. 

Alkaloidy barwinka 
Mimo braku badan przypuszcza siy, ze flukonazol moze zwiykszae styzenia w osoczu alkaloid6w 
barwinka (np. winktystyny i winblastyny) i prowadzie do neurotoksycznosci, prawdopodobnie 
spowodowanej przez hamuj,!ce dzia1anie na CYP3A4. 

WitaminaA 
Donoszono 0 pojedynczym przypadku, w kt6rym u jednego pacjenta otrzymuj,!cego leczenie zlozone 
kwasem all-trans-retinowym (kwas witaminy A) i flukonazolem, wyst,!pily dzia1ania niepoz,!dane ze 
strony OUN w postaci guz6w rzekomych m6zgu, kt6re ustypowaly po odstawieniu flukonazolu. 
Powyzsze skojarzenie produkt6w leczniczych moze bye stosowane, jednak naleiy brae pod uwagy 
mozliwose wystypowania dzia1an niepoz,!danych ze strony OUN. 

WOlykonazol (inhibitor izoenzym6w CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4) 
Jednoczesne doustne podawanie wOlykonazolu (400 mg co 12 godzin przez 1 doby, nastypnie 200 mg 
co 12 godzin przez 2,5 doby) oraz flukonazolu (400 mg w pierwszym dniu, nastypnie 200 mg co 24 
godziny przez 4 doby) u 8 zdrowych myzczyzn powodowa1o wzrost wartosci Cmax oraz AUC 
worykonazolu 0 srednio 57% (90% CI: 20%, 107%) oraz 79% (90% CI: 40%, 128%). Nie ustalono 
zmniejszonej dawki oraz cZystosci stosowania wOlykonazolu i flukonazolu, kt6re pozwolilaby 
wyeliminowae powyzszy efekt. Zaleca siy monitorowanie dzia1an niepoz,!danych zwi,!zanych 
z wOlykonazolem w przypadku, gdy jest on stosowany sekwencyjnie po flukonazolu. 

Zydowudyna 
Flukonazol zwiyksza wattosci Cmax i AUC zydowudyny odpowiednio 0 84% i 74%, z powodu 
zmniejszonego 0 oko1o 45% klirensu zydowudyny podawanej doustnie. Podczas jednoczesnego 
stosowania z flukonazolem okres p61trwania zydowudyny r6wniez wydluza1 siy 0 oko1o 128%. Naleiy 
obserwowae pacjent6w stosuj,!cych oba produkty lecznicze jednoczesnie w celu wykrycia dzialan 
niepoz,!danych zwi,!zanych z podawaniem zydowudyny. Naleiy rozwaiye mozliwose zmniejszenia 
dawki zydowudyny. 

Azytromycyna 
W otwaltym, randomizowanym, potr6jnie krzyzowym badaniu (ang. three way cross-over) z udzia1em 
18 zdrowych ochotnik6w, oceniano wplyw doustnej pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny na 
farmakokinetyky doustnej pojedynczej dawki 800 mg flukonazolu, a takZe wplyw flukonazolu na 
farmakokinetyky azytromycyny. Nie zaobserwowano istotnej klinicznie interakcji farmakokinetycznej 
pomiydzy flukonazolem i azytromycyn'!. 

Doustne srodki antykoncepcyjne 
Przeprowadzono dwa badania farmakokinetyczne dotycz,!ce stosowania wielokrotnych dawek 
flukonazolu jednoczesnie ze zlozonymi doustnymi srodkami antykoncepcyjnymi. Po zastosowaniu 
flukonazolu w dawce 50 mg nie obserwowano wplywu na styzenie zadnego z hormon6w, jednak dawka 
200 mg na doby zwiyksza1a wartose AUC etynyloestradiolu i lewonorgestrelu odpowiednio 0 40% i 24%. 
Tak wiyc stosowanie flukonazolu w tych dawkach wydaje siy nie miee wplywu na skutecznose zlozonych 
doustnych srodk6w antykoncepcyjnych. 
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Iwakaftor 
Jednoczesne stosowanie z iwakaftorem, wzmacniaj1!cym bialko zwane przezblonowym regulatorem 
przewodnictwa (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR) zwiyksza ekspozycjy 
na iwakaftor 3-krotnie i zwiyksza ekspozycjy na hydroksymetyl-iwakaftor (M1) 1,9-krotnie. U pacjent6w 
stosuj1!cych jednoczesnie sredniej mocy inhibitory CYP3A, takie jak flukonazol i elytromycyna, zaleca 
siy zmniejszenie dawki iwakaftoru do 150 mg raz na doby. 

4.6 Wplyw na plodnosc, cillzl( i laktacjl( 

Ci'!za 
Badanie obserwacyjne wskazalo na mozliwose podwyzszonego ryzyka samoistnego poronienia 
u kobiet poddanych leczeniuflukonazolem w pierwszym trymestrze ci1!Zy. 

Opisywano przypadki wystypowania licznych wad wrodzonych (w tym brachycefalia, dysplazja uszu, 
duze ciemi1!czko przednie, skrzywienie kosci udowej oraz kosciozrost kosci promieniowej z kosci1! 
ramienn1!) u dzieci, kt6rych matki byly leczone z powodu kokcydioidomykozy dUZymi dawkami 
flukonazolu (od 400 do 800 mgldoby) przez trzy miesi1!ce lub druzej. Zaleznose pomiydzy 
podawaniem flukonazolu a wystypowaniem tych wad jest niejasna. 

Badania na zwierzytach wykazaly toksyczny wplyw na reprodukcjy (patrz punkt 5.3). 

Flukonazolu w standardowych dawkach ani kr6tkotrwale nie naleZy stosowae w okresie ci1!Zy, chyba 
ze jest to bezwzglydnie konieczne. 

Flukonazolu w dUZych dawkach i(lub) drugotrwale, nie naleZy stosowae w okresie ci1!Zy, z wyj1!tkiem 
zakazen zagrazaj1!cych Zyciu . 

Karmienie piersi,! 
Flukonazol przenika do mleka ludzkiego osi1!gaj1!c styzenie podobne do styzenia w osoczu (patrz 
punkt 5.2). Karmienie piersi1! mozna kontynuowae po podaniu pojedynczej dawki wynosz1!cej 
150 mg. Nie zaleca siy katmienia piersi1! po przyjyciu wielu dawek flukonazolu lub po zastosowaniu 
duzej dawki. NaieZy rozwazye korzysci dla rozwoju i zdrowia dziecka wynikaj1!ce z karmieniem 
piersi1! w stosunku do klinicznej potrzeby podawania produktu leczniczego Fluconazole Kabi oraz 
wszelkie potencjalne dzialania niepoz1!dane u karmionego dziecka wynikaj1!ce ze stosowania produktu 
leczniczego Fluconazole Kabi lub choroby podstawowej matki. 

Plodnose 
Flukonazol nie mial wplywu na plodnose szczur6w plci myskiej i zenskiej (patrz punkt 5.3). 

4.7 Wplyw na zdolnosc prowadzenia pojazd6w i obslugiwania maszyn 

Nie przeprowadzono badan dotycz1!cych wplywu produktu leczniczego Fluconazole Kabi na zdolnose 
prowadzenia pojazd6w oraz obslugiwania maszyn. Nalezy poinformowae pacjent6w 0 potencjalnym 
ryzyku wyst1!pienia zawrot6w glowy lub drgawek w trakcie stosowania produktu leczniczego 
Fluconazole Kabi (patrz punkt 4.8). W przypadku wyst1!pienia powyzszych objaw6w nie naleZy 
prowadzie pojazd6w oraz obsrugiwae maszyn. 

4.8 Dzialania niepozlldane 

Najczysciej zglaszanymi dzialaniami niepoz1!danymi (> III 0) s1! b61 glowy, b61 brzucha, biegunka, 
nudnosci, wymioty, zwiykszenie aktywnosci aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy 
asparaginianowej, fosfatazy alkalicznej we krwi oraz wysypka. 

Podczas stosowania produktu leczniczego Fluconazole Kabi obserwowano i zglaszano nastypuj1!ce 
dzialania niepoz1!dane z nastypuj1!C1! cZystotliwosci1! ich wystypowania: bardzo cZysto (2:1110), cZysto 
(2: 11100 do < 1110), niezbyt cZysto (2:111 000 do <11100), rzadko (2:1110 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko 
«111 0 000), cZystose nieznana (nie moze bye okreslona na podstawie dostypnych danych). 
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Klasyfikacja 
uklad6w Cz~sto Niezbyt cz~sto Rzadko Cz~stosc nieznana 
i narzlld6w 
Zaburzenia krwi Niedokrwistosc Agranulocytoza, 
i ukladu leukopenia, 
chlonnego trombocytopenia, 

neutropenia 
Zaburzenia Anafilaksja 
uldadu 
imm unologicznego 
Zaburzenia Zmniejszenie Hipercholesterolemia, 
metabolizmu apetytu hipertriglicerydemia, 
i odiywiania hipokaliemia 
Zaburzenia Sennosc, 
psychiczne bezsennosc 

Zaburzenia B6l g!owy Drgawki, Drzenia 
ukladu parestezje, 
nerwowego zawroty g!owy, 

zmiany smaku 
Zaburzenia ucha Zawroty g!owy 
i bl~dnika pochodzenia 

obwodowego 
Zaburzenia serca Zaburzenia rytmu 

serca typu torsade de 
pointes (patrz punkt 
4.4), wydruzenie 
odstypu QT (patrz 
punkt 4.4) 

Zaburzenia B6l brzucha, Zaparcia, 
zollldka i jelit wymioty, niestrawnosc, 

biegunka, wzdycia, suchosc 
nudnosci w jamie ustnej 

Zaburzenia Zwiykszenie Cholestaza Niewydolnosc 
wlltroby i dr6g aktywnosci: (patrz punkt 4.4), w/!troby (patrz punkt 
zolciowych aminotransferazy z6haczka 4.4), martwica 

alaninowej (patrz punkt 4.4), kom6rek 
(patrz punkt 4.4), zwiykszenie w/!trobowych 
aminotransferazy styzenia bilirubiny (patrz punkt 4.4), 
asparag1111anoweJ (patrz punkt 4.4) zapalenie w/!troby 
(patrz punkt 4.4), (patrz punkt 4.4), 
fosfatazy uszkodzenie kom6rek 
alkalicznej we w/!troby 
krwi (patrz punkt (patrz punkt 4.4) 
4.4) 

Zaburzenia skOry Wysypka (patrz Wysypka Toksyczne maItwicze Wysypka 
i tkanki punkt 4.4) polekowa* (patrz oddzielanie siy polekowa z 
podskOrnej punkt 4.4), nask6rka (patrz punkt eozynofili/! i 

pokrzywka 4.4), objawami 
(patrz punkt 4.4), zesp61 Stevensa- og6lnoustrojowymi 
swi/!d, zwiykszona Johnsona (zesp61 DRESS, 
potliwosc (patrz punkt 4.4), ang. Drug Rash 

ostra uog6lniona with Eosinophilia 
osutka krostkowa and Systemic 
(patrz punkt 4.4), Symptoms) 
zruszczaj/!ce 
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zapalenie sk6ry, 
obrzyk 
naczynioruchowy , 
obrzyk twarzy, 
lysienie 

Zaburzenia B6l miysni 
micrsniowo-
szkieletowe i 
tkanki I~czne.j 
Zaburzenia ogolne Zmyczenie, zle 
i stany w miejscu samopoczucle, 

Ipodania astenia, gor,!czka 
.. * w tyro wysypka polekowa 0 staleJ lokahzaCJI 

Dzieci i mlodziez 
Profil i czystosc wystypowania dzialan niepoz,!danych oraz nieprawidlowych wynik6w badan 
laboratoryjnych obserwowanych podczas badan klinicznych z udzialem dzieci i mlodzieZy s,! 
por6wnywalne do obserwowanych u doroslych pacjent6w. 

Zglaszanie podejrzewanych dzialan niepoz'ldanych 
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zglaszanie podejrzewanych dzialan 
niepoz,!danych. Umozliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzysci do ryzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby nalez'!ce do fachowego personelu medycznego powinny zglaszac 
wszelkie podejrzewane dzialania niepoz,!dane za posrednictwem Departamentu Monitorowania 
Niepoz,!danych Dzialan Produkt6w Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, 
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych 
AI. Jerozolimskie 181C 
02-222 Warszawa 
tel.: + 48224921 301 
faks: + 48 22 49 21 309 
e-mail : ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepoz,!dane mozna zglaszac r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Opisywano przypadki przedawkowania produktu leczniczego Fluconazole Kabi. Jednoczesnie 
zglaszano objawy w postaci omam6w i zachowan paranoidalnych. 

W razie przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe (ieczenie podtrzymuj,!ce czynnosci 
zyciowe, plukanie zOf,!dka, jesli konieczne) . 

Flukonazol jest wydalany gl6wnie z moczem; wymuszona diureza zwiyksza prawdopodobnie stopien 
eliminacji produktu leczniczego. Trzygodzinny cykl hemodializy zmniejsza styzenie produktu 
leczniczego w osoczu 0 OkOfO 50%. 

5 WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania og6lnego, pochodne triazolu, 
kod ATC: J02ACOl. 

Mechanizm dzialania 
Flukonazol naleZy do grupy przeciwgrzybiczych triazoli. Jego dziafanie polega gl6wnie na 
zahamowaniu zaleznej od cytochromu PASO demetylacji 14 alfa-lanosterolu, stanowi,!cego istotne 
ogniwo biosyntezy ergosterolu grzyba. Nagromadzenie 14 alfa-metylosteroli koreluje ze 
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zmniejszeniem styzenia ergosterolu w blonie kom6rkowej grzyb6w i moze odpowiadac za 
przeciwgrzybiczll aktywnosc flukonazolu . Wykazano, ze flukonazol jest znacznie bardziej selektywny 
wzglydem cytochrom6w P450 obecnych w kom6rkach grzyb6w niz cytochrom6w P450 obecnych 
w systemach enzymatycznych kom6rek ssak6w. 

Flukonazol w dawce 50 mg/doby, podawany przez 28 dni, nie mial wplywu na styzenia testosteronu 
u myzczyzn ani steryd6w u kobiet w wieku rozrodczym. Flukonazol w dawce od 200 mg do 
400 mg/doby nie rna klinicznie istotnego wplywu na styzenie endogennych steryd6w ani na 
odpowiedz hormonalnll po stymulacji ACTH u zdrowych ochotnik6w plci myskiej . Badania interakcji 
z antypirynll wskazujll, ze podanie dawki pojedynczej lub wielokrotnych dawek 50 mg flukonazolu nie 
wplywa najej metabolizm. 

Wrazliwosc in vitro 
In vitro flukonazol wykazuje dzialanie przeciwgrzybiczne wzglydem najbardziej powszechnych 
klinicznie szczep6w Candida (w tym C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata 
wykazuje szeroki zakres wrazliwosci, podczas gdy C. krusei jest oporny na dzialanie fluconazolu. 

Flukonazol wykazuje r6wniez aktywnosc przeciwgrzybicznll in vitro wzglydem Cryptococcus 
neoformans i Clyptococcus gattii, jak r6wniez wzglydem endemicznych plesni Blastomyces 
dermatiditis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum i Paracoccidioides brasiliensis. 

Dzialanie farmakodynamiczne 
W badaniach u zwierzllt wykazano korelacjy pomiydzy wartoscill MIC oraz skutecznoscill przeciwko 
grzybicom wywolanym w warunkach eksperymentalnych przez Candida spp. W badaniach 
klinicznych, wykazywano zaleznosc liniowll wynoszllcll prawie 1: 1 pomiydzy wartoscill AUC, 
a dawkll flukonazolu . Istnieje r6wniez bezposrednia, nieokreslona zaleznosc pomiydzy wartoscill 
AUC, a dawkll oraz korzystnll odpowiedzill klinicznll w kandydozie jamy ustnej oraz do pewnego 
stopnia w kandydemii. Podobnie wyzdrowienie jest mniej prawdopodobne w przypadku infekcji 
spowodowanych przez szczepy z wysokim MIC dla flukonazolu. 

Mechanizmy opornosci 
Candida spp. wyksztalcil szereg mechanizm6w opornosci wzglydem przeciwgrzybiczych azoli. 
Szczepy grzyb6w, kt6re wyksztalcily jeden lub wiycej z tych mechanizm6w opornosci charakteryzujll 
siy wysokim minimalnym styzeniem hamujllcym (MIC) dla flukonazolu, co rna wplyw na skutecznosc 
in vivo oraz skutecznosc klinicznll. 

Zglaszano przypadki ciyzkich zakazen wywolanych przez grzyby szczepu Candida inne niz 
C. albicans, kt6re czysto byly praktycznie niewrazliwe na flukonazol (np. Candida kruse i). Przypadki 
takie mog~ wymagac alternatywnego leczenia przeciwgrzybiczego. 

Styzenia graniczne Czgodnie z EUCAST) 
Na podstawie danych pochodzllcych z analizy farmakokinetyczno-farmakodynamicznej (PK/PD), 
wrazliwosci in vitro oraz danych dotyczllcych klinicznej odpowiedzi EUCAST-AFST (ang. European 
Committee on Antimicrobial susceptibility Testing-subcommittee on Antifungal Susceptibility 
Testing), okreslono styzenia graniczne dla flukonazolu dla szczep6w Candida (EUCAST Fluconazole 
rational document (wersja 8.0, 2015-11-16). Dane te podzielono na wartosci graniczne niezwillzane 
z gatunkiem, podzial okreslono g16wnie na podstawie danych PKlPD oraz niezaleznie od rozkladu 
wat10sci MIC, uwzglydniono r6wniez styzenia graniczne dla szczep6w powodujllcych najczystsze 
zakazenia grzybicze u ludzi. Te styzenia graniczne podano w ponizszej tabeli. 
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Styzenia 
Lek grantczne 
prZeCIW- Styzenia graniczne zwiqzane z gatunkiem (S.'S/R>[mg/l]) nJeZWlqZane 
grzybiczy 

A 
Z gatunkiem 
(S</R> [ mg/I]) 

Candida Candida Candida Candida Candida Candida 
albicans glabrata krusei parapsilosis tropicalis ~uilliermondii 

Flukonazol 2/4 0,002/32 -- 2/4 2/4 IE 2/4 
S = Wrazliwe, R = Oporne 
A = Styzenia graniczne niezwiqzane z gatunkiem okreslono gl6wnie na podstawie danych PKlPD oraz 
niezaleznie od rozkladu wartosci MIC poszczeg6lnych gatunk6w. Stosowane Sq wylqcznie dla 
organizm6w, dla kt61ych nie ustalono konkretnych styzeit granicznych. 
-- = Nie zaleca siy przeprowadzania test6w wrazliwosci, poniewaz szczep nie jest istotnym celem 
leczenia produktem leczniczym. 
IE = Brak wystarczajqcych danych potwierdzajqcych, ze szczep jest istotnym celem leczenia 
produktem leczniczym. Epidemiologiczne punkty odciycia (ang. epidemiological cut-off values -
ECOFFs) dla tych gatunk6w Sq wyzsze niz dla C. albicans. 

5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne 

Wlasciwosci farmakokinetyczne flukonazolu Sq podobne po podaniu dOZylnym i doustnym. 

W chlanianie 
Po podaniu doustnym flukonazol dobrze siy wchlania, a styzenie w osoczu (i dostypnosc ukladowa) 
osiqgajq 90% waItosci styzeit wystypujqcych po podaniu doZylnym. Wchlanianie produktu 
leczniczego nie jest zaburzone przezjednoczesne spoZycie pokarmu. Maksymalne styzenie w osoczu 
po podaniu na czczo nastypuje pomiydzy 0,5 a 1,5 godziny od przyjycia dawki produktu leczniczego. 
Styzenia w osoczu Sq proporcjonalne do dawki produktu leczniczego. Po wielokrotnym podawaniu 
pojedynczej dawki dobowej styzenie odpowiadajqce 90% styzenia stanu stacjonarnego osiqgane jest 
po 4-5 dniach. Podanie dawki nasycajqcej (w ciqgu 1 doby) stanowiqcej podw6jnq dawky dobowq 
umozliwia osiqgniycie 90% styzenia w osoczu juz w trakcie 2 doby. 

DystJybucja 
Pozorna objytosc dystrybucji produktu leczniczego jest zblizona do calkowitej objytosci wody 
w organizmie. Wiqzanie z bialkamijest male (11-12%). 

Flukonazol dobrze przenika do wszystkich plyn6w organizmu. Styzenia flukonazolu w slinie 
i w plwocinie Sq podobne do styzeit w osoczu. U pacjent6w z grzybiczym zapaleniem opon m6zgowo
rdzeniowych styzenia flukonazolu w plynie m6zgowo-rdzeniowym osiqgajq 80% styzenia w osoczu. 

Duze styzenia flukonazolu w sk6rze, przekraczajqce styzenia w osoczu, dotyczq warstwy rogowej, 
polqczenia nask6rkowo-sk6rnego i gruczol6w potowych. Flukonazol kumuluje siy w warstwie 
rogowej. Podczas stosowania dawki 50 mg/doby, styzenia flukonazolu po 12 dniach leczenia wynosily 
73 Jlg/g, natomiast 7 dni po odstawieniu produktu leczniczego 5,8 Jlg/g. Podczas stosowania dawki 
150 mg raz na tydzieit styzenie flukonazolu w warstwie rogowej 7. dnia wynosilo 23,4 Jlg/g, natomiast 
w 7 dni po drugiej dawce wynosilo nadal 7,1 Jlg/g. 

Styzenia flukonazolu w paznokciach po czterech miesiqcach podawania dawki 150 mg raz na tydzieit 
wynosilo 4,05 Jlg/g w zdrowych i 1,8 Jlg/g w chorych paznokciach; flukonazol mozna bylo wykJyc 
w pr6bkach paznokcijeszcze po 6 miesiqcach od zakoitczenia leczenia. 

Biotransformacja 
Flukonazol jest metabolizowany jedynie w niewielkim stopniu. Po podaniu znakowanej radioaktywnie 
dawki wykazano, ze jedynie 11 % flukonazolu wydalane jest z moczem w zmienionej formie. 
Flukonazol jest umiarkowanym inhibitorem izoenzymu CYP2C9 oraz CYP3A4 (patrz punkt 4.5). 
Flukonazoljest r6wniez silnym inhibitorem izoenzymu CYP2C19. 
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Eliminacja 
Okres p6ltrwania flukonazolu w osoczu wynosi okolo 30 godzin. Gl6wn~ drog~ wydalania leku s~ 
nerki, okolo 80% przyjytej dawki wystypuje w moczu w postaci niezmienionej. Klirens flukonazolu 
jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Brak doniesien 0 metabolitach wystypuj~cych we krwi 
kr~z~cej . 

Drugi okres p6ltrwania produktu leczniczego w fazie eliminacji stanowi podstawy do zastosowania 
pojedynczej dawki w kandydozie pochwy oraz podawaniajednej dawki produktu leczniczego na doby 
lub na tydzien w innych wskazaniach. 

Farmakokinetyka u pacjent6w z zaburzeniami czynnosci nerek. 
U pacjent6w z ciyzkimi zaburzeniami czynnosci nerek (GFR <20 mllmin) okres p6ltrwania wzrasta 
z 30 do 98 godzin. Konsekwentnie naleZy zmniejszyc dawkowanie. Flukonazol mozna usun~c za 
pomoc~ hemodializy lub w mniejszym stopniu poprzez dializy otrzewnow~. W trakcie 3-godzinnego 
cyklu hemodializy, okolo 50% flukonazolu ulega usuniyciu z krwi. 

Farmakokinetyka podczas laktacji 
Badanie farmakokinetyczne przeprowadzone z udzialem dziesiyciu kobiet w okresie laktacji, kt6re 
tymczasowo lub trwale zaprzestaly karmienia piersi~, ocenialo styzenie flukonazolu w osoczu i mleku 
matki przez 48 godzin po podaniu pojedynczej dawki 150 mg produktu leczniczego Fluconazole Kabi. 
Flukonazol zostal wykryty w mleku matki przy styzeniu srednio okolo 98% w osoczu matki. Srednie 
maksymalne styzenie w mleku matki wynosilo 2,61 mgl15,2 godziny po podaniu. Szacowana dzienna 
dawka flukonazolu dla niemowl~t z mleka matki (zakladaj~c srednie spoZycie mleka wynosz~ce 
150 mllkg na doby), w oparciu 0 srednie maksymalne styzenie w mleku, wynosi 0,39 mglkg na doby, 
co stanowi okolo 40% zalecanej dawki dla noworodka «2 tygodnia Zycia) lub 13% zalecanej dawki 
dla niemowl~t w leczeniu kandydozy blony sluzowej. 

Farmakokinetyka u dzieci 
Dane farmakokinetyczne uzyskano z 5 badan, w kt61ych uczestniczylo 113 dzieci (2 badania 
pojedynczej dawki, 2 badania wielokrotnych dawek, jedno badanie dotycz~ce wczesniak6w). Dane 
zjednego z prowadzonych badan nie byly interpretowane z powodu zmiany postaci produktu 
leczniczego w trakcie tego badania. Dodatkowe dane uzyskano z badania obejmuj~cego pacjent6w, 
u kt6rych podawano produkt leczniczy ze wzglyd6w humanitarnych przed dopuszczeniem go do 
obrotu (ang. compassionate use study). 

Po podaniu flukonazolu w dawce 2-8 mglkg mc. u dzieci (w wieku od 9 miesiycy do 15 lat) 
obserwowano pole pod krzyw~ (AUC) okolo 38 ~lg·godz.lml, podczas podawania w dawkach 
jednostkowych 1 mglkg mc. Sredni okres p6ltrwania flukonazolu w fazie eliminacji w osoczu wahal 
siy od 15 do 18 godzin; objytosc dystrybucji po wielokrotnym podawaniu wynosila w przyblizeniu 
880 mllkg mc. Druzszy okres p6ltrwania flukonazolu w fazie eliminacji w osoczu, okolo 24 godzin, 
obserwowano po podaniu pojedynczej dawki. Por6wnywalne wartosci okresu p6ltrwania flukonazolu 
w fazie eliminacji po podaniu pojedynczej dawki 3 mglkg mc. iv. obserwowano u dzieci w wieku od 
11 dni do 11 miesiycy. Objytosc dystrybucji w tej grupie wiekowej wynosila okolo 950 mllkg mc. 

Dane dotycz~ce stosowania flukonazolu u niemowl~t s~ ograniczone do badan farmakokinetycznych 
u wczesniak6w. Sredni wiek pacjent6w (12 wczesniak6w urodzonych srednio po ok. 28 tygodniach 
ci~Zy) w chwili podania pierwszej dawki wynosil24 godziny (zakres 9-36 godzin), a srednia 
urodzeniowa mas a ciala- 0,9 kg (zakres 0,75-1,1 kg) . Badanie ukonczylo siedmiu pacjent6w, 
maksymalna l~czna dawka flukonazolu obejmowala piyc infuzji dOZylnych po 6 mglkg mc., 
podawanych co 72 godziny. Sredni okres p6ltrwania (w godzinach) wynosil74 (zakres 44-185) 
w dniu 1. i z czasem zmniejszal siy do 53 (zakres 30-131) w dniu 7. i 47 . (zakres 27-68) w dniu 13. 
Pole pod krzyw~ (~g ' godz.lml) wynosilo 271 (zakres 173-385) w dniu 1, wzrastaj~c srednio do 490 
(zakres 292-734) w dniu 7. i zmniejszaj~c ponownie do 360 (zakres 167-566) w dniu 13. Objytosc 
dystrybucji (mllkg) wynosila 1183 (zakres 1070-1470) w dniu 1 i z czasem wzrastala srednio do 1184 
(zakres 510-2130) w dniu 7. i 1328 (zakres 1040-1680) w dniu 13 . 
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Farmakokinetyka u pacjent6w w podeszlym wieku 
Przeprowadzono badanie farmakokinetyki u 22 os6b w wieku 65 lat i starszych, kt6rzy otrzymywali 
pojedynczl! dawky 50 mg flukonazolu doustnie. Dziesiyciu z tych pacjent6w otrzymywalo 
jednoczesnie diuretyki. Styzenie Cmax wynioslo 1,54 ~g/ml po 1,3 godziny od podania dawki. Srednia 
wmiose AVC wyniosla 76,4±20,3 ~g·godz./ml, a sredni okres p6hrwania 46,2 godziny. Te waliosci 
farmakokinetyczne sl! wiyksze od analogicznych wmiosci u mlodych ochotnik6w plci myskiej. 
lednoczesne podawanie diuretyk6w nie zmienialo istotnie wmiosci AVC i Cmax. Dodatkowo u os6b 
w podeszlym wieku, w por6wnaniu do mlodych, obserwowano mniejsze wmiosci klirensu kreatyniny 
(74 ml/min), odsetka produktu leczniczego wydalanego wraz z moczem w postaci niezmienionej 
(0-24 godz. , 22%) oraz klirensu flukonazolu (0,124 mllmin/kg mc.). Tak wiyc zmiany 
farmakokinetyki flukonazolu u os6b w podeszlym wieku wynikajl! prawdopodobnie z oslabionej 
czynnosci nerek, charakterystycznej dla tej grupy pacjent6w. 

5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpieczefistwie 

Efekty zaobserwowane w trakcie badan nieklinicznych majl! niewielkie znaczenie dla zastosowania 
klinicznego, poniewaz dotyczyly dawek przekraczajl!cych ekspozycjy u ludzi. 

Rakotw6rczose 
Flukonazol nie wykazywal potencjaru rakotw6rczego u myszy i szczur6w, kt6re otrzymywaly przez 
okres 24 miesiycy doustne dawki 2,5, 5 i 10 mg/kg mc./doby (okolo 2-7 razy wiyksza dawka od 
zalecanej u ludzi). U samc6w szczur6w otrzymujl!cych 5 lub 10 mg/kg mc./doby obserwowano 
czystsze wystypowanie gruczolak6w wl!troby. 

Mutagennose 
Wyniki test6w mutagennosci flukonazolu z aktywacjl! metabolicznl! lub bez, przeprowadzone z 
zastosowaniem 4 szczep6w bakterii Salmonella typhimurium oraz kom6rek chloniaka myszy L5178Y, 
byly negatywne. Badania cytogenetyczne in vivo (mysie kom6rki szpiku po doustnym podaniu 
flukonazolu) i in vitro (ludzkie limfocyty narazone na dzialanie flukonazolu w dawce 1000 Ilg/ml) nie 
wykazaly mutacji chromosomalnych. 

Toksycznose reprodukcyjna 
Flukonazol nie wplywal na plodnose samc6w lub samic szczur6w, kt6rym podawano doustnie dawki 
5, 10 lub 20 mg/kg mc. dziennie lub pozajelitowo dawki 5, 25 lub 75 mg/kg mc. 

Nie stwierdzono dzialania na pl6d w dawce 5 lub 10 mg/kg mc.; w przypadku dawek 25 oraz 
50 mg/kg mc. i wiykszych stwierdzono wzrost cZystosci wystypowania odmian anatomicznych 
(dodatkowe zebra, poszerzenie ukladu kielichowo-miedniczkowego) oraz op6inienie kostnienia. 
W przypadku dawek w zakresie od 80 mg/kg mc. do 320 mg/kg mc. zwiykszyla siy smielielnose 
zarodk6w szczurzych, zas wady plodu obejmowaly falistose zeber, rozszczep podniebienia 
i nieprawidlowe kostnienie twarzoczaszki. 
Rozpoczycie porodu bylo nieco op6inione w przypadku dawki 20 mg/kg mc. doustnie, zas 
u niekt6rych matek w przypadku dawki dOZylnej 20 mg/kg mc. i 40 mg/kg mc. stwierdzono 
przedruzony por6d. Zaburzenia porodu powodowaly niewielkie zwiykszenie liczby plod6w mmiwych 
oraz zmniejszenie przeZywalnosci noworodk6w w zakresie tych dawek. Te skutki w okresie porodu 
pozostajl! zgodne z zaleznl! od gatunku wlasciwoscil! zmniejszania styzenia estrogen6w, powodowanl! 
przez duze dawki flukonazolu . Takich zmian hormonalnych nie stwierdzano u kobiet leczonych 
flukonazolem (patrz punkt 5.1). 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wylmz substancji pomocniczych 

Sodu chlorek 
Woda do wstrzykiwan 
Sodu wodorotlenek do ustalenia pH 
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Kwas solny do ustalenia pH 

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne 

Tego produktu leczniczego nie naleZy mieszac z innymi produktami leczniczymi, opr6cz 
wymienionych w punkcie 6.6. 

6.3 Okres waznosci 

Nieotwarty 
Butelka LDPE (KabiPac®): 3 lata 
Worek poliolefinowy (freejlex®): 2 lata 

Po otwarciu 
Produkt leczniczy naleZy uzyc natychmiast. 

Po rozcienczeniu 
Rozcienczenie nie jest konieczne przed podaniem. 
Wykazano chemicznl! i fizycznl! stabilnosc rozcienczonego produktu leczniczego przez 24 godziny 
w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu wid zenia, produkt leczniczy naleZy uZyc 
natychmiast. Jesli nie zostanie zuZyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed 
uZyciem odpowiada uZytkownik. Czas przechowywania nie powinien byc dluzszy niz 24 godziny 
w temperaturze od 2 do goC. 

6.4 Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywania 

Worek poliolefinowy Cfreeflex®) 
Nie przechowywac w temperaturze powyzej 25°C. Nie zamrazac. 

Butelka LDPE CKabiPac®) 
Nie zamrazac. 

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcienczeniu lub otwarciu, patrz punkt 6.3 . 

6.S Rodzaj i zawartosc opakowania 

Roztw6r do infuzjijest pakowany w butelki LDPE (KabiPac®) lub worki poliolefinowe (freejlex®). 

Wielkosci opakowan 
Butelki lub worki zawierajl!ce 50 ml (100 mg flukonazolu) w opakowaniu po 1, 10,20, 25,30,40,50 
lub 60 butelek lub work6w. 
Butelki lub worki zawierajl!ce 100 ml (200 mg flukonazolu) w opakowaniu po 1, 10,20,25,30, 40,50 
lub 60 butelek lub work6w. 
Butelki lub worki zawierajl!ce 200 ml (400 mg flukonazolu) w opakowaniu po 1, 10,20,25,30 lub 40 
butelek lub work6w. 

Nie wszystkie wielkosci opakowan muszl! znajdowac siy w obrocie. 

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

Przed uZyciem roztw6r naleZy obejrzec - naleZy zastosowac tylko przezroczyste roztwory, 
niezawierajl!ce widocznych cZl!stek stalych. Nie stosowac, jeW butelka lub worek Sl! uszkodzone. 

Flukonazol roztw6r do infuzji dOZylnej jest zgodny z ponizej wymienionymi roztworami do infuzji: 
20% roztw6r dekstrozy; 
plyn Ringera; 
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plyn Ringera z mleczanami; 
roztw6r chlorku potasu w 5% roztworze dekstrozy; 
4,2% roztw6r dwuwyglanu sodu; 
9 mg/ml (0,9%) roztw6r chlorku sodu. 

Flukonazol moze byc podawany przez istniej1!cy dostyp dOZylny zjednym z wyzej wymienionych 
plyn6w. Mimo braku specyficznych niezgodnosci nie zaleca siy mieszania flukonazolu z innymi 
produktami leczniczymi przed podaniem. 

Roztw6r do infuzji jest przeznaczony do jednorazowego uZycia. Raz uzyte butelki, worki i wszelkie 
niewykorzystane resztki naleZy usun1!c. 

Rozcienczenia naleZy wykonywac w warunkach aseptycznych. Roztw6r naleZy obejrzec przed 
podaniem pod k1!tem zmiany zabarwienia oraz wytr1!cenia osadu. Roztw6r naleZy uZyc jedynie 
w przypadku, gdy jest on przezroczysty i wolny od widocznych cZ1!stek stalych. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naleZy usun1!c zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ1\CY POZWOLENIE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 

AI. lerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

18251 

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

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03.06.2011 r. 
Data ostatniego przedluzenia pozwolenia: 12.09.2018 r. 

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

12.09.2018 r. 

ZATWI E RDZONE 
zgodnie Z DecYf JEJ. 

.fJf{(fl./Ll (lo..t .. r/fif ... . 
z dn ..... r&fg. ., .o.r;.~jfc ...... . 
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