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Ulotka dol~ezona do opakowania: informaeja dla uZytkownika 

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

Metronidazolum 

NaieZy uwainie zapoznac sict z tresci~ ulotki przed zastosowaniem leku, poniewai zawiera ona 
informaeje waine dla paejenta. 

Nalei}' zachowac ty ulotky, aby w razie potrzeby moc j,!- ponownie przeezytac. 
W razie jakichkolwiek w'!-tpliwosei nalei}' zwrocic siy do lekarza, farmaeeuty lub pielygniarki. 
Lek ten przepisano scisle okreslonej osobie. Nie nalei}' go przekazywac innym. Lek moze zaszkodzic 
innej osobie, nawetjesli objawy jej ehoroby S,!- takie same. 
Jesli u paejenta wyst,!-pi,!-jakiekolwiek objawy niepoz,!-dane, w tym wszelkie objawy niepoz,!-dane 
niewymienione w tej ulotce, nalei}' powiedziec 0 tym lekarzowi, farmaceueie lub pielygniarce. Patrz 
punkt 4. 

Spis tresci ulotki 
1. Co to jest Metronidazol 0,5% Fresenius i w jakim eelu siy go stosuje 
2. Informacje wazne przed zastosowaniem leku Metronidazol 0,5% Fresenius 
3. Jak stosowac Metronidazol 0,5% Fresenius 
4. Mozliwe dzialania niepoz,!-dane 
5. Jak przechowywac Metronidazol 0,5% Fresenius 
6. Zawmiosc opakowania i inne informaeje 

1. Co to jest Metronidazol 0,5% Fresenius i w jakim eelu sict go stosuje 

Metronidazol 0,5% Fresenius jest wskazany do stosowania u doroslych pacjentow i dzieei w profilaktyee 
i leczeniu wymienionych ponizej zakaze6 wywolanyeh przez bakterie beztlenowe wrazliwe na metronidazol, 
wymagaj,!-cych dOi}'lnego podania leku. 

Metronidazol 0,5% Freseniusjest stosowany w leczeniu m.in. : 
zakaze6 w obrybie jamy brzusznej po operacji jelita grubego (okryznicy), zapalenia otrzewnej, chorob 
ropnyeh w obrybie miednicy (ropie6, zapalenie tkanki l,!-cznej); 
zakaze6 ginekologicznych (np. po histerektomii i innyeh ginekologieznyeh zabiegach chirurgicznych); 
posocznicy, zwlaszeza poehodzenia z przewodu pokarmowego i ze6skich narz'!-dow plciowyeh; 
martwiczego zapalenia pruc; 
ropnia mozgu; 
zapalenia kosei i szpiku; 
zapalenia wsierdzia. 

Metronidazol 0,5% Fresenius jest stosowany w: 
profilaktyee okolooperacyjnej, zwlaszeza gdy wezesniej wystypowaly lub podejrzewa siy wyst,!-pienie 
zakaze6, takich jak zapalenie otrzewnej, ropnie ponizej przepony (ropie6 podprzeponowy), czy 
zakazenia w obrybie miedniey (ropnie) oraz 
przed zabiegami, podezas ktorych moze dojsc do zakazenia bakteriami beztlenowymi (np. z przewodu 
pokarmowego, ze6skich narz'!-dow plciowyeh, jamy ustnej i gardla). 

Metronidazol 0,5% Fresenius stosowany jest rowniez w leezeniu zakaze6 ginekologicznych wywolanyeh 
przez pierwotniaki z rodzaju: Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli. 

2. Informaeje waine przed zastosowaniem leku Metronidazol 0,5% Fresenius 

Kiedy nie stosowac lelm Metronidazol 0,5% Fresenius 
jeSli paejent rna uczulenie na substancjy czynn'!-, pochodne nitroimidazolowe lub ktolykolwiek 
z pozostalych skladnikow tego leku (wymienionych w punkcie 6). 



Ostrzezenia i srodki ostroznosci 
Przed rozpoczyciem stosowania leku Metronidazol 0,5% Fresenius naleZy om6wie to z lekarzem. 

Lek powinien bye stosowany ostroznie,jesli: 
pacjent rna ciyzkl! niewydolnose wl!troby; 
pacjent rna nieprawidlowy obraz krwi, g16wnie leukopeniy (znaczne zmniejszenie liczby krwinek 
bialych) - w takim przypadku lekarz w czasie leczenia zleci badanie krwi; 
pacjent rna encefalopatiy wl!trobowl! (zaburzenia neuropsychiczne powstale w wyniku uszkodzenia 
wl!troby, zwlaszcza marskosci wl!troby), poniewaz moze dojse do zwiykszenia styzenia leku we krwi, 
co nasili objawy encefalopatii; 
pacjentjest w podeszlym wieku (powyzej 65 lat) - w takim przypadku lekarz zmniejszy dawky leku; 
pacjent rna sklonnosci do powstawania obrzyk6w; 
pacjent rna niewydolnose nerek; 
pacjent otrzymuje kortykosteroidy; 
pacjent rna czynnl! lub ciyzkl!, przewlekll! choroby obwodowego i osrodkowego uktadu nerwowego. 

W przypadku wystl!pienia zaburzen neurologicznych lekarz rozwaZy, czy jest mozliwe leczenie 
metronidazolem. 

Jesli pacjentjest leczony metronidazolem i poddawany hemodializie, natychmiast po jej zakonczeniu, 
powinien ponownie otrzymae Metronidazol 0,5% Fresenius. 

Podczas drugotrwalego stosowania leku (przez co najmniej 10 dni) mogl! wystl!pie objawy niepozl!dane 
(patrz punkt 4 "Mozliwe dzialania niepozl!dane"), dlatego lekarz bydzie regularnie zlecal badanie krwi. 

W badaniach laboratOlyjnych (w zaleznosci od stosowanej metody) metronidazol moze falszowae wyniki 
oznaczania aminotransferazy asparaginianowej (tzw. pr6by wl!trobowe). 

Podczas stosowania lek6w zawierajl!cych metronidazol u pacjent6w z zespolem Cockayne'a, odnotowano 
przypadki ciyzkiej hepatotoksycznosci (ostrej niewydolnosci wl!troby), w tym przypadki zakonczone 
zgonem. U pacjent6w z zespolem Cockayne'a lekarz powinien w trakcie leczenia metronidazolem oraz po 
jego zakonczeniu kontrolowae czynnose wl!u:oby. 

Jesli u pacjenta wystl!pil! nizej wymienione objawy, naleZy natychmiast poinformowae 0 tym lekarza: 
b6l brzucha, jadlowsu'yt, nudnosci, wymioty, gorl!czka, zle samopoczucie, uczucie zmyczenia, 
z6haczka, ciemna barwa moczu, kleiste lub rzadkie stolce lub swil!d sk6ry. 

NaieZy natychmiast zwr6cie siy do lekarza: 
w przypadku wystl!pienia ciyzkiej reakcji nadwrazliwosci, gdyz konieczne bydzie doraine leczenie; 
jesli w trakcie leczenia lub po jego zakonczenia wystl!pi biegunka, zwlaszcza ciyzka i uporczywa. 
Biegunka moze bye objawem rzekomobloniastego zapaleniajelit (w wiykszosci przypadk6w 
wywolanego przez Clostridium difficile), kt6re moze miee przebieg zagrazajl!cy Zyciu. W takim 
przypadku nie naleZy przyjmowae srodk6w hamujl!cych pelystaltyky jelit, ani dzialajl!cych 
zapierajl!co. 

Metronidazol 0,5% Fresenius a inne leki 
NaieZy powiedziee lekarzowi, pielygniarce lub farmaceucie 0 wszystkich lekach przyjmowanych przez 
pacjenta obecnie lub ostatnio, a takze 0 lekach, kt6re pacjent planuje stosowae, a w szczeg6lnosci 
o stosowaniu lek6w, takich jak: 

doustne leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna (leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwosci 
krwi); 
lit (lek stosowany w leczeniu depresji); 
fenobarbital, heksobarbital, karbamazepina lub fenytoina (leki stosowane w leczeniu padaczki); 
cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej zoll!dka i dwunastnicy), poniewaz 
powoduje wzrost styzenia metronidazolu we krwi, co zwiyksza Iyzyko wystl!pienia objaw6w 
niepozl!danych; 
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fluorouracyl (lek stosowany w leczeniu niektorych nowotworow); 
cyklosporyna lub takrolimus (lek oslabiajl!cy dzialanie ukladu immunologicznego); 
busulfan (lek stosowany w leczeniu bialaczki); 
amiodaron (lek stosowany w leczeniu zaburze6 Iytmu serca); 
doustne leki antykoncepcyjne (niektore antybiotyki mogl! zmniejszae skutecznose doustnych srodkow 
antykoncepcyj nych); 
mykofenolan mofetylu (lek stosowany w zapobieganiu odrzuceniom przeszczepow); 
antybiotyki, takie jak tetracykliny, spiramycyna, klindamycyna, acylureidopenicyliny, rifampicyna 
i kwas nalidyksowy, poniewaz stosowane z metronidazolem dzialajl! silniej; 
disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu). 

Metronidazol 0,5% Fresenius z alkoholem 
Nie naleZy pic alkoholu podczas stosowania metronidazolu i przez co najmniej 48 godzin po jego 
zak06czeniu, gdyz moze to spowodowae zaczerwienienie skory glowy i szyi, nudnosci, wymioty, bole 
i zawroty glowy. 

Cillza, karmienie piersill i wplyw na plod nose 
Jdli pacjentkajest w cil!Zy lub karmi piersil!, przypuszcza ze moze bye w cil!zy lub gdy planuje miee 
dziecko, powinna poradzie siy lekarza przed zastosowaniem tego leku. 

Ci'!za 
Brak wystarczajl!cych danych dotyczl!cych stosowania metronidazolu u kobiet w okresie cil!Zy. 
Lekjest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze cil!Zy. W drugim i trzecim trymestrze cil!Zy lek moze bye 
stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyse dla matki przewyzsza 
potencjalne zagrozenie dla plodu. 

Karmienie piersi,! 
Poniewaz metronidazol przenika do mleka ludzkiego, podczas leczenia naleZy przerwae karmienie piersil!. 
Po zak06czeniu leczenia metronidazolem nie naleZy wznawiae karmienia piersil! przed uplywem 2 do 3 dni, 
ze wzglydu na utrzymujl!ce siy styzeniu leku. 

Plodnose 
Brak danych dotyczl!cych wplywu metronidazolu na plodnose. 

Prowadzenie pojazd6w i obslugiwanie maszyn 
Metronidazol moze zaburzae zdolnose prowadzenia pojazdow i obsrugiwania maszyn. Podczas stosowania 
metronidazolu mogl! wystl!pie sennose, zawroty glowy, dezorientacja, om amy, drgawki lub przemijajl!ce 
zaburzenia widzenia. 

Metronidazol 0,5% Fresenius zawiera s6d 
Lek zawiera 310 mg sodu (glownego skladnika soli kuchennej) w 100 ml roztworu. Odpowiada to 15,5% 
maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osob doroslych. 
NaieZy wzil!e to pod uwagy u pacjentow ze zmniejszonl! czynnoscil! nerek i u pacjentow kontrolujl!cych 
zawartose sodu w diecie. 

3. Jak stosowae Metronidazol 0,5% Fresenius 

Ten lekjest podawany wy1l!cznie przez personel medyczny. Leku nie naleZy stosowae samodzielnie. W razie 
wl!tpliwosci naleZy zwrocie siy do lekarza. 

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie kazdemu pacjentowi w zaleznosci od stanu klinicznego, wieku 
i wynikow bada6 laboratoryjnych. 

Zastosowallie wicr1{Szej Iliz zalecana dawki leku Metr·onidazol 0,5% Fresenius 
W razie zastosowania wiykszej dawki leku naleZy niezwlocznie powiedziee 0 tym lekarzowi 
lub pielygniarce. 
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Zastosowanie wiykszej niz zalecana dawki leku moze spowodowac: 
nudnosci, wymioty; 
niepok6j; 
ataksjy (trudnosc w utrzymaniu r6wnowagi, chwiejny ch6d); 
napady drgawek; 
neuropatie obwodowe (mrowienie i pieczenie w rykach i nogach, niekiedy utrata czucia w konczynie). 

Pomini~cie zastosowania leku Metronidazol 0,5% Fresenius 
W razie jakichkolwiek dalszych w,!tpliwosci zwi'!zanych ze stosowaniem tego leku naleZy zwr6cic siy do 
lekarza lub pielygniarki. 

4. Mozliwe dzialania niepoz!!dane 

Jak kazdy lek, lek ten moze powodowac dzialania niepoz,!dane, chociaz nie u kazdego one wyst,!pi,!. 
Dzialania niepoz,!dane s,! g16wnie powi,!zane z dlugottwalym stosowaniem, do najczysciej wystypuj,!cych 
nalez'!: nudnosci, zaburzenia smaku i neuropatie (uszkodzenie nerw6w). CZystosc, rodzaj i nasilenie dzialan 
niepoz,!danychjest podobna u dzieci i doroslych. 

Jesli ktorekolwiek z nast~pujllcych dzialan niepoz!!danych nasila si~, naleiy powiadomic lekarza lub 
piel~gniark~, ktorzy mog!! przerwac podawanie leku. 

Podczas stosowania leku Metronidazol 0,5% Fresenius obserwowano nizej wymienione dzialania 
niepoz,!dane. 

Cz~sto wyst~pujllce dzialania niepoz!!dane (mog'! wyst,!pic rzadziej niz ulna 10 pacjent6w): 
zapalenie Zyl, w tym zakrzepowe zapalenie Zyl. 

Niezbyt cz~sto wyst~pujllce dzialania niepoz!!dane (mog,! wyst,!pic rzadziej niz ulna 100 pacjent6w): 
zmniejszenie liczby bialych krwinek (leukopenia, granulocytopenia), maloplytkowosc; 
lekkie do umiarkowanych reakcje nadwrazliwosci takie jak swi,!d, pokrzywka, rumien 
wielopostaciowy (czerwono-sine plamy na sk6rze lub blonach sluzowych), obrzyk naczynioruchowy 
(objawy to np. nagly obrzyk twarzy, konczyn lub jamy ustnej, trudnosci w oddychaniu) i gor,!czka 
polekowa; 
zaburzenia psychotyczne, w tym halucynacje, pobudzenie, depresja; 
b6l glowy, zawroty glowy, nadmierna sennosc, bezsennosc; podczas intensywnego i (lub) 
dlugotrwalego stosowania metronidazolu (powyzej 10 dni) obserwowano wystypowanie neuropatii 
obwodowej (np. drytwienie, b61, odczuwanie jakby dotyku futra i mrowienia w konczynach) oraz 
napad6w drgawek, w wiykszosci przypadk6w neuropatia ustypowala po zakonczeniu leczenia lub po 
zmniejszeniu dawki metronidazolu; 
zaburzenia widzenia, podw6jne widzenie, kr6tkowzrocznosc; 
nudnosci, wymioty, biegunka, zapalenie jyzyka, zapalenie jamy ustnej, gorzkie odbijania, metaliczny 
smak w ustach, zaburzenia zol,!dkowo-jelitowe, oblozony jyzyk; 
zaburzenia czynnosci w'!tt'oby (np. zwiykszona aktywnosc transaminaz i zwiykszone styzenie 
bilirubiny); 
b6le miysni i staw6w; 
ciemny kolor moczu; 
oslabienie. 

Rzadko wyst~puj!!ce dzialania niepoz!!dane (mog'! wyst,!pic rzadziej niz ulna 1 000 pacjent6w): 
zakazenia narz'!d6w plciowych wywolane przez drozdze; 
b6l podczas oddawania moczu, zapalenie pycherza moczowego, nietrzymanie moczu. 

Bardzo rzadko wyst~puj!!ce dzialania niepozlldane (mog'! wyst,!pic rzadziej niz ulna 10 000 pacjent6w): 
agranulocytoza (brak bialych krwinek we krwi zagrazaj'!cy zyciu), niedokrwistosc aplastyczna 
(zmniejszenie liczby wszystkich krwinek i plytek krwi); 
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ciyzkie, ostre reakcje nadwrazliwosci: reakcja anafilaktyczna az do wstrzqsu anafilaktycznego (objawy 
to miydzy innymi: swiqd sk6ry, rumien, obrzyki twarzy, ust, dusznosc, nudnosci, wymioty, 
przyspieszenie akcji serca, zaburzenia rytmu serca, zawroty i b6le g10WY, utrata przytomnosci); 
aseptyczne zapalenie opon m6zgowo-rdzeniowych, encefalopatia (np. splqtanie, gorqczka, b6l glowy, 
paraliz, wrazliwosc na swiatlo, zaburzenia widzenia i ruchu, sztywnosc karku) i podostty zesp61 
m6zdzkowy [np. ataksja (trudnosc w utrzymaniu r6wnowagi, chwiejny ch6d)], zaburzenia mowy, 
zaburzenia chodu, oczoplqs i drgawki), kt6re zwykle ustypujq po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu 
leku; 
ciyzka, przedluzajqca siy, zagrazajqca Zyciu biegunka w trakcie i po leczeniu; 
cholestatyczne zapalenie wqtroby, z6ltaczka przemijajqca po odstawieniu leku . 

Czcrstosc nieznana (nie moze byc okreslona na podstawie dostypnych danych): 
silne reakcje sk6rne, jak zesp61 Stevens-Johnsona (rozlegla wysypka z pycherzami, luszczqca siy 
sk6ra, szczeg6lnie wok61 ust, nosa, oczu i narzqd6w plciowych), toksyczne maItwicze oddzielanie 
nask6rka; 
j adlowstt'yt; 
napadowe, przymusowe patrzenie z rotacjq galek ocznych, neuropatia nerwu wzrokowego; 
zapalenie trzustki przemijajqce po odstawieniu leku. 

Zglaszanie dzialan niepoi;~danych 
Jesli wystqpiqjakiekolwiek objawy niepozqdane, w tym wszelkie objawy niepozqdane niewymienione 
w ulotce, naleZy powiedziec 0 tym lekarzowi, farmaceucie lub pielygniarce. Dzialania niepozqdane mozna 
zglaszac bezposrednio do Departamentu Monitorowania Niepozqdanych Dzialan Produkt6w Leczniczych 
Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych 
AI. Jerozolimskie 181e 
02-222 Warszawa 
tel.: +48 22 49 21301 
faks: +48 224921 309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl 
Dzialania niepozqdane mozna zglaszac r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 
Dziyki zglaszaniu dzialan niepozqdanych mozna bydzie zgromadzic wiycej informacji na temat 
bezpieczenstwa stosowania leku. 

5. Jak przechowywac Metronidazol 0,5% Fresenius 

Lek naleZy przechowywac w miejscu niewidocznym i niedostypnym dla dzieci. 

Nie zamrazac. Przechowywac pojemnik w opakowaniu zewnytrznym w celu oelu'ony przed swiatlem. 
Opakowanie po otwarciu nie moze byc przechowywane i stosowane powt6rnie. NiezuZyta pozostalosc leku 
nie nadaje siy do dalszego stosowania. 

Nie stosowac tego leku po uplywie terminu waznosci zamieszczonego na opakowaniu. Termin waznosci 
oznacza ostatni dzien podanego miesiqca. 
Nie stosowac tego leku, jesli zauwaZy siy zanieczyszczenia lub zmiany zabarwienia, lub gdy opakowanie jest 
uszkodzone. 

Lek6w nie naleZy wyrzucac do kanalizacji ani domowych pojemnik6w na odpadki. NaieZy zapytac 
farmaceuty, jak usunqc leki, kt6rych siy juz nie uZywa. Takie postypowanie pomoze chronic srodowisko. 

6. Zawartosc opakowania i inne informacje 

Co zawiera Metronidazol 0,5% Fresenius 

Substancjq czynnq leku jest metronidazol. 
1 ml roztworu zawiera 5 mg metronidazolu. 
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Pozostale skladniki (substancje pomocnicze) to: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, kwas 
cytrynowy jednowodny, woda do wstrzykiwan. 

Osmolarnosc roztworu wynosi 300 mOsmoIll, pH: 4,5 -7,0. 

Jak wygl~da Metronidazol 0,5% Fresenius i co zawiera opakowanie 

Lek ma postac przezroczystego roztworu do infuzji. 

Opakowanie leku to pojemnik polietylenowy KabiPac z kapslem 0 pojemnosci 100 ml. 

Wielkosci opakowan: 
1 pojemnik 100 ml 
40 pojemnik6w 100 ml w tekturowym pudelku 

Podmiot odpowiedzialny i wytworca 

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

Wytworca 
Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 
Wytw6rnia Plyn6w Infuzyjnych 
ul. Sienkiewicza 25 
99-300 Kutno 

W celu uzyskania bardziej szczeg610wych informacji naleZy zwr6cic siy do podmiotu odpowiedzialnego: 
Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 
AI. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 
tel. +48 22 345 67 89 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.10.2018 r. 
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Informacje przeznaczone wyl~cznie dla fachowego personelu medycznego: 

Dawkowanie i spos6b podawania 

Dawkowanie 

Dawka metronidazolu zaleZy od rodzaju i eiyzkosei zakazenia, wieku i masy ciab 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 tat 
Paejenei 0 masie eiala ok. 70 kg: 1500 mg metronidazolu (eo odpowiada 300 ml roztworu) raz na doby 
w infuzji trwajlj,eej nie kr6eej niz 60 minut lub 500 mg metronidazolu (eo odpowiada 100 ml roztworu) trzy 
razy na doby w powolnej infuzji dOZylnej z szybkoseilj, 5 ml/min (eo odpowiada 25 mg metronidazolu/min), 
eo odpowiada 22,5 mg metronidazolu/kg me. na doby. 

Dzieci w wieku powyzej 8 tygodni do 12 tat 
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 .vieku 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 eilj,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 szybkoseilj, 5 ml/min 
najp6zniej 1 godziny przed zabiegiem ehirurgieznym. Dawky 500 mg naleZy powt6rzyc po 8 i 16 godzinaeh 
od podania pierwszej dawki. 

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

Zakazenia wywolane przez pierwotniald: 

Rzysistkowiea wywolana przez Trichomonas vaginalis 

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

Dzieci w wieku ponizej 10 tat 
15-30 mg/kg.me. na doby podzielone na 2-3 dawek podawane przez 7 dni, pojedyneza dawka nie powinna 
przekraezac 2000 mg. 
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Lamblioza 
Dzieci w ·wieku pml'yzej 10 lat: 2000 mg raz na dob€( przez 3 dni lub 400 mg trzy razy na dob€( przez 5 dni, 
lub 500 mg dwa razy na dob€( przez 7 do 10 dni. 
Dzieci w wieku 7 do 10 lat: 1000 mg raz na dob€( przez 3 dni . 
Dzieci vI' wieku 3 do 7lat: 600 do 800 mg raz na dob€( przez 3 dni. 
Dzieci w wieku 1 do 3 lat: 500 mg raz na dob€( przez 3 dni 

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

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

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

Eradykacja Helicobacter pylori u dzieci i mlodzieZy 
lako cz€(se terapii skojarzonej w dawce 20 mg/kg mc. na dob€( nie przekraczajllcej 500 mg podawanej dwa 
razy na dob€( przez 7-14 dni. 
Przed rozpocz€(ciem leczenia naleZy uwzgl€(dnie aktualne wytyczne dotyczllce leczenia Helicobacter pylori. 

Szczeg61ne grupy pacjent6w 

Pacjenci z zaburzeniami czynnosci nerek 
U pacjent6w z ci€(zkll niewydolnosci1! nerek zwi€(ksza si€( wydalanie metronidazolu z z6lcill w kale. 
Zmniejszenie dawki nie jest wymagane. 

Pacjenci z zaburzeniami czynnosci wqtroby 
U pacjent6w z zaawansowanll niewydolnosci1! w1!troby eliminacja metronidazolu jest wydhlzona, dlatego tez 
pacjenci ci powinni bye uwaznie monitorowani, a st€(zenie metronidazolu we krwi regularnie sprawdzane. 
Dawk€( dobowllleku Metronidazol 0,5% Fresenius naleZy zmniejszye do 1/3 i mozna podawae raz na dob€( . 

Pacjenci w podeszlym wieku 
U pacjent6w w podeszlym wieku lek naleZy stosowae ostroznie, szczeg61nie w dUZych dawkach, ze wzgl€(du 
na ograniczone dane dotyczllce dostosowania dawkowania. 

Spos6b podawania 

Podanie doZylne. 

Metronidazol 0,5% Fresenius naleZy podawae w powolnej infuzji dOZylnej z szybkosci1! okolo 5 ml/min 
(maksymalnie 100 ml w cillgu 20 minut). 

Mozliwe jest jednoczesne, dOZylne podanie metronidazolu z wybranymi antybiotykami, kt6re muszll bye 
podawane oddzielnie. 

Czas trwania leczenia 

Czas trwania leczenia lekiem Metronidazol 0,5% Fresenius nie moze przekraczae 10 dni. Leczenie moze bye 
przedluzone wylllcznie w szczeg61nych przypadkach, jesli to jest bezwzgl€(dnie konieczne. W oparciu 0 

ocen€( kliniczn1! i bakteriologicznll, lekarz moze zadecydowae 0 przedluzeniu leczenia np. zwalczanie 
zakazen w miejscach, kt6re nie mog1! bye zdrenowane lub Sll podatne na ponowne, endogenne zakazenia 
mikroorganizmami beztlenowymi zjelit, gardla lub narzlld6w plciowych. Powt6rne leczenie naleZy w miar€( 
mozliwosci ograniczye do szczeg61nych przypadk6w. Ograniczenie czasu trwania leczeniajest konieczne, 
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gdyz nie mozna wykluczye wplywu metronidazolu na ludzkie komorki rozrodcze oraz ze wzglydu na 
zaobserwowane w badaniach na zwierzytach zwiykszone wystypowanie niektorych rodzajow nowotworow. 

Przygotowanie leku do stosowania 
Stosowae tylko przezroczysty roztwor bez widocznych zanieczyszczen. 
NiezuZyta pozostalose leku nie nadaje siy do dalszego stosowania. 
Nie stosowae tego leku, jesli zauwaZy siy zanieczyszczenia lub zmiany zabarwienia, lub gdy opakowanie jest 
uszkodzone. 
Postypowae zgodnie z zasadami aseptyki. 

Instrukcja uZycia pojemnika typu KabiPac: 
1. Przed uZyciem naleZy dokladnie sprawdzie wygl~d pojemnika oraz roztworu - roztwor powinien bye 

klarowny, bez zanieczyszczen (nie naleZy uZywae pojemnikow uszkodzonych i (lub) wczesniej 
uzywanych). 

2. Przygotowanie infuzji: 
a) Pojemnik KabiPac postawie na stabilnej i rownej powierzchni. Usun~e plastikow~ 

oslonkylzatyczky z wiykszego potiu (portu do infuzji) oznaczonego strzalk~ skierowan~ na 
zewn~trz opakowania. 

b) Wprowadzie kolec zestawu do infuzji pionowo do polW do infuzji, lekko obracaj~c zestaw 
dloni~, rownoczeSnie drug~ ryk~ trzymaj~c szyjky pojemnika. 

Uwaga: Porty s!! jalowe, nie wymagaj!! dezynfekcji przed pierwszym uiyciem. 

Wyroby medyczne przeznaczone do podaZy leku naleZy stosowae zgodnie z ich instrukcj~ uZycia. 

Niezgodnosci farmaceutyczne 
Leku nie naleZy mieszae z innymi lekami. 
Metronidazol 0,5% Fresenius wykazuje niezgodnose z 10% roztworem glukozy. 

Warunki przechowywania 
Nie zamrazae. Przechowywae pojemnik w opakowaniu zewnytrznym w celu ochrony przed swiatlem. 

Opakowanie po otwarciu nie moze bye przechowywane i stosowane powtornie. Z mikrobiologicznego 
punktu widzenia lek naleZy zuzye natychmiast. W przeciwnym razie odpowiedzialnose za warunki i czas 
przechowywania pozostalego w opakowaniu leku ponosi uZytkownik. 

Usuwanie pozostalosci leku 
Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady naleZy usun~e zgodnie z lokalnymi przepisami. 

ZATW I E RD Z ON E 
zgodni e z Decy z j2J. 

Ufl..;J)lkJ.1.JN.H02/) .. ().16 .. f:P. .9.Dtf 
z dn ..... ¥JJA.8J~fl. .c., ........... .. 
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