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Otázky a odpovede týkajúce sa lieku Rocephin a súvisiace 
názvy (ceftriaxón, 250 mg, 500 mg, 1 g, 2 g, prášok na 
injekčný alebo infúzny roztok) 
Výsledok konania podľa článku 30 smernice 2001/83/ES 

Dňa 23. januára 2014 Európska agentúra pre lieky dokončila preskúmanie lieku Rocephin. Výbor 
agentúry pre lieky na humánne použitie (CHMP) dospel k záveru, že v Európskej únii (EÚ) je potrebné 
harmonizovať informáciu o predpisovaní lieku Rocephin. 

 

Čo je liek Rocephin? 

Rocephin je liek, ktorý obsahuje účinnú látku ceftriaxón. Je to antibiotikum, ktoré sa používa na liečbu 
rôznych bakteriálnych infekcií vrátane pneumónie (infekcie pľúc) a meningitídy (infekcie blán 
obklopujúcich mozog a miechu). Ceftriaxón patrí do skupiny cefalosporínov; účinkuje tak, že sa naviaže 
na proteíny na povrchu baktérií. To baktériam bráni vo vytváraní bunkovej steny, čo napokon vedie k 
ich smrti. 

Liek Rocephin bol uvedený na trh v nasledujúcich členských štátoch EÚ: Belgicko, Dánsko, Fínsko, 
Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, ako aj Island. Liek je v EÚ dostupný aj pod 
inými obchodnými názvami: Rocefin, Rocephalin, Rocephalin cum lidocain, Rocephine. 

Spoločnosť, ktorá uvádza tieto lieky na trh, je Roche. 

Prečo bol liek Rocephin preskúmaný? 

Liek Rocephin je v EÚ povolený vnútroštátnymi postupmi. To viedlo k odlišnostiam v členských štátoch 
v súvislosti so spôsobom, akým sa liek môže používať, ako vyplýva z rozdielov zistených v súhrnoch 
charakteristických vlastností lieku, v označeniach obalu a v písomných informáciách pre používateľa 
v tých krajinách, v ktorých bol tento liek uvedený na trh. 

Koordinačná skupina pre postupy vzájomného uznávania a decentralizované postupy – humánne lieky 
(CMD(h)) zistila, že liek Rocephin vyžaduje harmonizáciu. 
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Dňa 9. decembra 2011 Európska komisia predložila túto záležitosť výboru CHMP, aby v EÚ harmonizoval 
povolenia na uvedenie na trh pre liek Rocephin. 

Aké sú závery výboru CHMP? 

Výbor CHMP s ohľadom na predložené údaje a vedeckú diskusiu v rámci výboru dospel k názoru, že 
súhrny charakteristických vlastností lieku, označenia obalu a písomné informácie pre používateľa 
sa majú harmonizovať v celej EÚ. 

Oblasti harmonizácie zahŕňajú: 

4.1 Terapeutické indikácie 

Výbor CHMP súhlasil s tým, že liek Rocephin sa už nemá používať na liečbu sínusitídy (zápalu 
prínosových dutín), faryngitídy (zapáleného hrdla) a prostatitídy (zápalu prostaty, žľazy mužského 
rozmnožovacieho systému), keďže nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje na podporu týchto 
indikácií. Výbor CHMP dospel k záveru, že liek Rocephin sa má používať na liečbu nasledujúcich infekcií 
u dospelých a detí, ktoré už boli schválené v niekoľkých, ale nie vo všetkých členských štátoch EÚ: 

• bakteriálna meningitída, 

• pneumónia získaná v nemocnici a v komunite (infekcia pľúc získaná v nemocnici alebo mimo 
nemocnice), 

• akútna otitis media (infekcia stredného ucha), 

• intraabdominálne infekcie (infekcie v bruchu), 

• komplikované infekcie močových ciest vrátane pyelonefritídy (infekcie obličiek), 

• infekcie kostí a kĺbov, 

• komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív, 

• sexuálne prenosné infekcie kvapavka a syfilis, 

• bakteriálna endokarditída (infekcia srdca). 

Liek Rocephin sa môže používať na liečbu akútnych exacerbácií (epizód) chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc u dospelých. Liek sa môže používať aj na liečbu Lymskej boreliózy (bakteriálnej infekcie, 
ktorú preniesli na ľudí infikované kliešte) u dospelých a detí vrátane novorodencov od veku 15 dní. 

Liek Rocephin sa môže používať na kontrolu pacientov s neutropéniou (nízkou hladinou neutrofilov, typu 
bielych krviniek), ktorí majú aj horúčku, pričom je podozrenie, že ochorenie je zapríčinené bakteriálnou 
infekciou, pacientov s bakterémiou (keď sa v krvi zistili baktérie), pričom je podozrenie, že ochorenie je 
zapríčinené niektorou z vyššie uvedených infekcií, a na predoperačnú prevenciu infekcií v mieste 
operácie. 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania 

Po harmonizácii indikácií výbor CHMP harmonizoval tiež odporúčania týkajúce sa použitia lieku Rocephin 
u dospelých a detí. Liek Rocephin sa má prednostne podávať do žily formou injekcie v trvaní 5 minút 
alebo formou infúzie (kvapkania) v trvaní najmenej 30 minút alebo formou hlbokej vnútrosvalovej 
injekcie. 

Odporúčaná dávka u dospelých a detí starších ako 12 rokov veku je 1 až 4 g lieku Rocephin raz denne 
v závislosti od stavu, na ktorý sa liek použije. Odporúčaná dávka lieku Rocephin u detí mladších ako 
12 rokov veku závisí od telesnej hmotnosti a stavu, na ktorý sa liek použije. 
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Ďalšie zmeny 

Výbor CHMP harmonizoval aj ďalšie časti súhrnu charakteristických vlastností lieku vrátane časti 
4.3 (kontraindikácie), časti 4.4 (osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní) a časti 4.6 (gravidita 
a laktácia). 

 

Zmenená a doplnená informácia pre lekárov a pacientov sa nachádza tu. 
 
Európska komisia vydala rozhodnutie 21. marca 2014. 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Rocephin_30/WC500160113.pdf
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