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Cabazitaxel Accord: dopis zdravotnickým pracovníkům 

o riziku záměny s přípravkem Jevtana (kabazitaxel) 
Rozdíly v silách a ředění přípravků Cabazitaxel Accord a Jevtana 

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) upozorňuje zdravotnické pracovníky na riziko chyb 

v medikaci a záměny přípravků Jevtana a Cabazitaxel Accord, které obsahují protinádorové léčivo 

kabazitaxel. Oba léčivé přípravky se podávají infuzí (kapáním) do žíly, ale dodávají se v různých silách 

a ředí se odlišným způsobem. 

Přípravek Cabazitaxel Accord se dodává v injekční lahvičce obsahující 3 ml koncentrátu (20 mg/ml) 

k přípravě infuzního roztoku naředěním v jednom kroku, zatímco přípravek Jevtana se dodává 

v injekční lahvičce obsahující 1,5 ml koncentrátu (60 mg / 1,5 ml) a injekční lahvičce s rozpouštědlem, 

které se používá k přípravě infuzního roztoku naředěním ve dvou krocích. 

Záměna těchto dvou léčivých přípravků, jejich sil či požadavků na ředění může způsobit, že zdravotničtí 

pracovníci nedopatřením podají pacientům příliš mnoho (předávkování) nebo příliš málo (nedostatečnou 

dávku) léčivé látky. Zatímco nedostatečná dávka může mít nedostačující účinek, předávkování může 

vést k závažným a potenciálně smrtelným komplikacím, jako jsou útlum kostní dřeně (která vytváří 

krevní buňky) a závažné gastrointestinální poruchy. 

Zdravotnickým pracovníkům, kteří používají přípravky Cabazitaxel Accord nebo Jevtana, bude proto 

zaslán dopis, který je upozorní na rozdíly v silách těchto přípravků a připomene jim, že se mají pečlivě 

řídit návodem k naředění, který je poskytován společně s léčivým přípravkem. 

Informace pro zdravotnické pracovníky 

• Injekční léčivo kabazitaxel je k dispozici ve dvou provedeních o různých silách, při jejichž 

rekonstituci je třeba postupovat odlišně: 

− Přípravek Cabazitaxel Accord, 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok, se ředí v jednom kroku. 

− Přípravek Jevtana, 60 mg / 1,5 ml koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok, se ředí ve 

dvou krocích. 

• Před finálním naředěním buď v roztoku glukózy, nebo chloridu sodného pro infuzi je koncentrace 

kabazitaxelu: 

20 mg/ml u přípravku Cabazitaxel Accord, 



 

 

10 mg/ml u přípravku Jevtana. 

• Při předepisování a přípravě přípravků Cabazitaxel Accord nebo Jevtana by si zdravotničtí 

pracovníci měli být vědomi možnosti chyb v medikaci a měli by se pečlivě řídit návodem uvedeným 

v příslušném souhrnu údajů o přípravku. 

• K usnadnění rozlišení obou provedení je na vnější krabičce uvedeno upozornění a injekční lahvičky 

mají navzájem odlišné prvky. Shrnutí rozdílů viz níže: 

 Cabazitaxel Accord 20 mg/ml 

koncentrát pro infuzní roztok 

Jevtana 60 mg / 1,5 ml 

koncentrát a rozpouštědlo pro 

infuzní roztok 

Provedení Jedna injekční lahvička 

připravená k použití: 

• koncentrát (3 ml) opatřený 

hliníkovým víčkem 

a fialovým plastovým 

odtrhávacím víčkem 

Dvě injekční lahvičky: 

• koncentrát (1,5 ml) opatřený 

hliníkovým víčkem a světle 

zeleným plastovým 

odtrhávacím víčkem 

• rozpouštědlo (4,5 ml) 

opatřené zlatě zbarveným 

hliníkovým víčkem 

a bezbarvým plastovým 

odtrhávacím víčkem 

Upozornění na krabičce „Intravenózní podání po 

naředění.“ 

„Intravenózní infuze až po 

druhém naředění.“ 

Koncentrace kabazitaxelu 

v injekční lahvičce před 

finálním naředěním 

20 mg/ml 10 mg/ml 

 

 

Další informace o léčivých přípravcích 

Přípravky Cabazitaxel Accord a Jevtana jsou protinádorové léčivé přípravky, které se používají k léčbě 

mužů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Jedná se o nádorové onemocnění 

postihující prostatu, která vytváří tekutinu, jež je součástí spermatu. 

Přípravky Cabazitaxel Accord a Jevtana se používají v případech, kdy se nádorové onemocnění rozšířilo 

do dalších částí těla (vytvořilo metastázy), a to navzdory léčbě, jejímž cílem je zabránit vytváření 

testosteronu, nebo po chirurgickém odstranění varlat (kastraci). Přípravky Cabazitaxel Accord 

a Jevtana se používají v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem (protizánětlivými léčivy) 

u pacientů, kteří již podstoupili léčbu docetaxelem (jiným protinádorovým léčivem). 

Další informace o přípravcích Jevtana a Cabazitaxel Accord jsou k dispozici na internetových stránkách 

agentury na adresách 

• https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/jevtana, 

• https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cabazitaxel-accord. 
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