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  KVALITA ŽIVOTA    KONZISTENTNÍ    TROJÍ ÚCINEK
Informace o předepisovaní naleznete na zadní straně.

Pacienti s těžkým astmatem potřebují od začátku lék s jasnými a silnými 
výhodami. CINQAERO®  IV anti-IL5 poskytuje konzistentní trojitý klinický 
účinek již po první infuzi.1,2
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Podrobnější informace o předepisování naleznete v plném znění 
Souhrnu údajů o přípravku (SmPC).

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní 
rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické 
pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. 

Zkrácená informace o přípravku
CINQAERO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Kvalitativní a kvantitativní složení: Jeden ml koncentrátu obsahuje resli-
zumabum 10 mg. Jedna injekční lahvička o objemu 2,5 ml obsahuje resli-
zumabum 25 mg. Jedna injekční lahvička o objemu 10 ml obsahuje resli-
zumabum 100 mg. Reslizumab je humanizovaná monoklonální protilátka 
vytvářená myšími myelomovými buňkami (NS0) technologií rekombinant-
ní DNA. Indikace: Přípravek CINQAERO je indikován jako doplňková léčba 
u dospělých pacientů se závažným eozinofilním astmatem nedostatečně 
kontrolovaným i přes užívání vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů 
plus dalšího léčivého přípravku pro kontrolu astmatu. Dávkování a způsob 
podání: Přípravek CINQAERO musí předepisovat lékaři se zkušenostmi 
s diagnostikou a léčbou výše zmíněné indikace. Dávkování: Doporučená 
dávka založená na tělesné hmotnosti je 3 mg/kg podávaná jednou za čtyři 
týdny. Přípravek CINQAERO je určen pro dlouhodobou léčbu. Rozhodnutí 
o pokračování léčby je třeba učinit nejméně jednou za rok podle závažnosti 
onemocnění a úrovně kontroly exacerbací. Způsob podání: Intravenózní 
podání. Přípravek CINQAERO je určen pouze pro intravenózní infuzi. Nesmí 
být podáván subkutánně, perorálně ani intramuskulárně. Do infuzního 
vaku obsahujícího 50 ml infuzního roztoku chloridu sodného o koncentraci 
9 mg/ml (0,9%) se nadávkuje odpovídající dávka přípravku CINQAERO. 
Objem roztoku (v ml) z injekční lahvičky (lahviček), který je třeba podat, se 
vypočítá následujícím způsobem: 0,3 x tělesná hmotnost pacienta (v kg). 
Naředěný léčivý přípravek se poté podává jako 20-50minutová intravenózní 
infuze skrze sterilní apyrogenní jednorázový infuzní filtr s nízkou vazbou 
proteinů (0,2 µm). Přípravek CINQAERO se nesmí podávat jako bolusová 
injekce ani jako neředěný koncentrát. Infuze musí být okamžitě ukončena, 
pokud se u pacienta dostaví hypersenzitivní reakce na reslizumab nebo 
na kteroukoli pomocnou látku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou 
látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření 
pro použití: Reslizumab se nemá používat k léčbě akutních exacerbací 
astmatu. Během léčby se mohou vyskytovat příznaky související s ast-
matem nebo exacerbace. Pacientům je nutno sdělit, aby vyhledali lékařsk-
ou pomoc v případě, že je astma nadále nezvládnuté nebo se po zahájení 
léčby zhorší. Hypersenzitivita a reakce v místě aplikace: V souvislosti 
s podáváním reslizumabu byly hlášeny akutní systémové reakce, včetně 
anafylaktické reakce. Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány během infuze 
nebo do 20 minut po jejím dokončení. Během podávání reslizumabu a po 
odpovídající dobu po jeho podání pacienti mají být sledováni. Pokud dojde 
k anafylaktické reakci, podávání reslizumabu musí být okamžitě zastaveno 
a musí být zahájena vhodná léčba. Infekce parazity (helmintóza): Eozinofily 
mohou být  učástí imunologické odpovědi na některé helmintické infekce. 
Pacienti s již existující helmintickou infekcí musí být přeléčeni ještě před 
zahájením léčby reslizumabem. Pokud budou pacienti infikováni během 
léčby reslizumabem a nezareagují na léčbu antihelmintiky, je třeba zvážit 
dočasné přerušení léčby.
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: S reslizum-
abem nebyly provedeny žádné formální klinické studie lékových interakcí. 
Údaje in vitro naznačují, že není pravděpodobné, že by IL-5 a reslizumab 
ovliňovaly aktivitu CYP1A2, 3A4 nebo 2B6. Na základě vlastností reslizum-
abu se neočekávají mezilékové interakce. Reslizumab nebyl studován u pa-

cientů současně užívajících jiné imunosupresivní léčivé přípravky než per-
orální kortikosteroidy (oral corticosteroids, OCS); proto je profil bezpečnosti 
a účinnosti reslizumabu u těchto pacientů neznámý. Reslizumab nebyl 
studován u pacientů, kterým byly podány živé vakcíny. Nejsou k dispozici 
žádné údaje o sekundárním přenosu infekce z osob, kterým byly podány 
živé vakcíny, na pacienty užívající reslizumab, ani o odpovědi pacientů 
užívajících reslizumab po provedení nové imunizace. Těhotenství, kojení 
a fertilita: Údaje o podávání reslizumabu těhotným ženám jsou omezené 
(méně než 300 ukončených těhotenství) nebo nejsou k dispozici. Studie 
reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé  škod-
livé účinky. Podávání přípravku CINQAERO během těhotenství se  z pre-
ventivních důvodů nedoporučuje. Není známo, zda se reslizumab vylučuje 
do lidského mateřského mléka. U člověka se během několika prvních dnů 
po porodu mohou předávat protilátky novorozencům mateřským mlékem. 
V tomto krátkém období nelze vyloučit riziko pro kojence. Poté je možné 
přípravek CINQAERO používat během kojení tam, kde je to vhodné. Nej-
sou k dispozici žádné údaje o fertilitě u člověka. Dostupné neklinické údaje 
nenaznačují vliv na fertilitu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: 
Přípravek CINQAERO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schop-
nost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným 
nežádoucím účinkem během léčby, který se vyskytl cca u 2 % pacientů, 
byla zvýšená kreatinfosfokináza v krvi. Anafylaktická reakce se projevila 
u méně než 1 % pacientů. Podrobnější informace o nežádoucích účincích 
naleznete v Souhrnu údajů o přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 , http://www.sukl.cz/nahl-
asit-nezadouci-ucinek. Předávkování: Nejvyšší jednotlivá uváděná dávka 
podaná intravenózně byla 12,1 mg/kg a neměla pro pacienta žádné klinické 
následky. Při předávkování se doporučuje sledovat, zda pacient nevykazuje 
známky nebo příznaky nežádoucích účinků, a zajistit vhodnou sympto-
matickou léčbu. Druh obalu a obsah balení: 10 ml koncentrátu v injekční 
lahvičce z čirého skla třída I uzavřená zátkou z butylové pryže potaženou 
kopolymerem polyethylenu a tetrafluorethylenu s hliníkovým uzávěrem 
a plastovým odtrhovacím víčkem. Velikost balení: 1 injekční lah-
vička. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení 
s ním: Přípravek CINQAERO je dodáván jako koncentrát pro infuzní 
roztok v injekční lahvičce na jednorázové použití. Infuzní roztok je 
určen pouze pro intravenózní podání výhradně po naředění a musí 
být připraven s použitím aseptické techniky podle doporučeného 
postupu. Více informací o zacházení s přípravkem naleznete 
v Souhrnu údajů o přípravku. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Phar-
maceuticals Limited; 
Ridings Point, Whistler Drive; Castleford, West Yorkshire, WF10 5HX; 
Velká Británie. 
Datum první registrace: 16.8.2016.  

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis.
Přípravek není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím 
s úplným souhrnem údajů o přípravku.

Nežádoucí účinku je třeba hlásit. Formulář hlášení nežádoucích účinků 
a doplňující informace naleznete na http://www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek. Nežádoucí účinky je třeba hlásit také společnosti TEVA 
na adresu teva@teva.cz.
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Úvod
Indikace 
Přípravek CINQAERO® je indikován jako přídavná léčba u dospělých pacientů se závažným eozinofilním astmatem 
nedostatečně kontrolovaným i přes užívání vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů plus dalšího léčivého 
přípravku pro kontrolu astmatu.1

Jak se přípravek dodává 
CINQAERO® je dostupné jako 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. 1

Důležité bezpečnostní informace pro přípravek CINQAERO®

Kontraindikace 
CINQAERO® je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivou na CINQAERO® nebo na kteroukoli pomocnou látku.1

Průvodce podáním infuze přípravku CINQAERO® - krok za krokem 
Pokyny uvedené v tomto průvodci vám mohou pomoci v přípravě materiálu pro podání infuzí přípravku CINQAERO®, 
výpočtu požadované dávky, a kroků potřebných k přípravě a podání infuze vašim pacientům.

KROK

KROK

KROK

KROK

KROK1 2

4

3

5

Příprava materiálu potřebného 
pro podání infuze přípravku 
CINQAERO®

Určení doporučené dávky  
na základě tělesné hmotnosti 
vašeho pacienta

Podání přípravku CINQAERO®

Příprava infúze

Sledování vašeho pacienta

Anafylaktická reakce 
Anafylaktická reakce byla hlášena a považována za související s přípravkem CINQAERO® u 0,19 % pacientů  
(3 z 1611) v klinických studiích astmatu. Tyto reakce byly pozorovány během infuze přípravku CINQAERO® 
nebo do 20 minut po jejím dokončení a byly hlášeny již u druhé dávky přípravku CINQAERO®. Zcela vymizely 
po standardní léčbě bez reziduálních účinků.1 Projevy zahrnovaly  dušnost, sípot, gastrointestinální projevy, 
třesavku, postižení kůže nebo sliznic. Ve všech třech případech byla léčba přípravkem CINQAERO® ukončena.1

Ve třech prodloužených, otevřených, placebem kontrolovaných studiích fáze III, nebyly během podání 5506 
infuzí přípravku CINQAERO® hlášeny žádné anafylaktické reakce.3

Přípravek CINQAERO® má být podáván zdravotnickým pracovníkem, který umí zvládnout anafylaktické reakce. 
Léčba přípravkem CINQAERO® musí být okamžitě ukončena, pokud se u pacienta projeví známky nebo příznaky 
anafylaktické reakce.1 
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• Infuzní vak obsahující 50 ml chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) roztoku pro infuze1

– CINQAERO® je kompatibilní s polyvinylchloridovými (PVC) nebo polyolefi novými infuzními vaky1

• Infuzní set s vřazeným sterilním apyrogenním fi ltrem s nízkou vazbou proteinů 
(velikost póru 0,2 mikronů)1

– CINQAERO® je kompatibilní s vřazenými infuzními fi ltry s nízkou vazbou proteinů s polyethersulfonem 
(PES), polyvinylidenfl uoridem (PVDF), nylonem nebo acetátem celulosy (CA) (kompatibilní fi ltry 
a detaily společností, které je dodávají, jsou shrnuty v tabulce níže [další mohou být k dispozici])1

• Injekční stříkačka1

– Alkoholové ubrousky

– Antiseptický tampón

– Gáza o velikosti 5 x 5 cm 

– Náplast/lepící pásek

– Štítek infuzního vaku

– Škrtidlo

– Rukavice

Příprava materiálu potřebného pro 
podání infuze přípravku CINQAERO®KROK1

Další detaily o materiálu, který je potřeba pro podání přípravku CINQAERO®, 
jsou k nalezení v Souhrnu údajů o přípravku. CINQAERO® má být podáván ve 
zdravotnickém zařízení zdravotnickým pracovníkem, který umí zvládnout 
anafylaktické reakce.1

Přípravek CINQAERO® je určen pouze k intravenóznímu infuzi (IV) (po 
naředění). Nesmí být podáván subkutánně, perorálně ani intramuskulárně.1

7
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(Zkrácená informace o přípravku - viz zadní strana)* Filtry zahrnuté v tabulce splňují všechny požadavky. Další mohou být k dispozici.

Filtr Společnost Kontaktní informace na společnosti

Samočistící fi ltr 0.2 μm (+ve) 
0,2 μm z PES

Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Becton Dickinson Czechia, s.r.o. 
Koněvova 438/1
162 00 Praha 6Rozšiřovací set 

0,2 μm z PES 
Becton Dickinson Czechia, s.r.o. 

Intrafi x® SafeSet
IV sada s ventilem 
s AirStop funkcí

B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4

Sterifi x® 0,2 μm infuzní fi ltr 
0,2 μm fi ltr z PES

B. Braun Medical s.r.o.

Supor® AEF Intravenózní 
fi ltrační set
Vzduch eliminující 0,2 μm fi ltr z PES, 
nízká vazba na proteiny

Pall Medical Pall Europe Ltd
5 Harbour Gate Business Park, Southampton 
Road, Portsmouth 
PO6 4BQ

Filtry* kompatibilní k použití s přípravkem CINQAERO®4

6
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DÁVKOVÁNÍ PŘÍPRAVKU CINQAERO

Určení doporučené dávky přípravku CINQAERO®  

na základě tělesné hmotnosti vašeho pacienta

CINQAERO® má být podáván ve zdravotnickém zařízení zdravotnickým pracovníkem, který umí zvládnout 
anafylaktické reakce.1 Přípravek CINQAERO je určen pouze k intravenóznímu infuzi (IV) (po naředění). Nesmí být 
podáván subkutánně, perorálně ani intramuskulárně.1

KROK 2 Pro pacienty pod 35 kg and nad 199 kg

Doporučená dávka přípravku CINQAERO® je:

3 mg/kg každé 4 týdny (IV) 
(v 50 ml roztoku chloridu sodného 9mg/ml (0,9%) pro infuzi).1

Pro výpočet potřebné dávky použijte tento vzorec:
0,3 x tělesná hmotnost (v kg) = ?? ml přípravku CINQAERO®, který je požadován1

K určení doporučené dávky přípravku CINQAERO® zvažte vašeho pacienta před každou infuzí.

0,3 x 33 kg
9,9 ml
přípravku

CINQAERO®1
=

Příklad pro pacienta s tělesnou hmotností 33 kg:

Pro pacienty mezi 35 kg a 199 kg

Doporučená dávka se docílí pomocí dávkovacího schématu vycházejícího z objemu injekční lahvičky uvedeného  
v tabulce níže. Doporučená dávka vychází z tělesné hmotnosti pacienta a měla by se upravit pouze u významných 
změn tělesné hmotnosti.1

Schéma dávkování vycházející z objemu injekční lahvičky1

   
Tělesná
hmotnost (kg)

Celková dávka 
přípravku
CINQAERO® (mg)

 Počet injekčních lahviček*
Injekční lahvičky s 10 ml koncentrátu 
(100 mg reslizumabu)

Injekční lahvičky s 2,5 ml koncentrátu 
(25 mg reslizumabu)

35-41  100  1  0
42-49  125  1  1
50-58  150  1  2
59-66  175  1  3
67-74  200  2  0
75-83  225  2  1
84-91  250  2  2
92-99  275  2  3
100-108  300  3 0
109-116  325  3  1
117-124  350  3  2
125-133  375  3  3
134-141  400  4  0
142-149  425  4  1
150-158  450  4  2
159-166  475  4  3
167-174  500  5  0
175-183  525  5  1
184-191**  550  5  2
192-199**  575  5  3

*Musí se použít nominální objem injekčních lahviček (10 ml nebo 2,5 ml pro každou injekční lahvičku).
**Pacienti s tělesnou hmotností vyšší než 188 kg nebyli hodnoceni. Pro pacienty s tělesnou hmotností pod 35 kg a nad 199 kg je doporučena  
     dávka 3mg/kg tělesné hmotnosti. Tabulka je přepracovaná z SmPC přípravku CINQAERO®.

®
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CINQAERO® se dodává jako koncentrát pro infuzní roztok, v jednorázových injekčních 
lahvičkách. Roztok pro infuzi je určen pouze pro IV podání (po naředění) a měl by být 
připraven pomocí aseptiptické techniky.1

Příprava infuzeKROK 3

•  Zkontrolujte velikost dávky pro vašeho pacienta 
na základě jeho současné váhy

• Zaznamenejte životní funkce (tlak krve, puls, a teplotu)

• Připravte IV infuzní set

• Označte infuzní vak 
odpovídajícími informacemi

• Zlikvidujte veškerý nevyužitý 
koncentrát přípravku CINQAERO® 1

– Injekční lahvičky přípravku CINQAERO® 
jsou určeny pouze k jednorázovému použití 
a neobsahují konzervační látky, takže veškerý 
nevyužitý koncentrát je třeba zlikvidovat1

•  Je doporučeno podávat roztok 
přípravku CINQAERO® ihned 
po přípravě a jakmile dosáhne 
pokojové teploty1

– Pokud není použit okamžitě skladujte 
roztok přípravku CINQAERO® v ledničce 
(2 °C až 8 °C) nebo při pokojové teplotě 
(nepřesahujte 25 °C, chraňte před světlem)1

– Doba mezi přípravou přípravku CINQAERO® 
a podáním nesmí přesáhnout 16 hodin1

– Zkontrolujte datum expirace na všech injekčních 
lahvičkách přípravku CINQAERO® (CINQAERO® má 
dobu použitelnosti 3 roky)1

– Pokud je to potřebné, nechte roztok v injekční 
lahvičce (lahvičkách) dosáhnout pokojové teploty 
před přípravou roztoku

– Injekční lahvičkou (lahvičkami) netřepejte1

– Prohlédněte injekční lahvičku(y), zda neobsahuje 
cizorodé částice a zda nedošlo ke změně zbarvení

 –  CINQAERO® koncentrát je čirý až mírně 
zakalený/ opalescentní, bezbarvý až mírně 
nažloutlý

– Mohou být přítomné částice proteinů 
–   které vypadají jako průsvitné až bílé amorfní 

částice (mohou vypadat jako vlákna)1

– Nepodávejte CINQAERO® pokud:

 –  je koncentrát zabarven 
(kromě mírného zažloutnutí)1

 –  jsou přítomné cizorodé částice1

– Alkoholovým tamponem očistěte vršek injekční 
lahvičky a port infuzního vaku, který obsahuje 
50 ml infuzního roztoku chloridu sodného 
9 mg/ml (0,9 %)1

– Použijte vhodnou injekční stříkačku a natáhněte 
vypočítané množství přípravku CINQAERO® 
z injekční lahvičky na základě předem vypočítané 
dávky1

– Pomalu nadávkujte CINQAERO® do infuzního vaku 
obsahujícího 50 ml infuzního roztoku chloridu 
sodného 9 mg/ml (0,9 %)1

 –  Nesmíchávejte nebo neřeďte CINQAERO® 
s jinými léčivými přípravky1

– Opatrným obrácením vaku roztok promíchejte1

• Připravte CINQAERO® roztok na infuzi

(Zkrácená informace o přípravku - viz zadní strana)
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• Pokud je infuzní roztok uchováván  
v chladničce, nechejte jej vytemperovat 
na pokojovou teplotu (15 – 25 °C)1

• Propojte infuzní set s infuzním vakem 
obsahujícím CINQAERO®

• Z hadičky infuzního setu odstraňte vzduch

– CINQAERO® nemá být podáván jednou 
intravenózní hadičkou současně s jinými  
léčivými přípravky1

• Podejte přípravek CINQAERO® vašemu 
pacientovi a sledujte ho (viz další krok)

• CINQAERO® má být podáván ve zdravotnickém zařízení 
zdravotnickým pracovníkem, který umí zvládnout 
anafylaktické reakce1

• Pokud se vyskytnou závažné systémové reakce, včetně 
anafylaktické reakce, okamžitě ukončete podávání přípravku 
CINQAERO® a poskytněte odpovídající léčbu. Léčba přípravkem 
CINQAERO® musí být trvale ukončena.1

Sledování pacientaKROK 5Podání přípravku CINQAERO®KROK 4
 CINQAERO® roztok má být podáván pouze ve formě 
IV infuze, a to po  dobu 20 – 50 minut.1

Nepodávejte subkutánně, perorálně ani 
intramuskulárně.1

CINQAERO® má být podáván odborným 
zdravotnickým pracovníkem, připraveným léčit 
anafylaktické reakce.1

Pokud se vyskytnou závažné systémové reakce, 
včetně anafylaktické reakce, okamžitě ukončete 
podávání přípravku CINQAERO® a poskytněte 
odpovídající léčbu. Léčba přípravkem CINQAERO® 
musí být trvale ukončena.1

Pečlivě sledujte vašeho pacienta v průběhu IV infuze a náležitou dobu po infuzi.

• Znovu zkontrolujte životní funkce po 30 minutách  
(pokud infuze trvá déle než 30 minut)

• Pozorujte pacienta během a náležitou dobu po infuzi1

• Informujte pacienta o projevech a příznacích závažných alergických 
reakcí  a instruujte ho, aby okamžitě vyhledal lékařskou péči,  
pokud by došlo k reakci1

• Po dokončení infuze propláchněte infuzní soupravu sterilním infuzním roztokem chloridu 
sodného 0,9 mg/ml (0,9%), aby bylo jisté, že pacientovi byl podán všechen infuzní roztok 
přípravku CINQAERO®1

• Veškerý nepoužitý přípravek CINQAERO® nebo odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu  
s platnými předpisy1

(Zkrácená informace o přípravku - viz zadní strana)
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Důležité bezpečnostní informace 
pro přípravek CINQAERO

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování  
(viz bod 4.3 a 4.4 SmPC)

Anafylaktická reakce 
Anafylaktická reakce byla hlášena a považována za související s přípravkem CINQAERO® u 0,19 % pacientů  
(3 z 1611) v klinických studiích astmatu. Tyto reakce byly pozorovány během infuze přípravku CINQAERO 
nebo do 20 minut po jejím dokončení a byly hlášeny již u druhé dávky přípravku CINQAERO®. Zcela vymizely 
po standardní léčbě bez reziduálních účinků.1 Projevy zahrnovaly  dušnost, sípot, gastrointestinální projevy, 
třesavku, postižení kůže nebo sliznic. Ve všech třech případech byla léčba přípravkem CINQAERO® ukončena.1

Přípravek CINQAERO® má být podáván zdravotnickým pracovníkem, který umí zvládnout anafylaktické reakce. 
Léčba přípravkem CINQAERO® musí být okamžitě ukončena, pokud se u pacienta projeví známky nebo příznaky 
anafylaktické reakce.1 

Myalgie 
Myalgie byla hlášena u 0,97 % pacientů (10 z 1 028) ve skupině s 3 mg/kg přípravku CINQAERO® v placebem 
kontrolovaných studiích astmatu ve srovnání s 0,55 % pacientů (4 ze 730) ve skupině s placebem.1

Zvýšená kreatinfosfokináza v krvi  
Zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi bylo přechodné a asymptomatické a nevedlo k předčasnému ukončení léčby.1

(Zkrácená informace o přípravku - viz zadní strana)
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