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Ulotka dol~czona do opakowania: informacja dla uZytkownika 

Fluconazole Kabi, 2 mg/ml, roztwor do infuzji 

Fluconazolum 

NaieZy uwaznie zapoznac silt z tresci~ ulotki przed zastosowaniem leku, poniewaz zawiera ona 
informacje wazne dla pacjenta. 

Nalezy zachowac ty ulotky, aby w razie potrzeby moc jq ponownie przeczytac. 
W razie jakichkolwiek wqtpliwosci nalezy zwrocic siy do lekarza, farmaceuty lub pielygniarki. 
Jesli u pacjenta wystqpiqjakiekolwiek objawy niepozqdane, w tym wszelkie objawy niepozqdane 
niewymienione w tej ulotce, nalezy powiedziec 0 tym lekarzowi, farmaceucie lub pielygniarce. 
Patrz punkt 4. 

Spis tresci ulotki 

1. Co to jest Fluconazole Kabi i w jakim celu siy go stosuje 
2. Informacje wazne przed zastosowaniem leku Fluconazole Kabi 
3. Jak stosowac Fluconazole Kabi 
4. Mozliwe dzialania niepozqdane 
5. Jak przechowywac Fluconazole Kabi 
6. Zawattosc opakowania i inne informacje 

1. Co to jest Fluconazole Kabi i w jakim celu silt go stosuje 

Fluconazole Kabi nalezy do grupy lekow przeciwgrzybiczych. Substancjq czynnq jest flukonazol. 

Fluconazole Kabi jest stosowany w leczeniu zakazen wywolanych przez grzyby oraz w zapobieganiu 
zakazeniom grzybiczym. Najczystszq przyczynq zakazen grzybiczych Sq drozdzaki szczepu Candida. 

Pacjenci dorosli 
Lekarz moze zalecic stosowanie tego leku w leczeniu nastypujqcych zakazen grzybiczych: 

kryptokokowe zapalenie opon mozgowych - grzybicze zakazenie mozgu; 
kokcydioidomykoza - choroba ukladu oskrzelowo-plucnego; 
zakazenia wywolane przez grzyby Candida wykryte w ukladzie krwionosnym, narzqdach 
(np. serce, pluca) lub ukladzie moczowym; 
plesniawki blony sluzowej - zakazenie blony sluzowej jamy ustnej, gardla i otarc w jamie ustnej 
zwiqzanych z noszeniem protezy zybowej. 

Fluconazole Kabi mozna stosowac rowniez w celu: 
zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mozgowych; 
zapobiegania nawrotom zakazen grzybiczych blony sluzowej jamy ustnej; 
zapobiegania zakazeniom grzybiczym wywolywanym przez grzyby Candida Uesli uklad 
odpornosciowy pacjentajest slaby i nie funkcjonuje prawidlowo). 

Dzieci i mlodziez (w wieku od 0 do 17 lat) 
Lekarz moze zalecic stosowanie tego leku w leczeniu nastypujqcych zakazen grzybiczych: 

plesniawki blony sluzowej - zakazenie blony sluzowej jamy ustnej lub gardla; 
zakazenia wywolane przez grzyby Candida wykryte w ukladzie krwionosnym, narzqdach 
(np. serce, pluca) lub ukladzie moczowym; 
kryptokokowe zapalenie opon mozgowych - grzybicze zakazenie mozgu. 



Fluconazole Kabi mozna stosowac r6wniez w celu: 
zapobiegania zakazeniom grzybiczym wywolywanym przez grzyby Candida (jesli uklad 
odpornosciowy pacjentajest slaby i nie funkcjonuje prawidlowo); 
zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon m6zgowych. 

2. Informacje wazne przed zastosowaniem leku Fluconazole Kabi 

Kiedy nie stosowac leku Fluconazole Kabi 
Jesli pacjent rna uczulenie na flukonazollub kt6rykolwiek z pozostalych skladnik6w tego leku 
(wymienionych w punkcie 6). 
JeSli pacjent rna uczulenie na inne leki stosowane w leczeniu zakaze6 grzybiczych. Objawami mogl! 
byc sWydzenie, zaczerwienienie sk6ry lub trudnosci w oddychaniu. 
Jesli pacjent stosuje astemizol, terfenadyny (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu 
alergii) . 
JeSli pacjent stosuje cyzapryd (stosowany w leczeniu zaburze6 zoll!dka). 
JeSli pacjent stosuje pimozyd (stosowany w leczeniu zaburze6 umyslowych). 
Jesli pacjent stosuje chinidyny (stosowanl! w leczeniu zaburze6 rytmu serca). 
JeSli pacjent stosuje erytromycyny (antybiotyk stosowany w leczeniu zakaze6). 

Ostrzezenia i srodki ostroznosci 
Przed rozpoczyciem stosowania leku Fluconazole Kabi nalezy om6wic to z lekarzem, farmaceutl! lub 
pielegniarkl!: 

jesli pacjent rna zaburzenia czynnosci wl!troby lub nerek; 
jeSli u pacjenta stwierdzono choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca; 
jeSli pacjent rna zaburzenia styzenia potasu, wapnia lub magnezu we krwi; 
jeSli pacjent reaguje ciyzkimi reakcjami sk6rnymi (swydzenie, zaczerwienienie sk6ry, trudnosci 
w oddychaniu); 
jesli u pacjenta wystypujl! objawy niewydolnosci kory nadnerczy, czyli w sytuacji kiedy kora 
nadnerczy wytwarza niewystarczajl!ce ilosci pewnych hormon6w steroidowych, np. kortyzolu (stale 
lub dlugotrwajl!ce uczucie zmyczenia, oslabienie miysni, utrata apetytu, utrata masy ciala, b6l 
brzucha). 

Fluconazole Kabi a inne leki 
Nalezy powiedziec lekarzowi lub farmaceucie 0 wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub 
ostatnio, a takZe 0 lekach, kt6re pacjent planuje stosowac. 
Nalezy niezwlocznie powiedziec lekarzowi, jesli pacjent stosuje astemizol, terfenadyny (leki 
przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu alergii) lub cyzapryd (stosowany w leczeniu zaburze6 zoll!dka), 
lub pimozyd (stosowany w leczeniu zaburze6 umyslowych), lub chinidyny (stosowanl! w leczeniu zaburze6 
rytmu serca), lub erytromycyny (antybiotyk stosowany w leczeniu zakaze6), poniewaz nie nalezy ich 
stosowac razem z lekiem Fluconazole Kabi (patrz punkt "Kiedy nie stosowac leku Fluconazole Kabi"). 

Istniejl! r6wniez inne leki, kt6re mogl! oddzialywac z lekiem Fluconazole Kabi. Nalezy siy upewnic, ze 
lekarz wie 0 przyjmowaniu kt6rychkolwiek z ponizszych lek6w: 

ryfampicyna lub ryfabutyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakaze6); 
alfentanyl, fentanyl (leki znieczulajl!ce); 
amitryptylina, nOltryptylina (leki przeciwdepresyjne); 
amfoterycyna B, worykonazol (leki przeciwgrzybicze); 
leki rozrzedzajl!ce krew, zapobiegajl!ce tworzeniu siy skrzep6w krwi (warfaryna lub inne podobne 
leki); 
benzodiazepiny (midazolam, triazolam lub inne podobne leki), leki ulatwiajl!ce zasypianie lub leki 
uspokajajl!ce; 
karbamazepina, fenytoina (leki stosowane w leczeniu padaczki); 
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nifedypina, isradypina, amlodypina, werapamil, felodypina i losartan (leki stosowane w leczeniu 
nadcisnienia); 
olaparyb (lek stosowany w leczeniu rakajajnika); 
cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus lub takrolimus (leki zapobiegajllce odrzuceniu 
przeszczep6w); 
cyklofosfamid, alkaloidy barwinka (winkrystyna, winblastyna lub inne podobne leki) stosowane 
w leczeniu chor6b nowotworowych; 
halofantryna (lek stosowany w leczeniu malat'ii); 
statyny (atorwastatyna, symwastatyna i fluwastatyna lub podobne leki) stosowane w celu 
zmniejszenia styzenia cholesterolu; 
metadon (lek przeciwb610wy); 
celekoksyb, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak 
(Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne (NLPZ)); 
doustne srodki antykoncepcyjne; 
prednizolon (lek sterydowy); 
zydowudyna, znana r6wniezjako AZT; sakwinawir (lek stosowany u pacjent6w z wirusem HIV); 
leki dla diabetyk6w, takie jak chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd lub tolbutamid; 
teofilina (stosowana w astmie); 
witamina A (suplement diety); 
iwakaftor (lek stosowany w leczeniu mukowiscydozy); 
amiodaron (stosowany w leczeniu zaburzen rytmu serca); 
hydrochlorotiazyd (lek moczopydny). 

Ci~za i karmienie piersi~ 
Jdli pacjentkajest w cillzy lub karmi piersill, przypuszcza ze moze byc w cillzy lub gdy planuje miec 
dziecko, powinna poradzic siy lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie naleZy stosowacleku Fluconazole Kabi u kobiet w okresie cillzy, chyba ze lekarz zaleci inaczej. 
Po zaZyciu pojedynczej dawki 150 mg leku Fluconazole Kabi mozna kontynuowac karmienie piersill. 
Nie naleZy karmic piersill, jesli pacjentka przyjmuje wielokrotne dawki leku Fluconazole Kabi. 

Prowadzenie pojazdow i obslugiwanie maszyn 
Podczas prowadzenia pojazd6w lub obslugiwania maszyn nalezy wzi1lc pod uwagy sporadycznie 
wystypuj1lce zawroty glowy lub drgawki. 

Fluconazole Kabi zawiera sod 
Ten lek zawiera 0,154 mmol sodu w mL Nalezy to uwzglydnic u pacjent6w kontrolujllcych zawaliosc sodu 
w diecie. 

3. Jak stosowac Fluconazole Kabi 

Ten lek nalezy zawsze stosowac zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie 
w1ltpliwosci nalezy zwr6cic siy do lekarza lub falmaceuty. 
Ten lek bydzie podawany przez lekarza lub pielygniarky w postaci powolnego wstrzykniycia dozylnego 
(infuzji). Fluconazole Kabi jest dostarczany w postaci roztworu. Lek nie bydzie nastypnie rozcienczany. 
Szczeg610we informacje dla personelu medycznego zamieszczono na koncu ulotki. 

Zalecane dawkowanie leku Fluconazole Kabi, w zaleznosci od rodzaju zakazenia, przedstawiono ponizej. 
Nalezy zapytac lekarza lub pielygniarky w przypadku wlltpliwosci dotyczllcych stosowania leku 
Fluconazole Kabi. 
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Pacjenci dorosii 

Wskazanie Dawkowanie 
Leczenie kryptokokowego zapalenia opon 400 mg w trakcie pierwszej doby, nastypnie 200 mg 
m6zgowych do 400 mg raz na doby przez 6 do 8 tygodni lub 

w razie koniecznosci dluzej . Czasami dawka moze 
zostac zwiykszona do 800 mg. 

Zapobieganie nawrotom kryptokokowego 200 mg raz na doby do czasu, az lekarz zaleci 
zapalenia opon m6zgowych zakonczenie leczenia. 

Leczenie kokcydioidomykozy 200 mg do 400 mg raz na doby od 11 miesiycy do 
24 miesiycy lub w razie koniecznosci dluzej. 
Czasami dawka moze zostac zwiykszona do 800 mg. 

Wewnytrzne zakazenia grzybicze wywolane 800 mg w trakcie pierwszej doby, nastypnie 400 mg 
przez Candida raz na doby do czasu, az lekarz zaleci zakonczenie 

leczenia. 
Leczenie zakazenia blony sluzowej jamy 200 mg do 400 mg w trakcie pierwszej doby, 
ustnej , gardla i otarc w jamie ustnej nastypnie 100 mg do 200 mg do czasu, az lekarz 
zwillzanych z noszeniem protezy zybowej zaleci zakonczenie leczenia. 

Leczenie plesniawek blony sluzowej - 50 mg do 400 mg raz na doby przez 7 do 30 dni do 
w zaleznosci od lokalizacji czasu, az lekarz zaleci zakonczenie leczenia. 

Zapobieganie nawrotom zakazen blony 100 mg do 200 mg raz na doby lub 200 mg 3 razy na 
sluzowej jamy ustnej i gardla tydzien, jesli pacjent znajduje siy w grupie ryzyka 

zakazenia. 

Zapobieganie zakazeniom wywolywanym 200 do 400 mg raz na doby, jdli pacjent znajduje siy 
przez Candida Gesli uklad odpornosciowy w grupie ryzyka zakazenia. 
pacjentajest slaby i nie funkcjonuje 
prawidlowo) 

Mlodziez w wieku od 12 do 17 lat 
Nalezy postypowac zgodnie z zaleceniami lekarza (dawkowanie u pacjent6w doroslych lub dzieci). 

Dzieci w wieku do lllat 
Maksymalna dawka u dzieci wynosi 400 mg na doby. 

Dawky nalezy ustalic na podstawie masy ciala dziecka (kg). 

Wskazanie Dawka dobowa 

Zakazenia blon sluzowych jamy ustnej 3 mg/kg mc. raz na doby (w trakcie pierwszej doby 
i gardla wywolane przez Candida - dawka mozna podac dawky 6 mg/kg mc.) 
i dlugosc leczenia zalezll od ciyzkosci oraz 
lokalizacji zakazenia 
Kryptokokowe zapalenie opon m6zgowych 6 mg do 12 mg/kg mc. raz na doby 
lub wewnytrzne zakazenia wywolane przez 
Candida 
Zapobieganie nawrotom kryptokokowego 6 mg/kg mc. raz na doby 
zapalenia opon m6zgowych. 

Zapobieganie zakazeniom wywolanym przez 
Candida u dzieci Gesli uklad odpornosciowy 3 mg do 12 mg/kg mc. raz na doby 
nie funkcjonuje prawidlowo) 
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NiemowlC(ta w wieku od 0 do 4. tygodnia iycia 
Niemowlyta w wieku od 15. do 28. dnia zycia 
Ta sarna dawka co powyzej, ale podawanajednorazowo co 2 dni. Maksymalna dawka wynosi 
12 mg/kg mc. co 48 godzin. 

Niemowlyta w wieku od 0 do 14. dnia Zycia 
Ta sarna dawka co powyzej, ale podawanajednorazowo co 3 dni. Maksymalna dawka wynosi 
12 mg/kg mc. co 72 godziny. 

Czasami lekarz moze zalecic inne dawkowanie. Lek nalezy zawsze stosowac zgodnie z zaleceniami 
lekarza. W razie w/ltpliwosci, nalezy skontaktowac siy z lekarzem lub farmaceut/l. 

Pacjenci w podeszlym wieku 
Podaje siy dawky zwykle stosowan/l u pacjent6w doroslych, chyba ze u pacjenta wystypuj/l zaburzenia 
czynnosci nerek. 

Pacjenci z zaburzeniami czynnosci nerek 
U pacjent6w z zaburzeniami czynnosci nerek lekarz moze zalecic zmiany dawkowania. 

Zastosowanie wiC(kszej niz zalecana dawki leku Fluconazole Kabi 
Jesli pacjentjest przekonany, ze otrzymal zbyt duz/l dawky leku Fluconazole Kabi, nalezy niezwlocznie 
poinformowac lekarza lub pielygniarky. Do objaw6w potencjalnego przedawkowania mozna zaliczyc 
zaburzenia sluchu, widzenia, odczucia i myslenie 0 rzeczach nierealnych (om amy i zachowania 
paranoidalne ). 

PominiC(cie zastosowania leku Fluconazole Kabi 
Poniewaz lek ten stosowany jest pod scisl/l kontrol/llekarsk/l, jest malo prawdopodobne, aby dawka 
zostala pominiyta. Jednakze, jesli pacjent przypuszcza, ze dawka zostala pominiyta, nalezy poinformowac 
lekarza lub farmaceuty. 

W razie jakichkolwiek dalszych w/ltpliwosci zwi/lzanych ze stosowaniem tego leku, nalezy zwr6cic siy 
do lekarza, farmaceuty lub pielygniarki. 

4. Mozliwe dzialania niepoz~dane 

Jak kazdy lek, lek ten moze powodowac dzialania niepoz/ldane, chociaz nie u kazdego one wyst/lpi/l. 

U niekt6rych pacjent6w mog/l wyst/lpic reakcje alergiczne, jednakze ciyzkie reakcje alergiczne 
wystypuj/l rzadko. W przypadku wyst/lpienia kt6rychkolwiek z ponizszych objaw6w, nalezy niezwlocznie 
powiedziec 0 tym lekarzowi: 

CZysto wystypuj/lce dzialania niepoz/ldane (mog/l dotyczyc nie wiycej niz 1 na 10 os6b): 
wysypka na sk6rze. 

Niezbyt czysto wystypuj/lce dzialania niepoz/ldane (mog/l dotyczyc nie wiycej niz 1 na 100 os6b): 
swi/ld calego cala, zaczerwienienie sk6ry lub czerwone, sWydz/lce plamy. 

Rzadko wystypuj/lce dzialania niepoz/ldane (mog/l dotyczyc nie wiycej niz 1 na 1000 os6b): 
nagle sapanie, trudnosci w oddychaniu lub ucisk w piersi; 
opuchlizna powiek, twarzy lub ust; 
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ciyzkie reakcje sk6rne, takie jak wysypka z powstawaniem pycherzy (moze r6wniez dotyczyc jamy 
ustnej i jyzyka). 

W przypadku wyst~pienia kt6regokolwiek z powyzszych objaw6w naleZy przerwac stosowanie leku 
Fluconazole Kabi i niezwlocznie skontaktowac silt z lekarzem. 

Fluconazole Kabi moze miec wplyw na w~troby. Objawy ze strony w~troby obejmuj~: 

CZysto wystypuj~ce dzialania niepoz~dane (mog~ dotyczyc nie wiycej niz 1 na 10 os6b): 
wymioty. 

Niezbyt CZysto wystypuj~ce dzialania niepoz~dane (mog~ dotyczyc nie wiycej niz 1 na 100 os6b): 
uczucie zmyczenia; 
utrata apetytu; 
zaz6lcenia sk6ry lub bialk6wek oczu (z6haczka); 

Fluconazole Kabi moze miec wplyw na inne uklady organizmu, co moze objawiac siy w nastypuj~cy 
spos6b: 

Niezbyt cZysto wystypuj~ce dzialania niepoz~dane (mog~ dotyczyc nie wiycej niz 1 na 100 os6b): 
drgawki. 

Rzadko wystypuj~ce dzialania niepoz~dane (mog~ dotyczyc nie wiycej niz 1 na 1000 os6b): 
zmniejszenie ponizej normy liczby bialych kom6rek krwi odpowiedzialnych za obrony przed 
zakazeniami oraz kom6rek krwi odpowiedzialnych za powstrzymanie krwawienia, powoduj~ce 
nieoczekiwane powstawanie siniak6w i krwawien, naglej gor~czki, b61u gardla i owrzodzenjamy 
ustnej . 

Jesli wyst~pi kt6rykolwiek z wymienionych objaw6w, nalezy przerwac stosowanie leku Fluconazole Kabi 
i natychmiast skontaktowac silt z lekarzem. 

lone dzialania niepozlldane 
JeSli nasili siy kt6rykolwiek z objaw6w niepoz~danych lub wyst~pi~jakiekolwiek objawy niepoz~dane 
niewymienione w tej ulotce, naleZy powiedziec 0 tym lekarzowi lub farmaceucie. 

CZysto wystypuj~ce dzialania niepoz~dane (mog~ dotyczyc nie wiycej niz 1 na 10 os6b): 
b61 glowy; 
b61 brzucha, biegunka, mdlosci; 
zwiykszenie waltosci test6w czynnosci w~troby; 
wysypka. 

Niezbyt cZysto wystypuj~ce dzialania niepoz~dane (mog~ dotyczyc nie wiycej niz 1 na 100 os6b): 
zmniejszenie liczby czerwonych krwinek powoduj~ce bladosc, oslabienie i dusznosc; 
bezsennosc, sennosc; 
zawroty glowy, uczucie wirowania, zaburzenia czucia, najczysciej w postaci mrowienia, klucia lub 
drytwienia, zmiany smaku; 
zaparcia, niestrawnosc, wzdycia, suchosc w jamie ustnej; 
b61 miysni; 
uszkodzenie w~troby; 
b~ble, pokrzywka, swi~d, zwiykszona potliwosc; 
zle samopoczucie, gor~czka. 
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Rzadko wystypuj'lce dzialania niepoz'ldane (mog'l dotyczye nie wiycej niz 1 na 1000 os6b): 
czerwone lub purpurowe przebarwienia sk6ry, kt6rych przyczyn'l moze bye zmniejszenie liczby 
plytek krwi lub zmiany w obrybie innych kom6rek krwi; 
zmiany parametr6w biochemicznych krwi (wysokie styzenie cholesterolu, lipid6w we krwi); 
drzenie; 
zmniejszenie styzenia potasu we krwi; 
zaburzenia w zapisie EKG, zaburzenia rytmu serca; 
niewydolnose w'ltroby; 
utrata wlos6w. 

CZystose nieznana, ale mog'l r6wniez wyst'lpie (czystose nie moze zostae okreslona na podstawie 
dostypnych danych): 

reakcja nadwrazliwosci z wysypk'l sk6rn'l, gor'lczk'l, obrzykiem wyz16w chlonnych, zwiykszeniem 
liczby bialych krwinek (eozynofilia) i stan em zapalnym narz'ld6w wewnytrznych (w'ltroby, pluc, 
serca, nerek i jelita grubego) (wysypka polekowa z eozynofili'l i objawami og6lnoustrojowymi, 
zesp61 DRESS, ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms). 

Zglaszanie dzialaii. niepoz~danych 
Jesli wyst'lpi'ljakiekolwiek objawy niepoz'ldane, w tym wszelkie objawy niepoz'ldane niewymienione 
w ulotce, nalezy powiedziee 0 tym lekarzowi, farmaceucie lub pielygniarce. Dzialania niepoz'ldane mozna 
zglaszae bezposrednio do DepaJtamentu Monitorowania Niepoz'ldanych Dzialan Produkt6w Leczniczych 
Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych 
AI. Jerozolimskie 181C 
02-222 Warszawa 
tel.: + 48224921 301 
faks: + 48224921 309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepoz'ldane mozna zglaszae r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 
Dziyki zglaszaniu dzialan niepoz'ldanych mozna bydzie zgromadzie wiycej informacji na temat 
bezpieczenstwa stosowania leku. 

5. Jak przechowywac Fluconazole Kabi 

Lek nalezy przechowywae w miejscu niewidocznym i niedostypnym dla dzieci. 

Nie stosowae tego leku po uplywie terminu waznosci zamieszczonego na opakowaniu i etykiecie. Termin 
waznosci oznacza ostatni dzien podanego miesi'lca. 

Worki Cfreeflex ®) 
Nie przechowywae w temperaturze powyzej 25°C. Nie zamrazae. 

Butelki (KabiPac®) 
Nie zamrazae. 

Lek nalezy uzye natychmiast po pierwszym otwarciu pojemnika. 

Nie nalezy stosowae tego leku, jesli zauwazy siy, ze roztw6r nie jest przezroczysty lub zawiera widoczne 
cz'lstki stale. Nie stosowae, jesli butelka lub worek s'l uszkodzone. 

Lek przeznaczony do jednorazowego uzycia. Raz uzyte butelki, worki i wszelkie niewykorzystane resztki 
leku nalezy usun'le. 
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Lek6w nie nalezy wyrzucae do kanalizacji ani domowych pojemnik6w na odpadki. Nalezy zapytae 
farmaceuty, jak usun~e leki, kt6rych siy juz nie uzywa. Takie postypowanie pomoze cm'onie srodowisko. 

6. Zawartosc opakowania i inne informacje 

Co zawiera Fluconazole Kabi 
Substancj~ czynn~ leku jest flukonazol. 
Kazdy ml zawiera 2 mg flukonazolu. 
Inne skladniki leku to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwan oraz sodu wodorotlenek i kwas solny 
(do ustalenia pH). 

Jak wygh!da Fluconazole Kabi i co zawiera opakowanie 
Przezroczysty, bezbarwny roztw6r bez widocznych cz~stek stalych. 

Wielkosci opakowan: 
- 1, 10,20,25, 30, 40,50 lub 60 butelek lub work6w po 50 ml, zawieraj~cych 100 mg flukonazolu. 
- 1, 10,20, 25,30, 40,50 lub 60 butelek lub work6w po 100 ml, zawieraj~cych 200 mg flukonazolu. 
- 1, 10, 20, 25, 30 lub 40 butelek lub work6w po 200 ml, zawieraj~cych 400 mg flukonazolu. 

Nie wszystkie wielkosci opakowan musz~ znajdowae siy w obrocie. 

Podmiot odpowiedzialny i wytworca 

Podmiot odpowiedzialny 
Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 
AI. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 

Wytworca 
Butelki (KabiPac ®) 
Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 
ul. Sienkiewicza 25 
99-300 Kutno 
1 

Worki (freeJlex ®) 
Fresenius Kabi France 
6, Rue de Rempmi 
F-27400 Louviers 
Francja 

W celu uzyskania bardziej szczeg610wych informacji nalezy zwr6cie siy do podmiotu 
odpowiedzialnego: 
Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 
AI. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 
tel.: +48 22 345 67 89 

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach czlonkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego pod nast~puj~cymi nazwami: 

Belgia 
Czechy 

UKlH/1554/00 IIRJOOI 
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Dania 
Finlandia 
Francja 
Grecja 
Hiszpania 
Holandia 
Luksemburg 
Niemcy 
Polska 
POliugalia 
Rumunia 
Slowacja 
Szwecja 
Wf(gry 
Wielka Brytania 
Wlochy 

Fluconazol Fresenius Kabi 
Fluconazol Fresenius Kabi 
Fluconazole Kabi 2 mg/ml 
FluconazolelKabi 2 mg/ml EVEatf..lO otcXA.uf..la 
Fluconazol Kabi 2 mg/ml soluci6n para perfusi6n 
Fluconazole Fresenius Kabi 2 mg/ml oplossing voor infusie 
Fluconazol Kabi 2 mg/ml InfusionslOsung 
Fluconazol Kabi 2 mg/ml InfusionslOsung 
Fluconazole Kabi 
Fluconazol Kabi 
Fluconazol Kabi 2 mg/ml solutie perfuzabila 
Fluconazol Kabi 2 mg/ml, inruzny roztok 
Fluconazol Fresenius Kabi 
Fluconazol Kabi 
Fluconazole 2 mg/ml solution for infusion 
Fluconazolo Kabi 2 mg/ml soluzione per infusione 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesien 2018 
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Informacje przeznaczone wy1llcznie dla fachowego personelu medycznego: 

Infuzjy dozylnll nalezy podawae z szybkoscill nieprzekraczajllcll 10 mllminuty. Fluconazole Kabi zawiera 
9 mg/ml (0,9%) roztw6r chlorku sodu do infuzji. Kazde 200 mg (100 ml roztworu do infuzji) zawiera 
15 mmol jon6w sodowych i chlorkowych. Fluconazole Kabi jest dostypny w postaci rozcienczonej 
roztworem chlorku sodu, wiyc u pacjent6w kontrolujllcych podaz sodu i plyn6w naleZy zwr6cie uwagy na 
szybkose podawania roztworu. 

Flukonazol roztw6r do infuzji dozylnej jest zgodny z ponizej wymienionymi roztworami do infuzji: 
20% roztw6r dekstrozy; 
plyn Ringera; 
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 bye podawany przez istniejllcy dostyp dozylny zjednym z wyzej wymienionych 
plyn6w. Mimo braku specyficznych niezgodnosci nie zaleca siy mieszania flukonazolu z innymi lekami 
przed podaniem. 

Roztw6r do infuzji jest przeznaczony do jednorazowego uzycia. 

Wykazano chemicznll i fizycznll stabilnose rozcienczonego leku przez 24 godziny w temperaturze 25°C. 

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcienczony roztw6r nalezy zuzye natychmiast. Jesli nie 
zostanie zuzyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed uZyciem odpowiada 
uzytkownik. Czas przechowywania rue powinien bye dluzszy niz 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, 
chyba ze rekonstytucjalrozcienczanie mialo miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach 
aseptycznych. 

Rozcienczenia nalezy wykonywae w warunkach aseptycznych. Roztw6r nalezy obejrzee przed podaniem 
pod klltem zmiany zabarwienia oraz wytrllcenia osadu. Roztw6r nalezy uZye jedynie w przypadku, 
gdy jest on przezroczysty i wolny od widocznych cZllstek stalych. 

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady nalezy usunlle zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Z A T VV l i.:: RDZO N E 
z go d ni e z D ecyzj,~ 
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