
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO 

METRONIDAZOL 0,5% FRESENIUS, 5 mg/ml, roztw6r do infuzji 

2. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY 

1 ml roztworu zawiera 5 mg metronidazolu (Metronidazolum). 
Kazdy pojemnik 0 pojemnosci 100 ml zawiera 500 mg metronidazolu (Metronidazolum). 

Peiny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAC FARMACEUTYCZNA 

Roztw6r do infuzj i 
Osmolarnosc roztworu wynosi 300 mOsmol/l, pH: 4,5-7,0. 

4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wslcazania do stosowania 

Metronidazoljest wskazany do stosowania u doroslych pacjent6w i dzieci w profilaktyce i leczeniu 
wymienionych ponizej zakazen wywolanych przez bakterie beztlenowe wrazliwe na metronidazol, 
wymagaj~cych doiylnego podania leku. 

Metronidazol 0,5% Fresenius stosowany jest w leczeniu: 
zakazen w obrybie jamy brzusznej po zabiegach chirurgicznych jelita grubego (okryznicy), 
zapalenia otrzewnej, chor6b ropnych w obrybie miednicy (ropnie, ropowica); 
zakazen ginekologicznych (np. po histerektomii i innych ginekologicznych zabiegach 
chirurgicznych); 
posocznicy, zwlaszcza pochodzenia z przewodu pokarmowego i zenskich narz1!d6w plciowych; 
martwiczego zapalenia phlc; 
ropni m6zgu; 
zapalenia kosci i szpiku; 
zapalenia wsierdzia. 

Metronidazol 0,5% Fresenius jest stosowany w: 
profilaktyce okolooperacyjnej, zwlaszcza gdy wczesniej wystypowaly lub podejrzewa siy 
wyst1!pienie zakazen, takichjak zapalenie otrzewnej, ropnie ponizej przepony (ropien 
podprzeponowy) czy zakazenia w obrybie miednicy (ropnie) oraz; 
przed zabiegami, podczas kt6rych moze dojsc do zakazenia bakteriami beztlenowymi (np. 
z przewodu pokarmowego, zenskich narz1!d6w plciowych, jamy ustnej i gardla). 

Metronidazol 0,5% Fresenius stosowany jest r6wniez w leczeniu zakazen ginekologicznych 
wywolanych przez pierwotniaki z rodzaju: Trichomonas, Entamoeba histo/ytica, Giardia lamblia, 
Balantidium coli. 
Podejmuj1!c decyzjy 0 leczeniu naleiy uwzglydnic aktualne zalecenia dotycz1!ce wlasciwego 
stosowania lek6w przeciwbakteryjnych. 



4.2 Dawkowanie i spos6b podawania 

Dawkowanie 

Dawka metronidazolu zaleZy od rodzaju i ciyzkosei zakazenia, wieku i masy eiala paejenta oraz 
odpowiedzi klinieznej. 

o ile lekarz nie zaleei inaezej , zaleea siy ponizsze dawkowanie. 

Zakazenia wywolane przez bakterie beztlenowe 

DoroSli pacjenci i mlodziez w wieku powyzej 12 fat 
Paejenei 0 masie eiala ok. 70 kg: 1500 mg metronidazolu (co odpowiada 300 ml roztworu) raz na do by 
w infuzji trwaj1!eej nie kr6eej niz 60 minut lub 500 mg metronidazolu (co odpowiada 100 ml 
roztworu) trzy razy na do by w powolnej infuzji dOZylnej z szybkosei1! 5 mllmin (co odpowiada 25 mg 
metronidazolu/min), co odpowiada 22,5 mg metronidazolu/kg me. na doby. 

Dzieci w -wieku pmJlyzej 8 tygodni do 12 fat 
Zwykle stosowana dawka to 20-30 mg/kg me. na doby, podawane w pojedynezej dawee lub 
podzielone na dawki 7,5 mg/kg me. eo 8 godzin. Dawkowanie mozna zwiykszyc do 40 mg/kg me. na 
doby, w zaleznosei od eiyzkosei zakazenia. Leezenie zwykle trwa 7 dni. 

Dzieci w wieku ponizej 8 tygodni 
15 mg/kg me. podawane w pojedynezej dawee raz na doby lub podzielone na dawki 7,5 mg/kg me., 
eo 12 godzin. 
U noworodk6w ponizej 40 tygodnia wieku ei1!zowego w pierwszym tygodniu Zyeia moze dojsc do 
kumulaeji metronidazolu. Dlatego tez, po kilkudniowym leezeniu zaleea siy kontrolowanie styzenia 
metronidazolu w surowiey. 

Zapobieganie zakazeniom okolooperacyjnym 

Dorosli pacjenci i mlodziez 
500 mg metronidazolu (eo odpowiada 100 ml roztworu) w powolnej infuzji dOZylnej z szybkosei1! 
5 mllmin najp6iniej 1 godziny przed zabiegiem ehirurgieznym. Dawky 500 mg naleZy powt6rzyc 
po 8 i 16 godzinaeh od podania pierwszej dawki. 

Dzieci w wieku ponizej 12 lat 
20-30 mg/kg me. w pojedynezej dawee podanej 1-2 godziny przed zabiegiem ehirurgieznym. 
Noworodki ponizej 40 tygodnia wieku ei1!zowego: 10 mg/kg me. w pojedynezej dawee przed 
zabiegiem ehirurgieznym. 

Zakazenia wywolane pl'zez pierwotniaki: 

Rzysistkowiea wywolana przez Trichomonas vaginalis 

Dorosli pacjenci i mlodziez 
2000 mg w pojedynezej dawee lub 200 mg trzy razy na doby przez 7 dni lub 400 mg dwa razy na doby 
przez 5-7 dni. 

Dzieci w wieku ponizej 10 lat 
15 do 30 mg/kg.me. na doby podzielone na 2-3 dawek podawane przez 7 dni, pojedyneza dawka nie 
powinna przekraezac 2000 mg. 

Lamblioza 
Dzieci w -wieku powyzej 10 lat: 2000 mg raz na doby przez 3 dni lub 400 mg trzy razy na doby przez 
5 dni, lub 500 mg dwa razy na doby przez 7 do 10 dni. 
Dzieci w ·wieku 7 do 10 lat: 1000 mg raz na doby przez 3 dni. 
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Dzieci w wieku 3 do 7lat: 600 do 800 mg raz na doby przez 3 dni. 
Dzieci w 'rvieku 1 do 3 lat: 500 mg raz na doby przez 3 dni 

alternatywnie 15 do 40 mg/kg mc. na do by podawane w 2-3 dawkach. 

Ameboza 
Dzieci w wieku powyzej 10 lat: 400 do 800 mg trzy razy na doby przez 5-10 dni. 
Dzieci w wieku 7 do 10 lat: 200 do 400 mg trzy razy na doby przez 5-10 dni. 
Dzieci w wieku 3 do 7 lat: 100 do 200 mg cztery razy na doby przez 5-10 dni . 
Dzieci w wieku 1 do 3 lat: 100 to 200 mg trzy razy na doby przez 5-10 dni 

alternatywnie 35 do 50 mg/kg mc. na doby podawane w 3 dawkach przez 5 do 10 dni dawka dobowa 
nie powinna przekraczae 2400 mg na doby. 

Eradykacja Helicobacterpylori u dzieci i mlodzieZy 
Jako czyse terapii skojarzonej w dawce 20 mg/kg mc. na doby nie przekraczaj,!cej 500 mg podawanej 
dwa razy na doby przez 7-14 dni. 
Przed rozpoczyciem leczenia naleZy uwzglydnie aktualne wytyczne dotycz,!ce leczenia Helicobacter 
pylori. 

Szczeg61ne grupy pacjent6w 

Pacjenci z zaburzeniami czynnosci nerek 
U pacjent6w z ciyzk,! niewydolnosci,! nerek zwiyksza siy wydalanie metronidazolu z Z6lci,! w kale. 
Zmniejszenie dawki nie jest wymagane. 

Pacjenci z zaburzeniami czynnosci wqtroby 
U pacjent6w z zaawansowan'! niewydolnosci,! w,!troby eliminacja metronidazolu jest wydluzona, 
dlatego tez pacjenci ci powinni bye uwaznie monitorowani, a styzenie metronidazolu we krwi 
regularnie sprawdzane. Dawky dobow,! produktu lecmiczego Metronidazol 0,5% Fresenius, naleZy 
zmniejszye do 1/3 i mozna podawae raz na doby. 

Pacjenci w podeszlym wieku 
U pacjent6w w podeszlym wieku produkt leczniczy naleZy stosowae ostroznie, szczeg6lnie w dUZych 
dawkach, ze wzglydu na ograniczone dane dotycz,!ce dostosowania dawkowania. 

Spos6b podawania 

Podanie doZylne. 

Metronidazol 0,5% Fresenius naleZy podawae w powolnej infuzji dOZylnej z szybkosci,! okolo 
5 mllmin (maksymalnie 100 ml w ci,!gu 20 minut). 

Mozliwe jest jednoczesne, dOZylne podanie metronidazolu z wybranymi antybiotykami, kt6re musz'! 
bye podawane oddzielnie. 

Czas trwania leczenia 

Czas trwania leczenia produktem leczniczym Metronidazol 0,5% Fresenius nie moze przekraczae 
10 dni . Leczenie moze bye przedhlzone wyl,!cznie w szczeg6lnych przypadkach, jesli to jest 
bezwzglydnie konieczne. W oparciu 0 oceny kliniczn,! i bakteriologiczn,!, lekarz moze zadecydowae 
o przedluzeniu leczenia np.: zwalczanie zakazen w miejscach, kt6re nie mog,! bye zdrenowane lub s,! 
podatne na ponowne, endogenne zakazenia mikroorganizmami beztlenowymi zjelit, gardla lub 
narz'!d6w plciowych. Powt6rne leczenie naleZy w miary mozliwosci ograniczye do szczeg6lnych 
przypadk6w. Ograniczenie czasu trwania leczeniajest konieczne, gdyz nie mozna wykluczye wplywu 
metronidazolu na ludzkie kom6rki rozrodcze oraz ze wzglydu na zaobserwowane w badaniach na 
zwierzytach zwiykszone wystypowanie niekt6rych rodzaj6w nowotwor6w. 
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4.3 Przeciwwslmzania 

Produktu leczniczego Metronidazol 0,5% Fresenius nie wolno stosowac u pacjent6w 
z nadwrazliwoscii! na metronidazol, inne pochodne nitroimidazolu lub na kt6ri!kolwiek substancjy 
pomocniczi! wymienioni! w punkcie 6.1. 

4.4 Specjalne ostrzezenia i smdki ostroznosci dotycz~ce stosowania 

Metronidazol nie wykazuje bezposredniego dzia1ania na bakterie tlenowe lub bakterie wzglydnie 
beztlenowe. 

NaleZy regularnie kontrolowac stan kliniczny pacjenta oraz wyniki badan laboratOlyjnych, jesli 
wymagane jest leczenie produktem leczniczym Metronidazol 0,5% Fresenius dluzej niz przez 10 dnL 

Istnieje mozliwosc, ze po wyleczeniu zakazenia Trichomonas vaginalis moze utrzymywac siy 
zakazenie gonokokowe. 

U pacjent6w z niewydolnoscii! nerek okres p6hrwania metronidazolu w fazie eliminacji nie ulega 
zmianie, zatem zmniejszenie dawkowania nie jest konieczne. Niemniej jednak, u pacjent6w tych 
metabolity metronidazolu nie si! usuwane. Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest obecnie znane. 

U pacjent6w poddawanych hemodializie metronidazol i jego metabolity s~ skutecznie usuwane 
podczas 8-godzinnej dializy. Metronidazol 0,5% Fresenius naleZy podac ponownie natychmiast po 
zakonczeniu hemodializy. U pacjent6w z niewydolnosci~ nerek, poddawanych przelywanej dializie 
otrzewnowej (IDP) lub cii!glej ambulatOlyjnej dializie otrzewnowej (CAPD), rutynowe dostosowanie 
dawkowania produktu leczniczego Metronidazol 0,5% Fresenius nie jest konieczne. 

Metronidazol jest metabolizowany g16wnie przez utlenianie w wi!trobie. U pacjent6w z zaawansowani! 
niewydolnoscii! wi!troby moze wysti!pic znaczne uposledzenie eliminacji metronidazolu . Znaczi!ca 
kumulacja metronidazolu w organizmie moze wysti!pic u pacjent6w z encefalopatii! wi!trobowi!, 
a osi~gane wysokie styzenie metronidazolu w OSOCZU moze nasilac objawy encefalopatii. Dlatego tez 
u pacjent6w z zaburzeniami czynnosci wi!troby Metronidazol 0,5% Fresenius naleZy stosowac 
ostroznie (patrz punkt 4.2). 

U pacjent6w z ciyzki! niewydolnoscii! wi!troby i zaburzeniami hematopoezy (np. granulocytopenia) 
Metronidazol 0,5% Fresenius naleZy stosowac tylko w przypadkach, gdy spodziewane korzysci 
przewyzszaj~ potencjalne lyzyko. 
Po rozpoczyciu leczenia metronidazolem 0 dzia1aniu og6lnoustrojowym u pacjent6w z zespo1em 
Cockayne'a odnotowano przypadki ciyzkiej hepatotoksycznosci lub ostrej niewydolnosci w~troby, 
w tym 0 bardzo szybkim przebiegu, zakonczone zgonem. Dlatego w tej grupie pacjent6w 
metronidazol mozna stosowac jedynie po dok1adnej analizie stosunku korzysci do lyzyka oraz jesli 
alternatywne sposoby leczenia nie si! dostypne. Przed rozpoczyciem terapii, a takZe w trakcie jej 
trwania oraz po jej zakonczeniu naleZy wykonac testy wi!trobowe, aby upewnic siy, ze czynnosc 
w~troby miesci siy w granicach normy lub ze zosta1 osi~gniyty poziom wa110sci pocz~tkowych. Jesli 
parametry czynnosci w~troby bydi! znacznie podwyzszone, naleZy zaprzestac stosowania produktu 
leczniczego. 
Pacjentom z zespo1em Cockayne'a naleZy doradzic, aby natychmiast przerwali przyjmowanie 
metronidazolu oraz zglosili swojemu lekarzowi wszelkie objawy, mogi!ce swiadczyc 0 uszkodzeniu 
wi!troby. 

Podczas leczenia metronidazolem niezbyt cZysto moze wystypowac leukopenia i granulocytopenia, 
a w bardzo rzadkich przypadkach agranulocytoza i trombocytoza. Dlatego tez, w przypadku dluzszego 
leczenia metronidazolem zaleca siy regularni! kontroly morfologii krwi. 

Metronidazol 0,5% Fresenius naleZy stosowac ostroznie u pacjent6w z czynn~ lub ciyzk~, przewlek1i! 
chorobi! obwodowego i osrodkowego ukladu nerwowego. Odnotowano przypadki wysti!pienia 
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drgawek i neuropatii obwodowej, glownie drytwienia lub parestezji konczyn podczas leczenia 
metronidazolem. W bardzo rzadkich przypadkach, zwlaszcza podczas dlugotrwalego leczenia 
metronidazolem w wysokich dawkach, w obrazie rezonansu magnetycznego mogq bye widoczne 
strukturalne zmiany w mozdzku z towarzyszqcymi im objawami (patrz punkt 4.8). Przerwanie 
leczenia metronidazolem powoduje zazwyczaj zlagodzenie objawow i zanik zmian w mozdzku. 
W przypadku wystqpienia zaburzen neurologicznych naleiy niezwlocznie, ponownie ocenie 
mozliwose kontynuowania leczenia metronidazolem w oparciu 0 przeprowadzonq analizy stosunku 
korzysci do ryzyka. 

Podczas stosowania produktu leczniczego Metronidazol 0,5% Fresenius u pacjentow 
z zaburzeniami czynnosci serca, moze wystqpie niewydolnose ukladu krqzenia, ze wzglydu na 
zwiykszonq objytose plynow w ukladzie naczyniowym. 
Metronidazol naleiy stosowae szczegolnie ostroznie u pacjentow podatnych na wystypowanie 
obrzykow oraz u pacjentow otrzymujqcych kortykosteroidy (moze wystqpie zatrzymanie sodu i wody 
w organizmie). 

W przypadku wystqpienia ciyzkiej reakcji nadwrazliwosci np. wstrzqs anafiIaktyczny, naleiy 
natychmiast przerwae podawanie produktu leczniczego Metronidazol 0,5% Fresenius. 
Wykwalifikowany personel medyczny powinien rozpoczqe odpowiednie leczenie doraine. 

Ciyzka i przedluzajqca siy biegunka podczas stosowania produktu leczniczego 
Metronidazol 0,5% Fresenius lub w kolejnych tygodniach moze bye spowodowana 
rzekomobloniastym zapaleniem jelita grubego (w wiykszosci przypadkow wywolanym przez 
Clostridium difficile), mogqcym zagrazae zyciu. W takim przypadku naleiy natychmiast przerwae 
podawanie produktu leczniczego Metronidazol 0,5% Fresenius i wprowadzie odpowiednie leczenie. 
Nie naleiy podawac produktow leczniczych hamujqcych perystaltyky. 

Produkt leczniczy zawiera 13,5 mmol (310 mg) sodu w 100 ml roztworu, co odpowiada 15,5% 
zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osob doroslych. Naleiy to wziqc pod 
uwagy u pacjentow kontrolujqcych zawartose sodu w diecie i w przypadkach, gdy wymagane jest 
ograniczenie iIosci spoiywanych plynow. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Pochodne kumaryny 
U pacjentow otrzymujqcych doustne leki przeciwzakrzepowe np. warfaryny podczasjednoczesnego 
stosowania z metronidazolem naleiy odpowiednio dostosowae dawky lekow przeciwzakrzepowych, 
poniewaz metronidazol nasila ich dzialanie. Nie obserwowano interakcji metronidazolu z heparynq. 

Alkohol 
Nie naleiy spoiywae alkoholu podczas stosowania metronidazolu, poniewaz mogq wystqpic reakcje 
nadwrazliwosci np. rumien na glowie i szyi, nudnosci, wymioty, bole i zawroty glowy (reakcja 
disulfiramopodobna). 

Disuljiram 
Jednoczesne stosowanie metronidazolu i disulfiramu moze powodowae wystqpienie psychozy 
i splqtania. 

Lit 
Naleiy zachowac ostroznose podczas jednoczesnego stosowania soli litu i metronidazolu, poniewaz 
obserwowano wzrost styzenia litu w osoczu oraz wystqpienie objawow jego toksycznosci (drzenie, 
drgawki). W zwiqzku z retencjq sodu obserwowano rowniez wystqpienie uszkodzenia nerek. Przed 
rozpoczyciem stosowania metronidazolu naleiy zmniejszye dawky litu lub go odstawic. U pacjentow, 
u ktorychjednoczesnie stosuje siy sole litu i metronidazol naleiy kontrolowae styzenie litu, kreatyniny 
i elektrolitow w osoczu. 
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Barbiturany 
Jednoczesne stosowanie metronidazolu i barbituran6w (heksobarbitalu lub fenobarbitalu) zmniejsza 
skutecznosc dzialania metronidazolu poprzez skr6cenie jego okresu p6hrwania do okolo 3 godzin. 

Fenytoina 
Metronidazol hamuje metabolizm fenytoiny i zwiykszajej styzenie w osoczu. Jednoczesnie, fenytoina 
zmniejsza skutecznosc dzialania metronidazolu. 

Cymetydyna 
W pojedynczych przypadkach cymetydyna moze zaburzac eliminacjy metronidazolu, powodujqc 
wzrostjego styzenia w osoczu. 

Fluorouracyl 
MetronidazoI zmniejsza kIirens 5-fluorouracyIu, co moze zwiykszac jego toksycznosc. 

Cyklosporyna 
U pacjent6w przyjmujqcych cykIosporyny metronidazol moze zwiykszac jej styzenie w osoczu. 
Podczas jednoczesnego stosowania z metronidazolem naIeZy scisle kontrolowac styzenie 
cykIosporyny i kreatyniny w osoczu. 

Busulfan 
MetronidazoI moze zwiykszac styzenie busulfanu w osoczu, co moze powodowac jego ciyzkq 
toksycznosc. 

Karbamazepina 
Metronidazol hamuje metaboIizm karbamazepiny, co powoduje wzrost styzenia karbamazepiny 
w osoczu. 

Takrolimus 
Jednoczesne stosowanie z metronidazoIem powoduje wzrost styzenia takrolimusu we krwi. NaieZy 
cZysto kontroIowac styzenie takroIimusu we krwi oraz czynnosc nerek, w szczeg6Inosci po 
rozpoczyciu i zakonczeniu terapii metronidazolem u pacjent6w, u kt6tych doszlo do stabiIizacji stanu 
w wyniku Ieczenia takrolimusem. 

Amiodaron 
Podczas jednoczesnego stosowania amiodaronu i metronidazolu obserwowano wydhlzenie odstypu 
QT i torsades de pointes. Zaleca siy reguIarne kontroIowanie zapisu EKG. JezeIi pacjentjest leczony 
ambuIatoryjnie, naIeZy go poinformowac, ze powinien zglosic siy do lekarza w przypadku wystqpienia 
objaw6w, takichjak sennosc, kolatanie serca i omdlenia. Mogq one swiadczyc 0 wystqpieniu torsades 
de pointes. 

Doustne srodki antykoncepcyjne 
Niekt6re antybiotyki w pewnych wyjqtkowych przypadkach mogq oslabiac dzialanie doustnych 
srodk6w antykoncepcyjnych poprzez zakl6cenie hydrolizy sprzyzonych steroid6w zachodzqcej 
w jelitach z udzialem bakterii, a przez to zmniejszenie ponownego wchlaniania w jelitach 
niesprzyzonych steroid6w. Takie nietypowe interakcje mogq wystqpic u kobiet z dUZym wydalaniem 
sprzyzonych steroid6w z z6lciq. 

Mykofenolan mofetylu 
Substancje zmieniajqce flory przewodu pokarmowego (np. antybiotyki) mogq obnizac doustnq 
biodostypnosc kwasu mykofenolowego. Zaleca siy przeprowadzenie dokladniejszych badat'l w ceIu 
uzyskania dowodu na oslabione immunosupresyjne dzialanie kwasu mykofenolowego w trakcie 
jednoczesnej terapii srodkami przeciwko zakazeniom. 

Inne antybiotyki 
Odnotowano umiarkowane, synergistyczne dzialanie metronidazolu i antybiotyk6w, takichjak 
tetracykIiny, spiramycyna, klindamycyna, acyIureidopenicyIiny i rifampicyna. 
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Kwas nalidyksowy i metronidazol wykazuj,! wyrazne dzialanie synergistyczne. 
Nie odnotowano dzialania antgonistycznego. W badaniach na zwierzytach (50% skutecznej dawki), 
nie wyktyto antagonistycznego dzialania metronidazolu i nowobiocyny, cefaleksyny, 
chloramfenikolu, ryfampicyny, kwasu nalidyksowego i kotrimoksazolu. 

Wplyw na wyniki badan laboratoryjnych 
W niektorych rodzajach oznaczen laboratOlyjnych, u pacjentow leczonych metronidazolem mog,! 
wyst,!pie falszywie zanizone wattosci aminotransferazy asparginowej (AspAT). 
Nie odnotowano wplywu na wyniki badan laboratoryjnych (in vitro) podczas jednoczesnego 
stosowania metronidazolu i ampicyliny, streptomycyny, gentamycyny i kwasu fusydowego. 
U pacjentow leczonych metronidazolem (w zaleznosci od uZytej metody) oznaczenie 
aminotransferazy asparaginianowej (AspA T), aminotransferazy alaninowej (AlA T), dehydrogenazy 
mleczanowej (LDH), trojglicerydow i glukozy moze dae falszywie zanizone wyniki . 

4.6 Wplyw na plodnosc, ci~zl( i laktacjl( 

Ci'lza 
Pomimo braku danych na temat embriotoksycznego i uszkadzaj,!cego plod dzialania metronidazolu, 
podczas pierwszego ttymestru ci,!Zy Mett'onidazol 0,5% Fresenius mozna stosowae wyl,!cznie w celu 
leczenia zakazen zagrazaj'!cych Zyciu . W drugim i trzecim trymestrze ci,!zy produkt leczniczy nalezy 
stosowae tylko wtedy, jesli potencjalne korzysci z jego stosowania u matki przewyzszaj,! lyzyko 
szkodliwego wplywu na plod. 

Karmienie piersi'l 
NaleZy przerwae karmienie piersi,! lub terapiy metronidazolem. 

Plodnose 
Brak danych dotycz,!cych wlpywu metronidazolu na plodnose. 

4.7 Wplyw na zdolnosc prowadzenia pojazdow i obslugiwania maszyn 

Metronidazol moze zaburzae zdolnose prowadzenia pojazdow i obsrugiwania maszyn. W czasie 
stosowania metronidazolu mog,! wyst,!pie sennose, zawroty glowy, dezorientacja, om amy, drgawki, 
lub przejsciowe zaburzenia widzenia, ich nasilenie jest wiyksze na pocz'!tku terapii i podczas 
stosowania produktu leczniczego z alkoholem. 

4.8 Dzialania niepoz~dane 

JeSli produkt leczniczy podaje siy zgodnie z zalecanymi schematami dawkowania, ciyzkie dzialania 
niepoz,!dane wystypuj,! rzadko, zwykle po podaniu duzych dawek. Podczas stosowania metronidazolu 
(w leczeniu stan ow przewleklych) przez okres druzszy nizjest to zalecane naleZy ocenie korzyse 
terapeutyczn,! w stosunku do ryzyka wyst,!pienia neuropatii obwodowej. 
Do najczysciej wystypuj,!cych dzialan niepoz,!danych nalez,! nudnosci, zaburzenia smaku i neuropatie 
w przypadku drugotrwalego leczenia. CZystose, rodzaj i nasilenie dzialan niepoz,!danychjest podobna 
u dzieci i doroslych. 

CZystose wystypowania dzialan niepoz,!danych okt'eslono nastypuj,!co: 
Bardzo cZysto: (~ 1110), 
CZysto: (~ 1/100 do < 1110), 
Niezbyt czysto: (~ III 000 do < 111 00), 
Rzadko: (~ 111 0 000 do < 111 000), 
Bardzo rzadko: « 1110 000), 
Nie znana: nie moze bye okreslona na podstawie dostypnych danych. 

Zakazenia i zarazenia pasozytnicze 
Rzadko: nadkazenie Candida narz'!dow plciowych. 
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Zaburzenia krwi i ukladu chlonnego 
Niezbyt cZysto: leukopenia i granulocytopenia, maloplytkowosc. 
Bardzo rzadko: agranulocytoza, niedokrwistosc aplastyczna (w pojedynczych przypadkach). 
Podczas dlugotrwalego podawania nalezy regularnie kontrolowac morfologiy krwi. 

Zaburzenia ukladu immunologicznego 
Niezbyt cZysto: lekkie do umiarkowanych reakcje nadwrazliwosci takie jak swi,!d, pokrzywka, rumien 
wielopostaciowy, obrzyk naczynioruchowy i gor,!czka polekowa. 
Bardzo rzadko: ciyzkie, ostre reakcje nadwrazliwosci: reakcja anafilaktyczna az do wstrz'!su 
anafilaktycznego w skrajnych przypadkach. 
Nieznana: zespol Stevens-lohnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskorka. 

Zaburzenia metabolizmu i odZywiania 
Nieznana: jadlowstryt. 

Zaburzenia psychiczne 
Niezbyt cZysto: zaburzenia psychotyczne, w tym halucynacje, pobudzenie, depresja. 

Zaburzenia ukladu nerwowego 
Niezbyt cZysto: bol glowy, zawroty glowy, nadmierna sennosc, bezsennosc. 
Podczas intensywnego i(lub) dlugotrwalego stosowania metronidazolu obserwowano przypadki 
wyst,!pienia czuciowej neuropatii obwodowej (np. drytwienie, bol, odczuwanie jakby dotyku futra 
i mrowienia w konczynach) oraz przemijaj,!cych napadow drgawkowych. W wiykszosci przypadkow 
neuropatia ustypowala po zakOllczeniu leczenia lub po zmniejszeniu dawki metronidazolu. 
Bardzo rzadko: aseptyczne zapalenie opon mozgowo-rdzeniowych, encefalopatia (np. spl,!tanie, 
gor,!czka, bol glowy, paraliz, wrazliwosc na swiatlo, zaburzenia widzenia i ruchu, sztywnosc karku) 
i podostry zespol mozdzkowy (np. ataksja, zaburzenia mowy, zaburzenia chodu, oczopl,!s i drgawki), 
ktore zwykle ustypuj,! po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu produktu leczniczego (patrz punkt 4.4). 

Zaburzenia oka 
Niezbyt cZysto: zaburzenia widzenia, podwojne widzenie, krotkowzrocznosc. 
Nieznana: napadowe, przymusowe patrzenie z rotacj,! galek ocznych, neuropatia nerwu wzrokowego. 

Zaburzenia zoladka i jelit 
Niezbyt czysto: nudnosci, wymioty, biegunka, zapalenie jyzyka, zapalenie jamy ustnej , gorzkie 
odbijania, metaliczny smak w ustach, zaburzenia zol,!dkowo-jelitowe, oblozony jyzyk. 
Bardzo rzadko: ciyzka, przedlllzaj'!ca siy, zagrazaj'!ca iyciu biegllnka w trakcie i po leczeniu, 
spowodowana przez rzekomobloniatse zapalenie jelit (w wiykszosci przypadkow wywolane przez 
Clostridium difficile (patrz punkt 4.4). 
Nieznana: zapalenie trzustki przemijaj,!ce po odstawieniu produktu leczniczego. 

Zaburzenia w'ltroby i drog zolciowych 
Niezbyt czysto: zaburzenia w,!troby np. podwyzszone styzenie transaminaz i bilirubiny w OSOCZll. 
Bardzo rzadko: cholestatyczne zapalenie w'!troby, zohaczka przemijaj,!ca po odstawieniu produktu 
leczniczego. 

Zaburzenia miysniowo-szkieletowe i tkanki l'lcznej 
Niezbyt cZysto: bole miysni i stawow. 

Zaburzenia nerek i drog moczowych 
Niezbyt cZysto: ciemny kolor moczll (spowodowane przez metabolit metronidazolu). 
Rzadko: dyzuria, zapalenie pycherza moczowego, nietrzymanie moczu. 

Zaburzenia ogolne i stany w miejscu podania 
CZysto: zapalenie iyl az do zakrzepowego zapalenia iyl. 
Niezbyt czysto: stany oslabienia. 
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Zglaszanie podejrzewanych dzialan niepo:i~danych 
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 Depat1amentu Monitorowania 
Niepoz,!danych Dzialan Produkt6w Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, 
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych 
AI. Jerozolimskie 181 C 
02-222 Warszawa 
tel.: +48224921 301 
faks: +48224921 309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepoz,!dane mozna zglaszac r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

W przypadku prawidlowej, dOZylnej infuzji i stosowania zgodnie z zaleconym dawkowaniem mozna 
wykluczyc ryzyko przedawkowania. W razie koniecznosci METRONIDAZOL 0,5% FRESENIDS 
mozna skutecznie usun'!c z organizmu przez hemodializy. 
Objawami przedawkowania S,! nudnosci, wymioty, niepok6j, niezbornosc ruch6w (ataksja), napady 
drgawek, neuropatie obwodowe (mrowienie, b61, niedowlad). 

5. WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbakteIyjne - pochodne imidazolu, kod ATC: 
J01XD01. 

Metronidazol naleZy do grupy pochodnych nitroimidazolu. 

Mechanizm dzialania 
Sam metronidazol nie wykazuje dzialania przeciwbaktelyjnego. Jest to stabilny zwi,!zek, kt6lY moze 
wnikac do drobnoustroj6w. W warunkach beztlenowych, z udzialem oksydoreduktazy 
pirogronianowo-ferrodoksynowej mikroorganizm6w, poprzez oksydacjy ferredoksyny i flawodoksyny 
z metronidazolu powstaj,! rodniki nitrozowe dzialaj,!ce na DNA. Rodniki nitrozowe tworz'! addukty 
z pat'ami zasad DNA, co prowadzi do pykania lancucha DNA i w nastypstwie do smierci kom6rki. 

Zaleznosci farmakokinetvczno-farmakodynamiczne 
Skutecznosc metronidazolu zaleZy gl6wne od ilorazu maksymalnego styzenia w surowicy (Cmax) 

i minimalnego styzenia hamuj,!cego (MIC), kt6re odnosz,! siy do danego mikroorganizmu. 

Mechanizmy opornosci 
Mechanizmy opornosci gatunk6w beztlenowych na metronidazol poznano dotychczas tylko 
czysciowo. 

Szczepy Bacteroides oporne na metronidazol zawieraj,! geny koduj,!ce reduktazy 
nitroimidazolu, kt6re przeksztalcaj,! nitroimidazole w aminoimidazole, co uniemozliwia 
powstawania rodnik6w nitrozowych 0 dzialaniu przeciwbaktelyjnym. 
Opornosc Helicobacter pylori na metronidazol spowodowanajest przez mutacjy genu 
koduj,!cego nitroreduktazy NADPH. Mutacje te prowadz,! do zamiany aminokwas6w, co 
sprawia, ze enzym ten staje siy nieaktywny. W zwi,!zku z tym nie zachodzi etap aktywacji 
metronidazolu do aktywnych rodnik6w nitrozowych. 

Wystypuje pelna opornosc krzyzowa na metronidazol i inne pochodne nitroimidazolu (tynidazol, 
ornidazol, nimorazol). 
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WaItosci graniczne 
Do badan metronidazolu stosowanajest typowa seria rozcienczen. Ponizej przedstawiono waltosci 
graniczne odr6zniajqce bakterie wrazliwe od bakterii opornych: 

EUCAST (Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrazliwosci, ang. European Committee on 
bIb I ) AnNmicro ia Suscepti i ity Testing; 

Drobnoustr6j Wrazliwy Oporny 
beztlenowe bakterie Gram-dodatnie ::; 4 mg/I > 4 mg/I 
beztlenowe bakterie Gram-ujemne < 4 mg/I > 4 mgLl 

Wrazliwosc 

Wystypowanie nabytej opornosci u r6znych gatunk6w moze r6znic siy w zaleznosci od obszaru 
geograficznego i czasu. W zwiqzku z tym, w celu skutecznego leczenia ciyzkich zakazen nalei:y 
uwzglydnic dostypne lokalne informacje dotyczqce opornosci. W razie wqtpliwosci co do skutecznosci 
metronidazolu z uwagi na lokalne wystypowanie opornosci, nalei:y zwr6cic siy 0 porady ekspelta. 
Konieczne jest, zwlaszcza w przypadku ciyzkich zakazen lub nieskutecznosci leczenia, rozpoznanie 
mikrobiologiczne obejmujqce okreslenie gatunk6w patogen6w i ich wrazliwosci na metronidazol. 

Cz~sto wrazliwe gatunki* 
Beztlenowe 
Bacteroides fragilis 
Clostridium difficile 
Clostridium perfringenso!1 
Fusobacterium spp. ° 
Peptoniphilus spp. ° 
Peptostreptococcus spp. ° 
Porphyromonas spp. ° 
Prevotella spp. 
Veillonella spp. ° 
Inne drobnollstro;e 
Entamoeba histolyticaO 

Gardnerella vaginalis ° 
Giardia lamblia ° 
Trichomonas vaginalis o 

Gatunki, ktorych opornosc nabyta moze stanowic problem 
Mikroorganizmy tlenowe Gram-lljemne 
Helicobacter pylori 
Mikroorganizmy samoistnie oporne 
Wszystkie bezwzglydne tlenowce 
Mikroorganizmy Gram-dodatnie 
Enterococcus spp. 
Staphylococcus spp. 
Streptococcus spp. 
Mikroorganizmv Gram-u;emne 
Enterobacteriaceae 
Haemophilus spp. 

* Dane cZystOSCI nabytej opornosci w Nlemczech uzyskane z mOnltorowanla projekt6w krajowych I badan odpornosci. 

° W czasie publikacji tabeli aktualne dane nie byly dostypne. W Iiteraturze podstawowej, podrycznikach i zaleceniach 
przyjyto zalozenie wrazliwosci tych szczep6w. 
fl Dotyczy tylko pacjent6w uczulonych na penicyliny. 
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5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne 

Metronidazol 0,5% Fresenius podaje siy w infuzji dOZylnej, w zwil!zku z tymjego biodostypnose 
wynosi 100%. 
Po podaniu dOZylnym, zgodnie z przyjytym sehematem dawkowania metronidazol osil!ga w osoezu 
styzenia w zakresie 10 Ilg/ml a 30 llg/m1. Styzenia te sl! wystarezajl!ee do przeciwbaktelyjnego 
dzialania produktu leezniezego. 

Po dOZylnej, trwajl!eej 20 minut infuzji 600 mg metronidazolu styzenie produktu leezniezego 
w surowiey wynosi 35,2 Ilg/ml po godzinie, 33,9 Ilg/ml po 4 godzinaeh i 23,7 Ilg/ml po 8 godzinaeh. 

Glownymi metabolitami metronidazolu powstajl!eymi w organizmie ezlowieka Sl!: 
1-(2-hydroksyetylo )-2-hydroksy-5-nitroimidazol (metabolit "hydroksylowy") i 2-metylo-5-
nitroimidazol-l-kwas oetowy (metabolit "kwasowy"). 

Metronidazol wil!ze siy z bialkami osoeza w 10-20%. Okres polowieznego rozpadu wynosi 
okolo 8 godzin. Objytose dystrybueji wynosi 361. 

Okolo 80% metronidazolu zostaje wydalone z moezem, przy ezym mniej niz 10% w postaei 
niezmienionej. Niewielkie ilosei okolo 6% wydalane Sl! przez wl!troby. Eliminaeja u paejentow 
z zaburzeniami ezynnosei nerekjest tylko nieeo dhlzsza, u paejentow z eiyzkl! niewydolnoseil! 
wl!troby eliminaeja moze bye opoiniona. Ohes poltrwania moze bye wydluzony u paejentow z eiyzkl! 
niewydolnoseil! wl!troby (do 30 godzin). 

5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpieczenstwie 

Toksycznosc ostra 
Toksyeznose ostrl! metronidazolu u myszy badano dla dwoeh drog podania. Watiose LDso po podaniu 
doustnym przewyzszala 3800 mg/kg me., a po podaniu dootrzewnowym przewyzszala 3950 mg/kg 
me. Wyniki te wskazujl! na bardzo mall! toksyeznose ostrl!.Watiose LDso u myszy po podaniu 
dOZylnym przekraezala 1200-1500 mg/kg me. 

Toksycznosc przewlekla 
U szezurow, ktorym przez 26 do 80 tygodni podawano metronidazol nie stwierdzono dzialan 
niepozl!danyeh, dopiero dawki 300 do 600 mg/kg me. na doby powodowaly dystrofiy jl!der i atrofiy 
gruezolu krokowego. U psow dawki 75 mg/kg me. na doby wywolaly niezbornose ruehow (ataksjy) 
i drzenie. U malp dawki 45, 100, 225 mg/kg me. na doby, podawane przez rok, powodowaly zalezne 
od dawki uszkodzenie komorek wl!troby. 

Dzialanie mutagenne i rakotw6rcze 
W badaniaeh przeprowadzonych na roznych gatunkach gryzoni wykazano mall! mozliwose dzialania 
rakotworczego metronidazolu . 
Chociaz obserwaeje u ludzi nie wykazaly zwiykszonego ryzyka dzialania rakotworczego ze strony 
metronidazolu, istnieje teoretyczne Iyzyko jego rakotworczosci spowodowane obecnoscil! 
zredukowanego metabolitu, ktolY tworzony jest przez £1ory jelitowl! i w bardzo malych ilosciach jest 
wyhywany w moczu. 
W wielu badaniach prowadzonych na bakteriach, z zastosowaniem roznych systemow aktywujl!cych, 
metronidazol wykazal dzialanie mutagenne. Dalsze badania in vitro i in vivo nie potwierdzily 
potencjalu do wywolywania uszkodzel1 materialu genetyeznego. 
W limfocytach pacjentow dlugotrwale leczonych metronidazolem obserwowano zwiykszonl! ezystose 
wystypowania aberacji ehromosomalnych. 

Toksyczny vl'plyw na reprodukcj? 
Nie stwierdzono dowodow dzialania teratogennego ani innych dzialan toksycznych na plod gdy 
metronidazol podawano szczurom w dawce dobowej 200 mg/kg mc. i krolikom w dawce dobowej 
150 mg/kg mc. 
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Metronidazol jest w znacznym stopniu dystrybuowany do tkanek organizmu i latwo przenika przez 
lozysko. Metronidazol przenika do mleka ludzkiego, osilfgajlfc w nim ponad 50% watiosci styzenia 
w osoczu. 

Brak wystarczajlfcych danych dotyczlfcych bezpieczenstwa stosowania metronidazolu w okresie cilfZy. 
Bezpieczenstwo stosowania metronidazolu szczegolnie w I tlymestrze nie jest wystarczajlfco 
udowodnione. 

Istniejlf badania wskazujlfce, iz metronidazol moze zaburzae oceny wystlfpienia poronienia. Do tej 
pOly lyzyko tzw. poinych objawow w tym dzialanie rakotworcze nie zostalo w pelni okreslone. 

W przypadku nieograniczonego stosowania nitroimidazoli przez matky, istnieje lyzyko rakotworczego 
lub teratogennego dzialania na plod lub noworodka. Brak danych dotycZlfcych toksycznego dzialania 
na zarodek lub plOd. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Sodu chlorek 
Disodu fosforan dwunastowodny 
Kwas cytrynowy jednowodny 
Woda do wstrzykiwan 

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne 

Nie mieszae produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprocz wymienionych 
w punkcie 6.6. 
Metronidazol 0,5% Fresenius wykazuje niezgodnose z 10% roztworem glukozy. 

6.3 Okres waznosci 

2 lata 

6.4 Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywania 

Nie zamrazae. Przechowywae pojemnik w opakowaniu zewnytrznym w celu ochrony przed swiatlem. 
Opakowanie po otwarciu nie moze bye przechowywane i stosowane powtomie. Z mikrobiologicznego 
punktu widzenia produkt leczniczy naleZy zUZye natychmiast. lezeli produkt leczniczy nie zostanie 
zuzyty natychmiast, odpowiedzialnose za czas i warunki przechowywania przed zastosowaniem 
ponosi uZytkownik. 

6.5 Rodzaj i zawartosc opakowania 

Pojemnik polietylenowy KabiPac z kapslem - 100 ml 

Wielkosci opakowan: 
1 pojemnik 100 ml 
40 pojemnikow 100 ml w tekturowym pudelku 

6.6 Specjalne srodki ostl'OZllosci dotycz~ce usuwallia i przygotowania produktu leczniczego do 
stosowania 

Stosowae tylko przezroczysty roztwor bez widocznych zanieczyszczen. 
NiezllZyta pozostalose prodllktll leczniczego nie nadaje siy do dalszego stosowania. 
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Nie stosowac produktu leczniczego, jesli zauwaZy siy zanieczyszczenia lub zmiany zabarwienia, lub 
gdy opakowanie jest uszkodzone. 
Postypowac zgodnie z zasadami aseptyki . 
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naleZy usun'!c zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 

Instrukcja uZycia pojemnika typu KabiPac: 
1. Przed uZyciem naleZy dokladnie sprawdzic wygl,!d pojemnika oraz roztworu - roztw6r 

powinien byc klarowny, bez zanieczyszczeI1 (nie naleZy uzywac pojemnik6w uszkodzonych 
i (lub) wczesniej uZywanych). 

2. Przygotowanie infuzji: 
a) Pojemnik KabiPac postawic na stabilnej i r6wnej powierzchni. Usun'!c plastikow,! 

oslonkylzatyczky z wiykszego pOIiu (portu do infuzj i) oznaczonego strzalk,! skierowan,! 
na zewn'!trz opakowania. 

b) Wprowadzic kolec zestawu do infuzji pionowo do pOIiu do infuzji, lekko obracaj,!c zestaw 
dloni,!, r6wnoczesnie drug,! ryk,! trzymaj,!c szyjky pojemnika. 

Uwaga: Porty S,! jalowe, nie wymagaj,! dezynfekcji przed pierwszym uZyciem. 

Wyroby medyczne przeznaczone do podaZy leku naleZy stosowac zgodnie z ich instrukcj,! uZycia. 

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 111' 4178 

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

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.05.1999 r. 
Data ostatniego przedhlzenia pozwolenia: 14.11.2014 r. 

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

05.10.2018 r. 

ZATVV I ERDZ ON E 
z god n i e z D ec yzjC\. 

u.~.(n6h.~Wf.~9JiJ.~~.~.?f!1ijJre 
Z dn .... lo.1g..1t?.c .. 9..C .. ...... .. . 
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