
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO 

Linezolid Kabi, 2 mg/ml, roztw6r do infuzji 

2. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY 

1 ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg linezolidu. 
Jeden worek infuzyjny lub butelka zawiera 600 mg linezolidu w 300 ml roztworu. 

Substaneje pomoenieze 0 znanym dzialaniu 
Kazde 300 ml roztworu do infuzji zawiera r6wniez 13,7 g glukozy i 114 mg sodu. 

PeIny wykaz substaneji pomoeniezyeh, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAC FARMACEUTYCZNA 

Roztw6r do infuzji 

Izotoniezny, przezroezysty, wolny od eZ1!stek stalyeh, bezbarwny do z6ltego roztw6r 

pH: 4,6-5,0 
Osmolalnosc: 270-330 mosmollkg 

4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Szpitalne zapalenie plue 
Pozaszpitalne zapalenie plue 

Linezolid Kabi jest wskazany do stosowania u paejent6w doroslyeh w leezeniu pozaszpitalnego i szpitalnego 
zapalenia plue, gdy znanym lub podejrzewanym ezynnikiem ehorobotw6rezym S1! bakterie Gram-dodatnie. 
Przed podjyciem deeyzji, czy zastosowanie produktu leezniezego Linezolid Kabijest wlasciwe, naleiy wzi1!c 
pod uwagy wyniki badan mikrobiologicznych lub dane 0 wystypowaniu opornosci na leki przeeiwbaktelyjne 
stosowane w leczeniu zakazen wywolanych przez bakterie Gram-dodatnie (informaeje 0 poszczeg61nych 
drobnoustrojach - patrz punkt 5.1). 

Linezolid nie jest skuteczny w leczeniu zakazen wywolanyeh przez bakterie Gram-ujemne. Jesli stwierdzi 
siy lub podejrzewa, ze zakazenie jest wywolane przez bakterie Gram-ujemne, naleiy jednoezesnie 
zastosowac odpowiednie leezenie przeciwko tym bakteriom. 

Powiklane zakazenia sk6ry i tkanek mi?kkieh (patrz punkt 4.4) 

Linezolid Kabi jest wskazany do stosowania u pacjent6w doroslyeh w leczeniu powiklanyeh zakazen sk6ry 
i tkanek miykkich tylko wtedy, gdy wyniki badan mikrobiologicznych potwierdzily, ze zakazenie zostalo 
wywolane przez wrazliwe bakterie Gram-dodatnie. 

Linezolid nie jest skuteczny w leczeniu zakazen wywolanych przez drobnoustroje Gram-ujemne. Linezolid 
mozna stosowac u paejent6w z powiklanymi zakazeniami sk6lY i tkanek miykkich ze stwierdzonym lub 
podejrzewanymjednoezesnym zakazeniem drobnoustrojami Gram-ujemnymi, wyl1!cznie wtedy, gdy nie S1! 



dostypne inne metody leczenia (patrz punkt 4.4). W takim przypadku koniecznie naleZV rozpoczllC 
jednoczesne leczenie przeciwko drobnoustrojom Gram-ujemnym. 

Leczenie linezolidem naleZy rozpoczynac wy1llcznie w warunkach szpitalnych i po konsultacji 
z odpowiednim specjalistll, np. mikrobiologiem lub specjalistll chor6b zakainych. 

NaleZy wzillc pod uwagy oficjalne zalecenia dotyczllce wlasciwego stosowania lek6w przeciwbakteryjnych. 

4.2 Dawkowanie i spos6b podawania 

Dawkowanie 

Linezolid Kabi, 2 mg/ml, roztw6r do infuzji mozna stosowac w leczeniu POczlltkowym. U pacjent6w, 
u kt6rych leczenie rozpoczyto produktem leczniczym podawanym pozajelitowo, mozna dokonac zamiany 
na jednll z doustnych postaci, jesli jest to wskazane klinicznie. W takim wypadku modyfikacja dawki nie jest 
konieczna, poniewaz dostypnosc biologiczna linezolidu po podaniu doustnym wynosi okolo 100%. 

Zalecane dawkowanie i czas trwania leczenia u pacjentow doroslych 
Czas trwania leczenia zaleZy od rodzaju drobnoustroju, lokalizacji i ciyZkosci zakazenia oraz od reakcji 
klinicznej pacjenta na leczenie. 

Przedstawione ponizej zalecenia dotyczllce czasu trwania leczenia Sll zgodne z tymi, kt6re stosowano 
podczas badan klinicznych. W niekt6rych rodzajach zakazen kr6tsze leczenie moze byc wystarczajllce, 
jednak brak danych z badan klinicznych na ten temat. 

Maksymalny czas trwania leczenia wynosi 28 dni. Nie ustalono bezpieczenstwa i skutecznosci stosowania 
linezolidu podawanego dluzej niz przez 28 dni (patrz punkt 4.4). 

W zakazeniach ze wsp6listniejllcll bakteriemill nie rna koniecznosci zwiykszania dawki ani wydluzania czasu 
leczenia. 

Zalecane dawki roztworu do infuzji Sll nastypujllce: 

Zakazenie Dawkowanie Czas trwania leczenia 
Szpitalne zapalenie pluc 

600 mg 2 razy na doby 
Pozaszpitalne zapalenie pluc 10-14 kolejnych dni 
Powiklane zakazenia sk6ry 

600 mg 2 razy na doby 
i tkanek miykkich 

Dzieci i mlodziez 
Bezpieczenstwo i skutecznosc stosowania linezolidu u dzieci i mlodzieZy (w wieku <18 lat) nie zostaly 
ustalone. Dostypne dane zostaly opisane w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, jednak ustalenie zalecanego dawkowania 
nie jest mozliwe. 

Pacjenci w podeszlym wieku 
Modyfikacja dawki nie jest konieczna. 

Niewydolnosc nerek 
Modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkty 4.4 i 5.2). 

Cir;zka niewydolnosc nerek (t). klirens kreatyniny <30 mllmin) 
Modyfikacja dawki nie jest konieczna. Ze wzglydu na nieznane znaczenie kliniczne zwiykszonego narazenia 
(do 1 O-krotnego) na dzialanie dw6ch gl6wnych metabolit6w Iinezolidu u pacjent6w z ciyzkll niewydolnoscill 
nerek, Iinezolid naleZy stosowac szczeg61nie ostroznie ijedynie u tych pacjent6w, u kt6tych przewidywana 
korzysc przewyzsza teoretyczne ryzyko. 
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Poniewaz okolo 30% dawki linezolidu zostaje usuniyte z organizrnu w ci/!gu 3-godzinnej hernodializy, 
u pacjent6w dializowanych linezolid nalety podawac po dializach. Hernodializa prowadzi tez do 
czysciowego usuniycia z organizrnu podstawowych rnetabolit6w linezolidu, jednak ich styzenia s/! nadal 
znacznie wiyksze po dializach niz obserwowane u pacjent6w z prawidlow/! czynnosci/! nerek lub z lekk/! do 
urniarkowanej niewydolnosci/! nerek. 

Dlatego tez u poddawanych dializie pacjent6w z ciyzk/! niewydolnosci/! nerek linezolid nalety stosowac 
szczeg6lnie ostroznie i tylko wtedy, gdy przewidywana korzysc przewyzsza teoretyczne lyzyko. 

Dotychczas nie rna danych dotycz/!cych stosowania linezolidu u pacjent6w poddawanych ci/!glej 
arnbulatOlyjnej dializie otrzewnowej (ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) lub innym niz 
hemodializa metodom leczenia niewydolnosci nerek. 

Niewydolnosc wqtroby 
Modyfikacja dawki nie jest konieczna. Jednak ze wzglydu na ograniczon/! liczby danych klinicznych zaleca 
siy stosowanie linezolidu u tych pacjent6w tylko wtedy, gdy przewidywana korzysc przewyzsza teoretyczne 
lyzyko (patrz punkty 4.4 i 5.2). 

Spos6b podawania 

Zalecane dawki linezolidu nalety podawac dotylnie dwa razy na doby. 

Droga podania: podanie dotylne. 

Roztw6r do infuzji nalety podawac w infuzji trwaj/!cej od 30 do 120 minut. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrazliwosc na substancjy czynn/! lub na kt6r/!kolwiek substancjy pomocnicz/! wymienion/! 
w pUnkcie 6.1. 

Linezolidu nie nalety stosowac u pacjent6w przyjmuj/!cychjakikolwiek inhibitor monoaminooksydazy typu 
A lub B (np. fenelzyna, izokarboksazyd, selegilina, moklobemid) ani w ci/!gu dw6ch tygodni od zakonczenia 
podawania kt6regokolwiek produktu leczniczego z tej grupy. 

Linezolidu nie nalety podawac pacjentom z wymienionymi nizej chorobami podstawowymi lub 
przyjmuj/!cymjednoczesnie wymienione rodzaje produkt6w leczniczych, chyba ze mozliwajest scisla 
obserwacja i monitorowanie cisnienia tytniczego krwi pacjenta: 

pacjenci z nieleczonym nadcisnieniem tytniczym, guzem chromochlonnym nadnerczy, rakowiakiem, 
nadczynnosci/! tarczycy, depresj/! w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeniami 
schizoafektywnymi, ostrymi stanami dezorientacji; 
pacjenci stosuj/!cy kt6rykolwiek z nastypuj/!cych produkt6w leczniczych: inhibitOlY wychwytu 
zwrotnego serotoniny (patrz punkt 4.4), tr6jpierscieniowe leki przeciwdepresyjne, agonisci receptor6w 
serotoninowych 5 HT\ (hyptany), produkty lecznicze 0 bezposrednim lub posrednim dzialaniu 
sympatykomimetycznym (w tym produkty lecznicze rozszerzaj/!ce oskrzela, pseudoefedlyna 
i fenylopropanolamina), leki zwiykszaj/!ce napiycie naczyn (np. epineflyna, norepinefryna), leki 
dzialaj/!ce dopaminergicznie (np. dopamina, dobutamina), petydyna lub buspiron. 

Wyniki badan przeprowadzonych na zwierzytach wskazuj/!, ze linezolid ijego metabolity mog/! przenikac do 
mleka ludzkiego i dlatego przed rozpoczyciem stosowania produktu leczniczego nalety przerwac karmienie 
piersi/! i nie karmic podczas leczenia linezolidem (patrz punkt 4.6). 

4.4 Specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci dotycz~ce stosowania 

Zahamowanie czynnosci szpiku 
U pacjent6w leczonych linezolidem obserwowano zahamowanie czynnosci szpiku (w tym niedokrwistosc, 
leukopeniy, pancytopeniy i trombocytopeniy). W przypadkach, gdy znany byl zwi/!zek przyczynowy, 

PTf! j, ! 090100 ! illiOOS PHlii 090/00 limo! n 3 



po zakonczeniu stosowania linezolidu zmienione wartosci wskaznikow hematologicznych powracaly do 
wartosci sprzed leczenia. Wydaje siy, ze ryzyko wystcwienia tych dzialan rna zwi,!zek z czasem trwania 
leczenia. U pacjentow w podeszlym wieku lyzyko zaburzen skladu krwi podczas leczenia linezolidemjest 
wiyksze niz u pacjentow mlodszych. 
Trombocytopenia moze czysciej wystypowac u pacjentow z ciyzk,! niewydolnosci,! nerek, niezaleznie od 
tego, czy S,! oni poddawani dializie. Dlatego liczby krwinek naleZy scisle kontrolowac: 

u pacjentow z wystypuj,!c,! wczeSniej niedokrwistosci,!, granulocytopeni,! lub trombocytopeni,!; 
u pacjentow, ktorzy przyjmuj,! rownoczesnie leki mog,!ce zmniejszac styzenie hemoglobiny, liczby 
krwinek lub wplywac na liczby lub czynnosc plytek krwi; 
u pacjentow z ciyzk,! niewydolnosci,! nerek; 
u pacjentow, ktorzy przyjmuj,! linezolid dluzej niz przez 10-14 dni. 

Linezolid mozna podawac tym pacjentom tylko wtedy, gdy mozliwajest scisla kontrola styzenia 
hemoglobiny, liczby krwinek i plytek krwi. 

Jesli podczas leczenia linezolidem wyst,!pi znaczne zahamowanie czynnosci szpiku, produkt leczniczy 
naleZy odstawic, chyba ze podawanie produktu leczniczego jest absolutnie konieczne. NaieZy wowczas 
szczegolnie uwaznie kontrolowac parametry morfologii krwi i wdroZyc odpowiednie postypowanie. 

Ponadto u pacjentow otrzymuj,!cych linezolid zaleca siy co tydzien kontrolowac obraz pemej krwi 
obwodowej (z oznaczeniem styzenia hemoglobiny, liczby plytek krwi i liczby leukocytow z rozmazem), bez 
wzglydu na pocz'!tkowy obraz morfologii krwi. 

W badaniach obejmuj,!cych stosowanie produktu leczniczego ze wzglydow humanitamych przed 
dopuszczeniem go do obrotu (ang. compassionate use), notowano zwiykszon,! czystosc wystypowania 
ciyzkiej niedokrwistosci u pacjentow, ktorzy przyjmowali linezolid przez okres dluzszy niz maksymalnie 
zalecane 28 dni. U tych pacjentow czysciej konieczne bylo przetaczanie krwi. Przypadki niedokrwistosci, 
w ktorych konieczne bylo przetaczanie krwi, opisywano rowniez po wprowadzeniu linezolidu do obrotu, 
czysciej po stosowaniu tego produktu leczniczego dluzej niz 28 dni. 

Po wprowadzeniu linezolidu do obrotu notowano przypadki wyst,!pienia niedokrwistosci syderoblastycznej. 
Wiykszosc pacjentow, u ktorych zaobserwowano pierwsze objawy, otrzymywalo linezolid dluzej niz przez 
28 dni. U wiykszosci pacjentow po zakonczeniu stosowania linezolidu niedokrwistosc (leczona lub 
nieleczona) ustypowala calkowicie lub czysciowo. 

Zmienna umieralnoH: w badaniu klinicznym u pacjentow z wywolanymi przez bakterie Gram-dodatnie 
zakazeniami krwi zwiqzanymi ze stosowaniem cewnikow dozylnych 
W otwaJiym badaniu klinicznym u przyjmuj,!cych linezolid ciyzko chorych pacjentow z zakazeniami 
zwi,!zanymi ze stosowaniem cewnikow dOZylnych, obserwowano wiyksz,! umieralnosc niz wsrod pacjentow 
leczonych wankomycyn'!, dikloksacylin,! lub oksacylin,! [78/363 (21,5%) do 58/363 (16,0%)]. 
Glownym czynnikiem wplywaj,!cym na umieralnosc bylo wystypowanie zakazenia bakteriami 
Gram-dodatnimi na pocz'!tku leczenia. Wspolczynniki umieralnosci byly podobne u pacjentow z zakazeniem 
wywolanym wyl,!cznie przez bakterie Gram-dodatnie (iloraz szans 0,96; 95% przedzial ufnosci: 0,58-1,59), 
ale byly istotnie wiyksze (p=0,0162) w grupie stosuj,!cych linezolid pacjentow z dowolnym innym 
patogenem lub bez patogenu na pocz'!tku leczenia (iloraz szans 2,48; 95% przedzial ufnosci: 1,38-4,46). 
Najwiyksza rozbieznosc wystypowala w trakcie leczenia i w ci,!gu 7 dni po jego zakonczeniu. Podczas 
badania u wiykszej liczby pacjentow w grupie stosuj,!cej linezolid rozwinylo siy zakazenie drobnoustrojami 
Gram-ujemnymi i wiyksza ich liczba zmarla na skutek zakazen wywolanych przez bakterie Gram-ujemne 
oraz zakazen mieszanych. Dlatego w powiklanych zakazeniach SkOlY i tkanek miykkich linezolid mozna 
stosowac u pacjentow ze stwierdzonym lub podejrzewanymjednoczesnym zakazeniem bakteriami 
Gram-ujemnymi, wyl,!cznie wtedy, gdy nie s,! dostypne inne metody leczenia (patrz punkt 4.1). W takich 
przypadkach koniecznie naleZy rozpocz'!c jednoczesne leczenie przeciw bakteriom Gram-ujemnym. 

Biegunka i zapalenie jelita grubego zwiqzane z antybiotykoterapiq 
Podczas stosowania prawie kazdego leku przeciwbakteryjnego, w tym linezolidu, notowano zwi,!zane 
z przyjmowaniem antybiotyku wystypowanie biegunki oraz zapaleniajelit, w tym rzekomobloniastego 
zapaleniajelita grubego i biegunki zwi,!zanej z zakazeniem Clostridium difficile. Powiklanie to moze 
przebiegac od lekkiej biegunki do zapalenia jelita zakonczonego zgonem. Dlatego wazne jest, aby rozwaZyc 
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takll diagnozy u pacjent6w, u kt6rych podczas stosowania lub po zakonczeniu stosowania linezolidu 
wystllpila ostra biegunka. Jesli podejrzewa siy lub potwierdzi, ze biegunka lub zapalenie jelita sll zwillzane ze 
stosowaniem antybiotyku, zaleca siy przerwanie stosowania leku przeciwbaktelyjnego, w tym linezolidu, 
oraz niezwloczne rozpoczycie odpowiedniego leczenia. W takiej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie 
lek6w hamujllcych perystaltyky jelit. 

Kwasica mleczanowa 
Podczas stosowania linezolidu wystypowaly przypadki kwasicy mleczanowej. U pacjent6w, u kt6rych 
podczas przyjmowania linezolidu rozwinll siy przedmiotowe i podmiotowe objawy kwasicy metabolicznej, 
w tym nawracajllce nudnosci lub wymioty, bOl brzucha, male styzenie wodorowyglan6w lub 
hiperwentylacja, koniecznajest natychmiastowa interwencja medyczna. Jesli wystllpi kwasica mleczanowa, 
przed kontynuacjll leczenia naleZy ocenic stosunek korzysci do lyzyka. 

Zaburzenia mitochondrialne 
Linezolid hamuje syntezy bialek mitochondrialnych, w wyniku czego mogll wystllpic takie objawy 
niepozlldane, jak kwasica metaboliczna, niedokrwistosc oraz neuropatia (nerwu wzrokowego i obwodowa). 
Objawy te wystypujll cZysciej, jesli produkt leczniczy stosuje siy dluzej niz przez 28 dni. 

Zespol serotoninowy 
W spontanicznych zgloszeniach odnotowano wystypowanie zespolu serotonin owego, zwillzanego 
zjednoczesnym podaniem linezolidu i produkt6w leczniczych 0 dzialaniu serotoninergicznym, w tym lek6w 
przeciwdepresyjnych bydllcych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRl). Dlatego 
jednoczesne podawanie linezolidu z lekami serotoninergicznymi jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3), 
z wyjlltkiem sytuacji, gdy jest to konieczne. NaieZy w6wczas dokladnie obserwowac, czy u pacjenta nie 
wystypujll objawy podmiotowe i przedmiotowe zespolu serotoninowego, takie jak: zaburzenia czynnosci 
poznawczych, bardzo wysoka gorllczka, wzmozenie odruch6w oraz brak koordynacji ruch6w. W razie ich 
wystllpienia lekarz powinien rozwaZyc przerwanie podawaniajednego alba obu produkt6w leczniczych. 
Po zaprzestaniu podawania leku serotoninergicznego mogll wystllPic objawy z odstawienia. 

Neuropatia obwodowa i neuropatia nerwu wzrokowego 
U pacjent6w leczonych linezolidem notowano przypadki neuropatii obwodowej i neuropatii nerwu 
wzrokowego, czasem postypujllcej do utraty wzroku. Doniesienia te dotyczyly przede wszystkim pacjent6w 
leczonych przez okres dluzszy niz maksymalnie zalecane 28 dni. 

NaieZy zalecac kazdemu pacjentowi, aby zglaszal objawy pogorszenia widzenia, takie jak zmiana ostrosci 
widzenia, zmiana widzenia bmw, niewyraine widzenie lub ubytki w polu widzenia. W takich przypadkach 
zaleca siy bezzwloczne skierowanie pacjenta na badanie okulistyczne. Jezeli pacjent stosuje linezolid przez 
okres dluzszy niz przez zalecane 28 dni, naleZy regularnie kontrolowac u niego czynnosc narzlldu wzroku. 

Jesli wystllPi neuropatia obwodowa lub neuropatia nerwu wzrokowego, dalsze leczenie linezolidem naleZy 
uzaleznic od oceny ryzyka. 

Zwiykszone lyzyko neuropatii podczas podawania linezolidu moze wystllpic u pacjent6w z gruiliq, 
stosujllcych obecnie lub niedawno leki przeciw mykobakteriom. 

Drgawki 
U pacjent6w leczonych linezolidem notowano wystypowanie drgawek. W wiykszosci tych przypadk6w 
stwierdzono wystypowanie w przeszlosci napad6w drgawek lub czynnik6w ryzyka sprzyjajllcych 
wystypowaniu drgawek. Lekarz powinien zapytac pacjenta, czy w przeszlosci wystypowaly u niego drgawki. 

Inhibitory monoaminooksydazy 
Linezolid jest odwracalnym, nieselektywnym inhibitorem monoaminooksydazy (MAOI), ale w dawkach 
stosowanych w leczeniu zakazen nie dziala przeciwdepresyjnie. Dostypne slljedynie ograniczone dane, 
pochodzllce z badan nad interakcjami produkt6w leczniczych i bezpieczenstwem stosowania linezolidu 
u pacjent6w z innymi chorobami i(lub) przyjmujllcych r6wnoczesnie produkty lecznicze, kt6re mogll 
stwarzac lyzyko zwillzane z hamowaniem MAO. Nie naleZy w6wczas stosowac linezolidu, chyba ze 
mozliwajest scisla obserwacja i kontrolowanie stanu pacjenta (patrz punkty 4.3 i 4.5). 
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Spozywanie pokarm6w bogatych w tyramin? 
NaleZy poinformowac pacjenta, ze podczas stosowania linezolidu konieczne jest ograniczenie spoZywania 
pokarm6w bogatych w tyraminy (patrz punkt 4.5). 

Nadkazenia 
W badaniach klinicznych nie oceniano wplywu stosowania linezolidu na fizjologiczn1} flory bakteIyjn1}. 

Stosowanie antybiotyk6w moze niekiedy powodowac nadmierne namnozenie drobnoustroj6w 
niewrazliwych. Na przyklad w czasie bad ani a klinicznego u okolo 3% pacjent6w przyjmuj1}cych zalecone 
dawki linezolidu, wyst1}pila kandydoza zwi1}zana ze stosowaniem produktu leczniczego. Jezeli w trakcie 
stosowania linezolidu dojdzie do nadkazenia, naleZy zastosowac odpowiednie leczenie. 

Szczeg6lne grupy pacjent6w 
U pacjent6w z ciyzk1} niewydolnosci1} nerek linezolid naleZy stosowac ze szczeg6ln1} ostroznosci1} ijedynie 
wtedy, gdy przewidywana korzysc przewyzsza teoretyczne ryzyko (patrz punkty 4.2 i 5.2). 

U pacjent6w z ciyZk1} niewydolnosci1} w1}troby linezolid naleZy stosowac jedynie wtedy, gdy przewidywana 
korzysc przewyzsza teoretyczne ryzyko (patrz punkty 4.2 i 5.2). 

Zaburzenia plodnosci 
Stosowanie linezolidu prowadzilo do przemijaj1}cego zmniejszenia plodnosci i indukowalo nieprawidlow1} 
morfologiy plemnik6w u doroslych samc6w szczur6w narazonych na dzialanie linezolidu w stopniu 
podobnym dowystypuj1}cego u ludzi. Wplyw linezolidu na my ski uklad rozrodczy u ludzi nie jest znany 
(patrz punkt 5.3). 

Badania kliniczne 
Nie okreslono bezpieczenstwa stosowania ani skutecznosci linezolidu podawanego dluzej niz przez 28 dni. 

Kontrolowane badania kliniczne nie obejmowaly pacjent6w ze stoP1} cukrZYCOW1}, odleZynami, zmianami 
spowodowanymi niedokrwieniem, ciyzkimi oparzeniami lub zgorzel1}. Dlatego doswiadczenie dotycz1}ce 
stosowania linezolidu w takich przypadkach jest ograniczone. 

Substancje pomocnicze 
1 ml roztworu zawiera 45,7 mg glukozy (tj. 13,7 g w 300 ml roztworu). NaleZy to uwzglydnic u pacjent6w 
z cukrzyC1} lub z innymi stanami zwi1}zanymi z nietolerancj1} glukozy. 
1 ml roztworu zawiera r6wniez 0,38 mg sodu (tj. 114 mg w 300 ml roztworu). NaleZy to uwzglydnic 
u pacjent6w kontroluj1}cych zawat10sc sodu w diecie. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Inhib;tory monoaminooksydazy 
Linezolid jest odwracalnym, nieselektywnym inhibitorem monoaminooksydazy (IMAO). Dane pochodzll:ce 
z badan nad interakcjami produkt6w leczniczych i bezpieczenstwem stosowania linezolidu u pacjent6w 
przyjmuj1}cychjednoczesnie produkty lecznicze, kt6re mog1} hamowac monoaminooksydazy (MAO), 
s1} ograniczone. Nie zaleca siy w6wczas stosowania linezolidu, chyba ze mozliwajest scisla obserwacja 
i kontrolowanie stanu pacjenta (patrz punkty 4.3 i 4.4). 

Interakcje mogqce z-wi?kszyc cisnienie t?tnicze 
U zdrowych ochotnik6w linezolid nasilal wzrost cisnienia tytniczego krwi spowodowany przez 
pseudoefedryny i chlorowodorek fenylopropanolaminy. Jednoczesne stosowanie linezolidu i pseudoefedryny 
lub fenylopropanolaminy powodowalo zwiykszenie cisnienia skurczowego 0 30-40 mmHg, w por6wnaniu 
do zwiykszenia 0 11-15 mmHg, gdy zastosowano sam linezolid, 0 14-18 mmHg, gdy zastosowano sam1} 
pseudoefedryny lub fenylopropanolaminy i 0 8-11 mmHg, gdy zastosowano placebo. Nie przeprowadzono 
podobnych badan u pacjent6w z nadcisnieniem tytniczym. Zaleca siy stopniowe dostosowywanie dawki 
lek6w wazopresyjnych, w tym lek6w dzialaj1}cych na receptOly dopaminergiczne, podczas ich 
jednoczesnego stosowania z linezolidem. 
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Interakcje serotoninergiczne 
U zdrowych ochotnik6w badano interakcje miydzy linezolidem a dekstrometorfanem. Dekstrometorfan 
(2 dawki 20 mg po dane z przerw:'! 4 godzin) podawano jednoczesnie z linezolidem lub bez niego. 
U zdrowych os6b otrzymuj:,!cych linezolid i dekstrometorfan nie obserwowano objaw6w zespolu 
serotoninowego (tj . spl:,!tanie, majaczenie, niepok6j, drzenie, zaczerwienienie twarzy, zwiykszona potliwosc, 
wysoka gor:,!czka). 

Doswiadczenia po wprowadzeniu linezolidu do obrotu: odnotowano jeden przypadek wyst:,!pienia objaw6w 
podobnych do zespolu serotonin owego po jednoczesnym podaniu linezolidu i dekstrometorfanu. Objawy 
ust:,!pily po odstawieniu obu produkt6w leczniczych. 

Podczas stosowania linezolidu w praktyce klinicznej z lekami serotoninergicznymi, w tym z lekami 
przeciwdepresyjnymi, takimi jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), zglaszano 
przypadki wyst:,!pienia zespolu serotoninowego. Dlatego jednoczesne stosowanie tych produkt6w 
leczniczychjest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Postypowanie z pacjentami, u kt6rych konieczne jest 
jednoczesne stosowanie linezolidu i lek6w serotoninergicznych, opisano w punkcie 4.4. 

Spozywanie pokarmow bogatych w tyramine; 
Nie zaobserwowano istotnego zwiykszenia cisnienia tytniczego u pacjent6w otrzymuj:,!cych linezolid 
i tyraminy w dawce mniejszej niz 100 mg. Swiadczy to 0 tym, ze naleZy jedynie unikac spoZywania 
nadmiernych ilosci pokalm6w i napoj6w 0 duzej zawartosci tyraminy (np. dojrzalych ser6w, wyci:,!g6w 
z drozdZy, niedestylowanych napoj6w alkoholowych i produkt6w uzyskiwanych z fermentacji nasion soi, 
takichjak sos sojowy). 

Produkty lecznicze metabolizowane przez cytochrom P450 
Linezolid nie jest w wykrywalnym stopniu metabolizowany przez uklad enzymatyczny cytochromu P450 
(CYP) i nie hamuje aktywnosci zadnego z ludzkich izoenzym6w CYP 0 znaczeniu klinicznym (lA2, 2C9, 
2C19, 2D6, 2El, 3A4). Podobnie linezolid nie indukuje izoenzym6w cytochromu P450 u szczur6w. Dlatego 
mozna siy spodziewac, ze podczas stosowania linezolidu nie wyst:,!pi:,! interakcje z innymi produktami 
leczniczymi, zwi:,!zane z CYP450. 

Ryfampicyna 
Wplyw lyfampicyny na farmakokinetyky linezolidu zostal oceniony w badaniu z udzialem ochotnik6w, 
16 zdrowych myzczyzn, kt6rym podawano 600 mg linezolidu 2 razy na doby przez 2,5 dnia lub linezolid 
wraz z 600 mg lyfampicyny podawanej raz na doby przez 8 dni. Ryfampicyna zmniejszala wartosci Cmax oraz 
AUC linezolidu srednio 0 odpowiednio 21% [90% CI, 15,27] i 32% [90% CI, 27, 37]. Mechanizm tej 
interakcji orazjej znaczenie kliniczne s:,! nieznane. 

Warfaryna 
Jesli w czasie leczenia linezolidem, po osi:,!gniyciu styzenia stacjonarnego dol:,!czy siy podawanie warfatyny, 
nastypuje 10% zmniejszenie srednich maksymalnych wartosci INR (miydzynarodowy wsp6lczynnik 
znormalizowany) oraz 5% zmniejszenie pola pod krzyw:,! (AUC) dla INR. Brak wystarczaj:'!cych danych, 
pochodz:,!cych od pacjent6w otrzymuj:,!cychjednoczesnie linezolid i warfaryny, aby ocenic ewentualne 
znaczenie kliniczne tych wynik6w. 

4.6 Wplyw Ila piodllOSC, ci~z~ i laktacj~ 

Ci'!za 
Dostypne S:,! ograniczone dane dotycz:,!ce stosowania linezolidu u kobiet w okresie ci:,!Zy. Badania na 
zwierzytach wykazaly toksyczny wplyw linezolidu na rozrodczosc (patrz punkt 5.3). Wystypuje lyzyko 
podczas stosowania produktu leczniczego u ludzi. 

Linezolidu nie naleZy stosowac w okresie ci:,!Zy, chyba ze spodziewana korzysc przewyzsza teoretyczne 
ryzyko . 
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Karmienie piersi'l 
Wyniki badan na zwierzytach wskazuj1j., ze linezolid moze przenikac do mleka ludzkiego i dlatego naleZy 
przerwac karmienie piersi1j. przed rozpoczyciem leczenia linezolidem i nie karmic w okresie leczenia. 

Plodnosc 
Linezolid zmniejsza plodnosc i zdolnosci rozrodcze u samc6w szczur6w, u kt6tych styzenie produktu 
leczniczego jest w przyblizeniu podobne do styzenia, kt6re moze wystypowac u ludzi. U ps6w poddanych 
leczeniu przez 1 miesi1j.c, wyst1j.pily istotne zmiany wagi prostaty, j1j.der i naj1j.drzy (patrz punkt 5.3). 
Nie wiadomo czy powyzsze rezultaty maj1j. wplyw na plodnosc u ludzi. 

4.7 Wplyw na zdolnosc prowadzenia pojazd6w i obslugiwania maszyn 

NaleZy ostrzec pacjenta, ze podczas leczenia linezolidem mog1j. wyst1j.pic zawroty glowy lub zaburzenia 
widzenia Oak opisano w punktach 4.4 i 4.8) i ze nie naleZy w6wczas prowadzic pojazd6w ani obslugiwac 
maszyn. 

4.8 Dzialania niepoz!ldane 

Ponizsza tabela zawiera wykaz dzialan niepoz1j.danych, zwi1j.zanych ze stosowaniem linezolidu, 
wystypuj1j.cych z czystosci1j. okreslon1j. w oparciu 0 dane z badan klinicznych przeprowadzonych u ponad 
2 000 doroslych pacjent6w, kt6rzy przyjmowali linezolid w zalecanych dawkach przez okres nie dluzszy niz 
28 dni. Najczysciej zglaszanymi dzialaniami niepoz1j.danymi byly: biegunka (8,4%), b61 glowy (6,5%), 
nudnosci (6,3%) i wymioty (4,0%). 

Najczysciej zglaszanymi dzialaniami niepoz1j.danymi zwi1j.zanymi ze stosowaniem produktu leczniczego, 
prowadz1j.cymi do przerwaniajego stosowania byly: b61 glowy, biegunka, nudnosci i wymioty. Okolo 3% 
pacjent6w przerwalo leczenie z powodu wyst1j.pienia dzialan niepoz1j.danych zwi1j.zanych ze stosowaniem 
produktu leczniczego. 

Dodatkowe dzialania niepoz1j.dane zglaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu umieszczono 
w tabeli ponizej i opisano jako "czystosc nieznana", poniewaz ich cZystosc nie moze byc okreslona na 
podstawie dostypnych danych. 

W trakcie leczenia linezolidem obserwowano i zglaszano ponizsze dzialania niepoz1j.dane z nastypuj1j.C1j. 
czystosci1j. ich wystypowania: bardzo cZysto (::::1110), czysto (::::11100 do <1110), niezbyt cZysto (::::111 000 
do <11100), rzadko (::::1110 000 do <111 000), bardzo rzadko (::::1110 000), czystosc nieznana (nie moze byc 
okreslona na podstawie dostypnych danych). 

CZl(stose nieznana 

Klasyfikacja CZl(sto Niezbyt cZl(sto 
Rzadko (nie moze bye 

ukladow i narz!}dow (2:11100 do <1110) (2:111 000 do <11100) 
(2:1110000 okreslona na 

do <111000) podstawie 
dostl(pnych danych) 

Zakazenia kandydoza, zapalenie pochwy zwi'!zane ze 
i zarazenia kandydoza j amy stosowaniem 
pasozytnicze ustnej, kandydoza antybiotyk6w 

pochwy, zakazenia zapalenie jelita, 
grzybicze wtym 

rzekomobloniaste 
zapalenie jelita 
grubego* 

Zaburzenia krwi niedokrwistosc*T leukopenia *, pancytopenia * zahamowanie 
i ukladu chlonnego neutropenia, czynnosci szpiku *, 

trombocytopenia *, niedokrwistosc 
eozynofilia syderoblastyczna * t 

Zaburzenia ukladu anafilaksja 
immunologicznego 
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Zaburzenia hiponatremia kwasica 
metabolizmu mleczanowa * 
i odzywiania 
Zaburzenia bezsennosc 
psychiczne 
Zaburzenia ukladu b61 glowy, drgawki*, zesp61 
nerwowego zaburzenia smaku niedoczulica, serotoninowy* *, 

(metaliczny posmak), parestezje neuropatia 
zawroty glowy obwodowa* 

Zaburzenia oka niewyraine zmiany w polu neuropatia nerwu 
widzenie* widzenia* wzrokowego*, 

zapalenie nerwu 
wzrokowego*, utrata 
widzenia*, zmiana 
ostrosci widzenia *, 
zmiana widzenia 
kolor6w* 

Zaburzenia ucha szumy uszne 
i bl~dnika 
Zaburzenia serca zaburzenia rytmu 

serca (tachykardia) 
Zaburzenia nadcisnienie tytnicze przemij aj ~ce napady 
naczyniowe niedokrwienne, 

zapalenie Zyl, 
zakrzepowe zapalenie 
Zyl 

Zaburzenia zollldka biegunka, nudnosci, zapalenie trzustki, powierzchniowa 
ijelit wymioty, zapalenie blony zmiana zabarwienia 

umiejscowiony lub sluzowej zol~dka, zyb6w 
og6Jny b6l brzucha, wzdycia brzucha, 
zaparcie, suchosc w ustach, 
niestrawnosc zapalenie jyzyka, 

lume sto1ce, 
zapalenie blony 
sluzowej jamy ustnej, 
przebarwienia 
i zmiany w obrybie 
jyzyka 

Zaburzenia wlltroby nieprawidlowe zwiykszenie styzenia 
i drog zolciowych wyniki test6w bilirubiny calkowitej 

czynnosci w~troby, 
zwiykszona 
aktywnosc AspA T, 
AlA T oraz fosfatazy 
zasadowej 

Zaburzenia skOry swi~d, wysypka pokrzywka, zapalenie pycherzowe choroby 
i tkanki podskOrnej sk6ry, obfite pocenie sk6ry, takie jak 

siy zesp61 Stevensa-
Johnsona, toksyczne 
martwicze 
oddzielanie siy 
nask6rka, obrzyk 
naczynioruchowy, 
lysienie 

Zaburzenia nerek zwiykszenie styzenia niewydolnosc nerek, 
i drog moczowych azotu mocznikowego wielomocz, 

zwiykszenie styzenia 
kreatyniny 

Zaburzenia ukladu dolegliwosci 
rozrodczego i piersi dotycz~ce pochwy 

i sromu 
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Zaburzenia ogoIne gor1lczka, b61 
i stany w miejscu umiej scowiony 
podania 

Badania Chemia 
diagnostyczne zwiykszenie 

aktywnosci LDH, 
kinazy kreatynowej, 
lipazy, amy lazy lub 
sty zenia glukozy po 
posilku; 
zmniejszenie styzenia 
bialka calkowitego, 
albumin, sodu lub 
wapnia; 
zwiykszenie lub 
zmniejszenie styzenia 
potasu lub 
wodorowyglan6w 

Hematologia 
zwiykszenie liczby 
neutrofili lub 
eozynofili, 
zmniejszenie styzenia 
hemoglobiny, 
wartosci hematokrytu 
lub liczby krwinek 
czerwonych, 
zwiykszenie lub 
zmniejszenie liczby 
plytek alba liczby 
krwinek bialych 

* 
** 
t 

Patrz punkt 4.4. 
Patrz punkt 4.3 i 4.5. 
Patrz ponizej. 

dreszcze, uczucie 
zmyczenia, gor1lczka, 
bOl w miejscu 
wstrzykniycia, 
zwiykszone 
pragnienie 
Chemia 
zwiykszenie styzenia 
sodu lub wapnia, 
zmniejszenie styzenia 
glukozy po posilku, 
zwiykszenie lub 
zmniejszenie styzenia 
chlork6w 

Hematologia 
zwiykszenie liczby 
retikulocyt6w, 
zmniejszenie liczby 
neutrofili 

Nastypuj~ce dzialania niepoz~dane zwi~zane ze stosowaniem linezolidu uznano za ciyzkie w rzadkich 
przypadkach: umiejscowiony b61 brzucha, przemijaj~ce napady niedokrwienne, nadcisnienie tytnicze. 

t W kontrolowanych badaniach klinicznych, podczas kt61ych stosowano linezolid przez okres do 28 dni, 
niedokrwistosc stwierdzono u 2% pacjent6w. W badaniach obejmuj~cych stosowanie produktu 
leczniczego ze wzglyd6w humanitarnych przed dopuszczeniem do obrotu u pacjent6w z zagrazaj~cymi 
zyciu zakazeniami oraz z chorobami wsp6listniej~cymi, niedokrwistosc rozwinyla siy u 2,5% (3311326) 
pacjent6w leczonych linezolidem przez :::;28 dni i u 12,3% (53/430) pacjent6w leczonych przez >28 dni. 
Ciyzka, zwi~zana ze stosowaniem produktu leczniczego, niedokrwistosc powoduj~ca koniecznosc 
przetoczenia krwi, wyst~pila u 9% (3/33) pacjent6w leczonych przez okres :::;28 dni i u 15% (8/53) 
pacjent6w leczonych przez okres >28 dni. 

Dzieci i mlodziez 
Dane dotycz~ce bezpieczenstwa stosowania, pochodz~ce z badan klinicznych z udzialem ponad 500 dzieci 
i mlodzieZy (w wieku od urodzenia do 17 lat) nie wskazuj~, aby profil bezpieczenstwa w grupie dzieci 
i mlodzieZy r6znil siy od profilu bezpieczenstwa u pacjent6w doroslych. 

Zglaszanie podejrzewanych dzialan niepozadanych 
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zglaszanie podejrzewanych dzialan 
niepoz~danych. Umozliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzysci do lyzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby nalez~ce do fachowego personelu medycznego powinny zglaszac wszelkie 
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podejrzewane dzialania niepoz!!dane za posrednictwem Depaltamentu Monitorowania Niepoz!!danych 
Dzialan Produkt6w Leczniczych Urzydu Rejesh'acji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych 
i Produkt6w Biob6jczych 
AI. Jerozolimskie 181 C 
02-222 Warszawa 
tel.: + 48224921301 
faks: + 48224921 309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepoz!!dane mozna zglaszae r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Nie rna specyficznego antidotum. 

Nie opisano zadnego przypadku przedawkowania linezolidu. Jednak ponizej podane informacje mog,! bye 
uZyteczne w postypowaniu po przedawkowaniu. 
Zaleca siy stosowanie leczenia podtrzymuj,!cego czynnosci Zyciowe i uh'zymywanie przes'!czania 
klybuszkowego. Okolo 30% dawki linezolidu jest usuwane z organizmu w ci,!gu 3-godzinnej hemodializy; 
brak natomiast danych dotycz,!cych usuwania linezolidu za pomoc,! dializy otrzewnowej lub hemoperfuzji. 
Dwa g16wne metabolity linezolidu S,! r6wniez w pewnym stopniu usuwane podczas hemodializy. 

Objawami toksycznosci linezolidu u szczur6w po podaniu dawek 3 000 mg/kg mc. na doby byly 
zmniejszenie aktywnosci i ataksja, podczas gdy u ps6w po dawkach 2 000 mg/kg mc. na doby wystypowaly 
wymioty i drzenia. 

5. WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania og61nego, inne leki przeciwbakteryjne, 
kod ATC: JOIXX08. 

Og61ne wlasciwosci 
Linezolid jest syntetycznym lekiem przeciwbakteryjnym, nalez'!cym do nowej klasy antybiotyk6w
oksazolidynon6w. W warunkach in vitro dziala on na tlenowe bakterie Gram-dodatnie i drobnoustroje 
beztlenowe. Linezolid dziyki wyj'!tkowemu mechanizmowi dzialania wybi6rczo hamuje syntezy bialka 
bakterii. Produkt leczniczy wi,!ze siy z okreslonymi miejscami na lybosomie baktelyjnym (23S podjednostki 
50S) i uniemozliwia powstanie czynnego kompleksu inicjuj,!cego 70S, maj,!cego podstawowe znaczenie 
w procesie h·anslacji. 

Efekt poantybiotykowy (ang. postantibiotic effect, P AE) linezolidu in vitro u Staphylococcus aureus 
utrzymuje siy okolo 2 godzin. Na modelach zwierzycych PAE linezolidu in vitro uh'zymywal siy 3,6 
i 3,9 godzin odpowiednio u Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae. W badaniach 
prowadzonych na zwierzytach podstawowym parametrem farmakodynamicznym, okreslaj,!cym skutecznose 
produktu leczniczego, byl czas, w kt6rym styzenie linezolidu w osoczu przekraczalo wartose minimalnego 
styzenia hamuj,!cego (MIC) wobec drobnoustroj6w wywoluj,!cych zakazenie. 

Stezenia graniczne 
Styzenia graniczne w odniesieniu do minimalnego styzenia hamuj,!cego (MIC), ustanowione przez 
Europejski Komitet Badania Wrazliwosci Drobnoustroj6w (EUCAST), S,! nastypuj,!ce: 

Okt '1 'es one przez EUCASTkl ' . t . mlCzne s yzema gramczne MICI' I'd (2017 03 10 mezo 1 u - - . 7 1) , wersJa 
Wrazliwe Oporne 

Staphylococcus spp. ::s 4 mg/L >4 mg/L 
Enterococcus spp. < 4 mg/L >4 mg/L 
Streptococcus z grupy A, B, C oraz G* ::s 2 mg/L >4 mg/L 
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neumoniae <2 mg/L >4 mg/L 
Styzenia graniczne niezwil!zane z zadnym gatunkiem :s 2 mg/L >4 mg/L 

*Szczepy niewrazliwe rzadko wystifpujq lub nie byly do tej pOly odnotml'ane. ldentyjikacjif i testy lekowrazliwosci tych szczep6w 
nalety potwierdzic oraz przeslac szczep do laboratorium referencyjnego. 

Wrazliwosc 
Rozpowszechnienie nabytej opornosci poszczeg6lnych gatunk6w moze r6znic siy w zaleznosci od polozenia 
geograficznego oraz zmieniac siy w czasie. Szczeg6lnie podczas leczenia ciyzkich zakazen naleZy korzystac 
z lokalnej informacji 0 opornosci. lezeli jest to konieczne, naleZy zasiygnl!c porady specjalisty w sytuacji, 
gdy czystosc wystypowania opornosci na danym obszarze jest tak duza, ze zasadnosc zastosowania tego 
leku, w przynajmniej niekt6tych rodzajach zakazen, jest wl!tpliwa. 

Kategoria 

Drobnoustroje wrazliwe 
Bakterie tlenowe Gram-dodatnie 
Enterococcus faecalis 
Enterococcus faecium * 
Staphylococcus aureus* 
Gronkowce koagulazo-ujemne 
Streptococcus agalactiae * 
Streptococcus pneumoniae* 
Streptococcus pyogenes * 
Paciorkowce grupy C 
Paciorkowce grupy G 

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie 
Clostridium perfringens 
Peptostreptococcus anaerobius 
Peptostreptococcus spp. 

Drobnoustroje oporne 
Haemophilus injluenzae 
Moraxella catarrhalis 
Neisseria spp. 
Enterobacteriaceae 
Pseudomonas spp. 

* Skutecznosc klinicznl! w stosunku do wyodrybnionych szczep6w wrazliwych wykazano 
w zatwierdzonych wskazaniach klinicznych. 

Linezolid wykazuje dzialanie in vitro na Legionella, Chlamydia pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae, 
jednak brak wystarczajl!cych danych potwierdzajl!cych skutecznosc klinicznl!. 

Opornosc 

Opornosc krzyzowa 
Mechanizm dzialania linezolidu r6zni siy od dzialania innych grup antybiotyk6w. Badania in vitro ze 
szczepami wyizolowanymi z materialu klinicznego (w tym z gronkowcami opornymi na metycyliny, 
enterokokami opornymi na wankomycyny i paciorkowcami opornymi na penicyliny i erytromycyny) 
wskazujl!, ze linezolid dziala zwykle na drobnoustroje oporne na inne antybiotyki zjednej lub z kilku grup. 

Opornosc na linezolidjest zwil!zana z mutacjami punktowymi w podjednostce 23S rRNA. 

Takjak udokumentowano to w przypadku innych antybiotyk6w, po stosowaniu linezolidu u pacjent6w 
z trudnymi do wyleczenia zakazeniami i(lub) przez dluzszy czas, obserwowano zmniejszanie siy 
wrazliwosci. Notowano opornosc na linezolid u enterokok6w, gronkowca zlocistego i gronkowc6w 
koagulazo-ujemnych. Na og6l wil!zala siy ona z wydluzonym okresem leczenia i obecnoscil! material6w 
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protetycznych Iub niedrenowanych ropni. JdIi w szpitalu wystypuj,! drobnoustroje oporne na antybiotyki, 
konieczne jest scis!e przestrzeganie procedur ograniczania zakazeti. 

Informacje z badati klinicznych 

Badania z udzialem dzieci i mlodziety 
W otwartym badaniu por6wnywano skutecznosclinezolidu (10 mg/kg mc. co 8 godz.) i wankomycyny 
(10 do 15 mg/kg mc. co 6-24 godz.) w Ieczeniu zakazeti wywolanych przez Gram-dodatnie szczepy 
o potwierdzonej Iub przypuszczaInej opornosci (w tym szpitainego zapalenia pluc, powiklanych zakazeti 
sk6ry i tkanek miykkich, bakteriemii zwi,!zanej ze stosowaniem cewnik6w, bakteriemii 0 nieznanym 
podlozu i innych zakazeti) u dzieci w wieku od urodzenia do 11 lat. Odsetek wyIeczeti w populacji 
kwalifikuj,!cej siy do oceny klinicznej wyni6sl odpowiednio 89,3% (134/150) w grupie otrzymuj,!cej 
linezolid i 84,5% (60171) w grupie Ieczonej wankomycyn,! (95% CI: -4,9, 14,6). 

5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne 

Linezolid Kabi zawiera gl6wnie (s)-linezolid, kt6ry jest biologicznie czynny i metabolizowany do 
nieczynnych pochodnych. 

Wchlanianie 
Linezolid szybko i dobrze wchlania siy po podaniu doustnym. Jego maksymaine styzenia w osoczu 
wystypuj,! w ci,!gu 2 godzin po podaniu. BezwzgIydna dostypnosc biologiczna po podaniu doustnym 
(dawkowanie doustne i dOZylne w krzyzowym badaniu) jest calkowita (okolo 100%). Pokarm nie ma 
wplywu na wchlanianie, a wchlanianie Iinezolidu po podaniu zawiesiny doustnej jest podobne do 
uzyskiwanego po podaniu tabletek powlekanych. 

Srednie watiosci Cmax oraz Cmin W stanie stacjonarnym po podaniu dOZylnym Iinezolidu w dawce 600 mg 
dwa razy na doby wynosz'! odpowiednio 15,1 [2,5] mg/I i 3,68 [2,68] mg/I (w nawiasach kwadratowych 
podano odchylenia standardowe). 

W innym badaniu wartosci Cmax oraz Cmin po podaniu doustnym Iinezolidu w dawce 600 mg dwa razy na 
doby wynosz'! odpowiednio 21,2 [5,8] mg/I i 6,15 [2,94] mg/I (w nawiasach kwadratowych podano 
odchylenia standardowe). Stan stacjonarny ustaia siy do drugiego dnia podawania produktu Ieczniczego. 

Dystrybucja 
Objytosc dysttybucji w stanie stacjonarnym wynosi u zdrowych doroslych okolo 40-50 litr6w, co 
w przyblizeniu odpowiada calkowitej objytosci wody W organizmie. Stopieti wi,!zania z bialkami osocza 
wynosi okolo 31 % i nie zaleZy od styzenia. 

Styzenia Iinezolidu w r6znych plynach ustrojowych oznaczano po podaniu wielokrotnym u ograniczonej 
Iiczby ochotnik6w. Stosunek styzeti linezolidu w slinie i w pocie do sty zenia w osoczu wynosil odpowiednio 
1,2: 1,0 i 0,55: 1,0. Stosunek styzeti Iinezolidu w plynie nablonka wysci6lkowego i kom6rek pycherzyk6w 
plucnych do styzenia w osoczu, wyznaczony na podstawie waliosci Cmax w stanie stacjonarnym, wynosil 
odpowiednio 4,5:1,0 i 0,15:1,0. W malym badaniu z udzialem pacjent6w z wodog!owiem, z za!ozonymi 
zastawkami komorowo-otrzewnowymi i z zasadniczo niezmienionymi zapainie oponami m6zgowymi, 
stosunek styzenia linezolidu w plynie m6zgowo-rdzeniowym do styzenia w osoczu, przy watiosci Cmax po 
podaniu wielokrotnym, wynosil 0,7:1 ,0. 

Metabolizm 
Linezolidjest metabolizowany przede wszystkim poprzez utlenianie pierscienia morfolinowego, co prowadzi 
g!6wnie do powstania dw6ch nieaktywnych pochodnych, byd,!cych kwasami karboksylowymi z otwaIiymi 
pierscieniami: kwas aminoetoksyoctowy (PNU-142300) i hydroksyetyloglicyna (PNU-142586). 
Hydroksyetyloglicyna (PNU -142586) jest podstawowym metabolitem wystypuj,!cym u ludzi. Uznaje siy, ze 
powstaje on w wyniku przemian nieenzymatycznych. W mniejszych ilosciach powstaje kwas 
aminoetoksyoctowy (PNU-142300). Stwierdzono takZe wystypowanie innych, nieczynnych metabolit6w. 
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Eliminacja 
V pacjent6w z prawidlow~ czynnosci~ nerek lub z lekk~ do umiarkowanej niewydolnosci~ nerek linezolid 
w stanie stacjonarnymjest wydalany gl6wnie z moczem w postaci metabolitu PNU-142586 (40%), leku 
macierzystego (30%) i metabolitu PNU-142300 (10%). W kale lek macierzysty praktycznie nie wystypuje, 
a metabolity PNU-142586 i PNU-142300 wystypuj~ w ilosciach odpowiadaj~cych okolo 6% i 3% dawki. 
Okres p6ltrwania linezolidu w fazie eliminacji wynosi okolo 5-7 godzin. 

Na klirens pozanerkowy przypada okolo 65% calkowitego klirensu linezolidu. W miary zwiykszania dawki 
obserwuje siy nieznaczn~ nieliniowosc klirensu. Wydaje siy, ze zjawisko to jest spowodowane 
zmniejszeniem nerkowego i pozanerkowego klirensu przy wiykszych styzeniach linezolidu. Te r6znice 
w klirensie s~jednak nieznaczne i nie wplywaj~ na okres p6ltrwania w fazie eliminacji. 

Szczeg6lne grupy pacjent6w 

Niewydolnosc nerek 
Po podaniu pojedynczej dawki 600 mg u pacjent6w z ciyzk~ niewydolnosci~ nerek (tj. z klirensem 
kreatyniny <30 ml/min) obserwowano 7-8-krotne zwiykszenie narazenia na wplyw dw6ch gl6wnych 
metabolit6w linezolidu w surowicy. Nie obserwowano jednak zwiykszenia wartosci AVC leku 
macierzystego. Mimo ze w wyniku hemodializy nastypuje usuniycie gl6wnych metabolit6w linezolidu, ich 
styzenia w osoczu po podaniu pojedynczej dawki 600 mg byly nadal stosunkowo wiyksze po dializie niz 
u pacjent6w z prawidlow~ czynnosci~ nerek lub z niewydolnosci~ nerek lekk~ lub umiarkowan~. 

V 24 pacjent6w z ciyzk~ niewydolnosci~ nerek, wsr6d kt6rych 21 bylo regularnie poddawanych 
hemodializie, maksymalne styzenia w surowicy dw6ch podstawowych metabolit6w po kilku dniach leczenia 
byly okolo 1 O-krotnie wiyksze niz obserwowane u pacjent6w z prawidlow~ czynnosci~ nerek. Maksymalne 
styzenia linezolidu nie ulegaly zmianie. 

Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie zostalo dotychczas ustalone w zwi~zku z ograniczon~ obecnie liczb~ 
danych 0 bezpieczenstwie stosowania (patrz punkty 4.2 i 4.4). 

Niewydolnosc wqtroby 
Z ograniczonych danych wynika, ze farmakokinetyka linezolidu, PNU-142300 i PNU-142586 nie zmienia 
siy u pacjent6w z lekk~ lub umiarkowan~ niewydolnosci~ w~troby (tj . klasa A lub B w skali Childa-Pugha). 
Nie oceniano farmakokinetyki linezolidu u pacjent6w z ciyzk~ niewydolnosci~ w~troby (tj. klasa C w skali 
Childa-Pugha). Jednak ze wzglydu na to, ze linezolidjest metabolizowany z udzialem proces6w 
nieenzymatycznych, mozna siy spodziewac, ze zaburzenia czynnosci w~troby nie wplyn~ znacz~co najego 
metabolizm (patrz punkty 4.2 i 4.4) . 

Dzieci i mlodziez (w wieku <18 lat) 
Brak wystarczaj~cych danych dotycz~cych bezpieczenstwa stosowania i skutecznosci linezolidu u dzieci 
i mlodzieZy (w wieku <18 lat), dlatego nie zaleca siy jego podawania w tej grupie wiekowej (patrz punkt 
4.2). Konieczne s~ dalsze badania w celu ustalenia zalecen dotycz~cych bezpiecznego i skutecznego 
dawkowania. Badania farmakokinetyczne wskazuj~, ze klirens linezolidu (w przeliczeniu na kg masy ciala) 
po podaniu pojedynczych i wielokrotnych dawek u dzieci (w wieku od 1. tygodnia do 12 lat) jest wiykszy niz 
u doroslych, ale z wiekiem siy zmniejsza. 

Podawanie produktu leczniczego dzieciom w wieku od 1. tygodnia do 12 lat, w dawce 10 mg/kg mc. co 
8 godzin, powodowalo narazenie na produkt leczniczy zblizone do wystypuj~cego u doroslych po dawce 
600 mg dwa razy na doby. 

V noworodk6w w pierwszym tygodniu Zycia klirens ukladowy linezolidu (w przeliczeniu na kg masy ciala) 
szybko siy zwiyksza. Dlatego u noworodk6w otrzymuj~cych linezolid w dawce 10 mg/kg mc. co 8 godzin, 
najwiykszy stopien narazenia na produkt leczniczy stwierdza siy w pierwszym dniu po urodzeniu. Jednak nie 
jest spodziewana nadmierna kumulacja linezolidu stosowanego w tym schemacie dawkowania w pierwszym 
tygodniu Zycia, poniewaz klirens ukladowy szybko zwiyksza siy w tym okresie. 
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U mlodziezy (w wieku od 12 do 17 lat) farmakokinetyka linezolidu po podaniu dawki 600 mg byla podobna, 
jak u pacjentow doroslych. Dlatego narazenie na linezolid podawany w dawce 600 mg co 12 godzin bydzie 
u tych pacjentow podobny. 

U dzieci i mlodzieZy z zastawk/! komorowo-otrzewnow/!, ktorym podawano linezolid w dawce 10 mg/kg mc. 
co 12 lub co 8 godzin, obserwowano zmienne styzenie linezolidu w plynie mozgowo-rdzeniowym, zarowno 
po podaniu pojedynczej dawki, jak i wielu dawek. Nie udalo siy trwale uzyskac ani utrzymac styzenia 
terapeutycznego w plynie mozgowo-rdzeniowym. W zwi/!zku z tym stosowanie linezolidu w empirycznym 
leczeniu dzieci i mlodzieZy z zakazeniami osrodkowego ukladu nerwowego nie jest zalecane. 

Pacjenci w podeszlym wieku 
Farmakokinetyka linezolidu nie zmienia siy znacz/!co u pacjentow w wieku 65 lat i powyzej. 

Kobiety 
U kobiet objytosc dystlybucjijest nieco mniejsza niz u myzczyzn, a sredni klirens, skorygowany wedlug 
masy ciala, jest mniejszy 0 okolo 20%. Styzenia produktu leczniczego w osoczu sIt tym samym nieco 
wiyksze u kobiet, co moze czysciowo wynikac z roznic w masie ciala. Niemniej jednak, z uwagi na to, ze 
sredni okres pohrwania linezolidu nie rozni siy znacz/!co u myzczyzn i u kobiet, mozna siy spodziewac, ze 
styzenia linezolidu w osoczu u kobiet nie byd/! siy znacz/!co zwiykszaly powyzej sty zen dobrze tolerowanych 
i dlatego modyfikacja dawki nie jest u nich konieczna. 

5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpieczenstwie 

Linezolid zmniejsza plodnosc i zdolnosci rozrodcze u samcow szczurow, u ktOlych styzenie produktu 
leczniczego jest w przyblizeniu podobne do styzenia, ktore wystypuje u ludzi. U dojrzalych zwierz/!t 
dzialanie to bylo przemijaj/!ce. lednak dzialanie to nie ustypowalo, jesli mlode szczury otrzymywaly 
linezolid przez prawie caly okres dojrzewania plciowego. Zaobserwowano nieprawidlowosci w obrazie 
spermy i j/!der doroslych szczurow oraz przerost nablonka i zwiykszenie liczby komorek w naj/!drzu. 
Linezolid wplywa na spermatogenezy u szczurow. 
Podanie testosteronu nie mialo wplywu na zmiany w zakresie plodnosci wywolane linezolidem. 
Nie obserwowano przerostu nablonka naj/!drzy u psow leczonych przez 1 miesi/!c, choc wyst/!pily zmiany 
masy gruczolu krokowego, j/!der i naj/!drzy. 

Badania toksycznego wplywu na reprodukcjy u myszy i szczurow nie dowiodly teratogennego dzialania 
linezolidu, jesli styzenie w osoczu bylo 4-krotnie wiyksze lub porownywalne do tego, ktore wystypuje 
u ludzi. lednak te same styzenia linezolidu wywolywaly dzialania toksyczne u ciyzarnych samic myszy 
i powodowaly zwiykszenie cZystosci smierci zarodkow z calkowit/! utrat/! miotow wl/!cznie, zmniejszenie 
masy ciala plodow i nasilenie normalnych genetycznych sklonnosci do wystypowania nieprawidlowosci 
w budowie mostka u badanego szczepu myszy. U szczurow zanotowano lekkie dzialanie toksyczne przy 
styzeniach linezolidu mniejszych niz u ludzi. Obserwowano niewielkie toksyczne dzialania na plod, 
objawiaj/!ce siy zmniejszeniem masy ciala, zmniejszonym kostnieniem mostka, zmniejszeniem 
przeZ)'walnosci potomstwa i lekkim opoinieniem dojrzewania. Po skojarzeniu takich osobnikow, u ich 
potomstwa obserwowano przypadki przedimplantacyjnej utraty zarodkow i zmniejszonej plodnosci; 
zaburzenia te byly przemijaj/!ce, a ich czystosc zwiykszala siy wraz z dawk/!. U krolikow zmniejszenie 
plodowej masy ciala wystypowalo jedynie w przypadku dzialania toksycznego u matek (objawy kliniczne, 
zmniejszenie przyrostu masy ciala i ilosci spoZywanego pokarmu) przy niskim poziomie narazenia, 
wynosz/!cym 0,06 narazenia u ludzi przewidywanego na podstawie wartosci AUC. Gatunek ten jest znany 
z wrazliwosci na dzialanie antybiotykow. 

Linezolid ijego metabolity przenikaj/! u szczurow do mleka i osi/!gaj/! w nim styzenia wiyksze od 
wystypuj/!cych w osoczu matki. 

Linezolid powoduje przemijaj/!ce zahamowanie czynnosci szpiku u szczurow i psow. 

U szczurow otrzymuj/!cych linezolid doustnie przez 6 miesiycy w dawce 80 mg/kg mc./doby zaobserwowano 
nieodwracalne, minimalne lub niewielkie zmiany zwyrodnieniowe aksonow nerwow kulszowych; 
w wykonanej po 3 miesi/!cach autopsji u 1 samca otrzymuj/!cego tak/! sam/! dawky linezolidu odnotowano 
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minimalne zmiany zwyrodnieniowe w nerwach kulszowych. Przeprowadzono szczegolowq oceny 
morfologicznq tkanek utrwalonych perfuzyjnie w celu oceny oznak zmian zwyrodnieniowych w nerwie 
wzrokowym. U 2 z 3 samcow szczurow po 6 miesiqcach podawania produktu leczniczego zaobserwowano 
minimalne lub umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe w nerwie wzrokowym, lecz bezposredni zwiqzek 
przyczynowy ze stosowaniem produktu leczniczego nie byl jednoznaczny ze wzglydu na ostry charakter 
zmian oraz ich niesymetryczne rozmieszczenie. Zaobserwowane zmiany zwyrodnieniowe nerwu 
wzrokowego byly mikroskopowo porownywalne z samoistnymi jednostronnymi zmianami 
zwyrodnieniowymi w nerwie wzrokowym, opisywanymi u starzejqcych siy szczurow i mogq one 
odpowiadae nasileniu siy powszechnie wystypujqcych zmian podstawowych. 

Dane niekliniczne wynikajqce z konwencjonalnych badan farmakologicznych dotyczqcych badan 
toksycznosci po podaniu wielokrotnym i genotoksycznosci, nie ujawniajq wystypowania szczegolnego 
zagrozenia dla czlowieka poza wymienionymi w innych punktach niniejszej Charakterystyki Produktu 
Leczniczego. Nie przeprowadzono badan rakotworczosci i onkogennosci ze wzglydu na krotki okres 
podawania produktu leczniczego oraz brak genotoksycznosci. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Glukoza jednowodna 
Sodu cytIynian 
K was cytlynowy 
Kwas solny 1 M (do ustalenia pH) 
Sodu wodorotlenek 1 M (do ustalenia pH) 
Woda do wstrzykiwan 

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne 

Nie naleZy dodawae do roztworu innych substancji. Jezeli linezolid rna bye podawany jednoczesnie z innymi 
produktami leczniczymi, to kazdy z produktow leczniczych naleZy podawae osobno, zgodnie z zaleceniami 
dotyczqcymi jego stosowania. Jesli ta sarna linia infuzyjna rna bye uZywana do podawania sekwencyjnego 
kilku produktow leczniczych, przed podaniem linezolidu i po jego podaniu liniy naleZy dokladnie przeplukae 
zgodnym roztworem do infuzji (patrz punkt 6.6). 

Linezolid jest fizycznie niezgodny z nastypujqcymi produktami leczniczymi: amfoterycyna B, 
chlorowodorek chlorpromazyny, diazepam, izetionian pentamidyny, laktobionian erytromycyny, sol sodowa 
fenytoiny i sulfametoksazol z trimetoprimem. Ponadto jest on niezgodny chemicznie z solq sodowq 
ceftriakson u. 

6.3 Okres waznosci 

Przed otwarciem: 3 lata 

Wykazano chemicznq i fizycznq stabilnose roztworu gotowego do uZycia przez 24 godziny w temperaturze 
2-8°C oraz 25°C. 

Ze wzglydow mikrobiologicznych produkt leczniczy naleZy zUZye natychmiast, chyba ze metoda otwarcia 
wyklucza lyzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jezeli produkt leczniczy nie zostanie zuZyty 
natychmiast, za czas i warunki przechowywania w trakcie uZycia odpowiada uZytkownik. 

6.4 Specjalne srodlci ostroznosci podczas przechowywania 

Brak specjalnych zalecen dotyczqcych temperatmy przechowywania produktu leczniczego. 
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Worek freeflex 
Przechowywac w oryginalnym opakowaniu (worku zewnytrznym i pudelku tekturowym) w celu ocm'ony 
przed swiatiem. 

Butelka KabiPac 
Az do momentu uz.ycia przechowywac w pudelku tekturowym w celu ochrony przed swiatlem. 

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3. 

6.5 Rodzaj i zawartosc opakowania 

Do jednorazowego uz.ycia, gotowy do podania, wolny od lateksu, worek infuzyjny (freejlex) 
z wielowarstwowej folii poliolefinowej, umieszczony w worku zewnytrznym z folii 
Poliester/Polipropylen/ Aluminium. 

Butelka LDPE (KabiPac) z wieczkiem zawieraj1j.cym gumow1j. membrany umozliwiaj1j.c1j. wklucie igly. 

Kazdy worek lub butelka zawiera 300 ml roztworu. 

Wielkosci opakowaii 
Worek freeflex: 10,30 lub 50 work6w infuzyjnych w pudelku tekturowym. 

Butelka KabiPac: 10,30 lub 50 butelek w zewnytrznym pudelku tekturowym (kazda butelkajest pakowana 
w oddzielne pudelko tekturowe). 

Nie wszystkie wielkosci opakowan musz1j. znajdowac siy w obrocie. 

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

Do jednorazowego uz.ycia. 

W orek freeflex 
Bezposrednio przed podaniem zdj1j.c zewnytrzn1j. foliy, sprawdzic czy nie rna drobnych nieszczelnosci mocno 
sciskaj1j.c worek. Jezeli worek przecieka, nie nalez.y stosowac produktu leczniczego, poniewaz moze nie byc 
jalowy. Na1ez.y obejrzec roztw6r przed podaniem. Nalez.y stosowac wyl1j.cznie przezroczysty roztw6r wolny 
od cZ1j.stek stalych. Nie stosowac work6w w pol1j.czeniu szeregowym. Wszelkie niewykorzystane resztki 
produktu leczniczego lub jego odpady nalez.y usun1j.c zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Nie podl1j.czac work6w z czysciowo zuZyt1j. zawartosci1j.. 

Butelka KabiPac 
Bezposrednio przed podaniem wyj1j.c butelky z pudelka tekturowego. Nalez.y obejrzec roztw6r przed 
podaniem. Nalez.y stosowac wyl1j.cznie przezroczysty roztw6r, wolny od cZ1j.stek stalych. Nie stosowac 
butelek w pol1j.czeniu szeregowym. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady 
nalez.y usun1j.c zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Nie podl1j.czac butelek z czysciowo zuZyt1j. zawartosci1j.. 

Linezolid Kabi, 2 mg/ml, roztw6r do infuzji wykazuje zgodnosc z nastypuj1j.cymi roztworami: 
50 mg/ml (5%) roztw6r glukozy do infuzji doz.ylnych; 
9 mg/ml (0,9%) roztw6r chlorku sodu do infuzji doz.ylnych; 
roztw6r Ringera z mleczanami do wstrzykiwan (roztw6r Hmimanna do wstrzykiwan). 
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7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJl\CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU 

Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 

AI. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr 22370 

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

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07.04.2015 r. 

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

17.01.2018 r. 
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