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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Eén harde capsule bevat 28 mg tobramycine. 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Inhalatiepoeder in harde capsule 
 
Doorzichtige kleurloze capsules met een wit tot nagenoeg wit poeder, met “MYL TPH” in blauw 
gedrukt op het ene deel van de capsule en het Mylan logo in blauw gedrukt op het andere deel van de 
capsule. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
TOBI Podhaler is geïndiceerd voor de suppressieve behandeling van chronische longinfectie 
veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder met cystic 
fibrosis (CF). 
 
Zie rubrieken 4.4 en 5.1 met betrekking tot gegevens in verschillende leeftijdsgroepen. 
 
De officiële richtlijnen voor het juiste gebruik van antibacteriële middelen moeten in acht worden 
genomen. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
 
De TOBI Podhaler dosis is voor alle patiënten binnen de goedgekeurde leeftijdsgroep gelijk, ongeacht 
leeftijd of gewicht. De aanbevolen dosis is 112 mg tobramycine (4 x 28 mg capsules), tweemaal daags 
toegediend gedurende 28 dagen. TOBI Podhaler wordt gebruikt in alternerende cycli van 28 dagen 
met behandeling gevolgd door 28 dagen zonder behandeling. De tijd tussen de inhalatie van twee 
doses (van elk 4 capsules) moet de 12 uur zo dicht mogelijk benaderen en mag niet minder zijn dan 
6 uur. 
 
Gemiste doses 
Wanneer een dosis wordt gemist en de tijd tot aan de volgende dosis is minimaal 6 uur, dan moet de 
patiënt de dosis zo snel mogelijk nemen. Indien dit niet het geval is, moet de patiënt wachten tot de 
volgende dosis en mag geen additionele capsules inhaleren om de gemiste dosis in te halen. 
 
Behandelingsduur 
De behandeling met TOBI Podhaler moet worden voortgezet op cyclische basis zolang de patiënt, naar 
het oordeel van de arts, klinisch voordeel heeft bij de behandeling met TOBI Podhaler. Wanneer 
klinische achteruitgang van de longfunctie duidelijk merkbaar is, moet aanvullende of andere anti-
pseudomonas behandeling worden overwogen. Zie ook informatie over klinisch voordeel en 
verdraagbaarheid in rubrieken 4.4, 4.8 en 5.1. 
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Speciale populaties 
 
Ouderen (≥65 jaar) 
Er zijn onvoldoende gegevens bij deze populatie om een aanbeveling met betrekking tot 
dosisaanpassing te onderbouwen. 
 
Nierfunctiestoornis 
Tobramycine wordt voornamelijk onveranderd in de urine uitgescheiden en het is te verwachten dat de 
nierfunctie de blootstelling aan tobramycine beïnvloedt. Patiënten met een serumcreatinine van 
2 mg/dl of hoger en bloedureum van 40 mg/dl of hoger zijn niet geïncludeerd in de klinische studies 
en er zijn geen gegevens bij deze populatie om een aanbeveling met betrekking tot dosisaanpassing 
van TOBI Podhaler te onderbouwen. Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van TOBI 
Podhaler aan patiënten met bekende of vermoede nierdisfunctie. 
 
Zie ook de informatie over nefrotoxiciteit in rubriek 4.4. 
 
Leverfunctiestoornis 
Er zijn geen studies uitgevoerd bij patiënten met een leverfunctiestoornis. Aangezien tobramycine niet 
wordt gemetaboliseerd, is een effect van leverfunctiestoornis op de blootstelling aan tobramycine niet 
te verwachten. 
 
Patiënten na orgaantransplantatie 
Er zijn geen adequate gegevens over het gebruik van TOBI Podhaler bij patiënten na 
orgaantransplantatie. Er kunnen geen aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de 
dosisaanpassing voor patiënten na orgaantransplantatie. 
 
Pediatrische patiënten 
De veiligheid en werkzaamheid van TOBI Podhaler bij kinderen jonger dan 6 jaar zijn niet 
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. 
 
Wijze van toediening 
 
Inhalatie. 
 
TOBI Podhaler wordt toegediend via inhalatie en met behulp van de Podhaler (zie rubriek 6.6 voor 
gedetailleerde instructies voor gebruik). Het mag niet worden toegediend via een andere 
toedieningsweg of met behulp van een andere inhalator. 
 
Zorgverleners dienen ondersteuning te bieden aan kinderen die beginnen met TOBI Podhaler 
behandeling, met name kinderen van 10 jaar of jonger, en dienen hen te begeleiden totdat ze de 
Podhaler zonder hulp op de juiste wijze kunnen gebruiken. 
 
TOBI Podhaler capsules mogen niet worden doorgeslikt. Elke TOBI Podhaler capsule moet worden 
geïnhaleerd met twee inhalaties en gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze leeg is. 
 
Als patiënten verschillende inhalatiegeneesmiddelen krijgen en fysiotherapie voor de longen, wordt 
aanbevolen om TOBI Podhaler als laatste te gebruiken. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een aminoglycoside, of voor een van de in 
rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). 
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4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Ototoxiciteit 
 
Ototoxiciteit, zich uitend als auditieve toxiciteit (gehoorverlies) en vestibulaire toxiciteit, is gemeld 
met parenterale aminoglycosiden. Vestibulaire toxiciteit kan zich manifesteren als vertigo, ataxie of 
duizeligheid. Tinnitus kan een voorbode van ototoxiciteit zijn en het optreden van dit symptoom 
dwingt daarom tot voorzichtigheid. 
 
Gehoorverlies en tinnitus waren gemeld door patiënten in de klinische onderzoeken met TOBI 
Podhaler (zie rubriek 4.8). Voorzichtigheid is geboden wanneer TOBI Podhaler wordt voorgeschreven 
aan patiënten met bestaande of vermoede auditieve of vestibulaire disfunctie. 
 
Bij patiënten met bewijs van auditieve disfunctie of diegenen met predisponerend risico, kan het nodig 
zijn om een audiologische beoordeling te overwegen voordat behandeling met TOBI Podhaler wordt 
gestart. 
 
Als een patiënt tinnitus of gehoorverlies meldt tijdens de behandeling met TOBI Podhaler, dient de 
arts de patiënt door te verwijzen voor audiologische controle. 
 
Zie ook onder “Controle van tobramycine serumconcentraties”. 
 
Nefrotoxiciteit 
 
Nefrotoxiciteit is gemeld bij het gebruik van parenterale aminoglycosiden. Nefrotoxiciteit is niet 
waargenomen tijdens klinische studies met TOBI Podhaler. Voorzichtigheid is geboden wanneer 
TOBI Podhaler wordt voorgeschreven aan patiënten met bekende of vermoede nierdisfunctie. 
Uitgangswaarden van de nierfunctie moeten worden gecontroleerd. Ureum- en creatininespiegels 
moeten worden herbeoordeeld na elke 6 complete cycli van TOBI Podhaler behandeling. 
 
Zie ook rubriek 4.2 en “Controle van tobramycine serumconcentraties” hieronder. 
 
Controle van tobramycine serumconcentraties 
 
Patiënten met bekende of vermoede gehoor- of nierdisfunctie moeten worden gecontroleerd op 
tobramycine serumspiegels. Als oto- of nefrotoxiciteit optreedt bij een patiënt die TOBI Podhaler 
krijgt, moet de tobramycinebehandeling worden gestaakt totdat de serumconcentratie is gedaald onder 
2 µg/ml. 
 
Serumconcentraties hoger dan 12 µg/ml worden in verband gebracht met tobramycinetoxiciteit en de 
behandeling moet worden gestaakt als concentraties deze waarde overstijgen. 
 
De tobramycine serumconcentratie mag alleen worden gecontroleerd met behulp van gevalideerde 
methoden. Het nemen van een bloedmonster door middel van een vingerprik wordt niet aanbevolen 
vanwege het risico op contaminatie van het monster. 
 
Bronchospasme 
 
Bronchospasme kan optreden bij het inhaleren van geneesmiddelen en is gemeld met TOBI Podhaler 
in klinische studies. Bronchospasme moet op de juiste manier medisch worden behandeld. 
 
De eerste dosis van TOBI Podhaler moet onder toezicht worden gegeven, na het gebruik van een 
bronchodilator als dat onderdeel is van het huidige behandelingsschema van de patiënt. FEV1 moet 
worden gemeten vóór en na inhalatie van TOBI Podhaler. 
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Als er bewijs is van behandelingsgeïnduceerde bronchospasme, dient de arts zorgvuldig te beoordelen 
of de voordelen van het voortzetten van het gebruik van TOBI Podhaler opwegen tegen de risico’s 
voor de patiënt. Als een allergische reactie wordt vermoed, dient TOBI Podhaler te worden gestaakt. 
 
Hoest 
 
Hoest is gemeld met het gebruik van TOBI Podhaler in klinische studies. Op basis van klinische 
studiegegevens was de TOBI Podhaler inhalatiepoeder in verband gebracht met een hoger 
meldingspercentage van hoest, in vergelijking met tobramycine verneveloplossing (TOBI). Hoest was 
niet gerelateerd aan bronchospasme. In vergelijking met oudere personen hebben kinderen jonger dan 
13 jaar grotere kans op hoest wanneer ze worden behandeld met TOBI Podhaler. 
 
Als er bewijs is dat hoest optreedt als gevolg van een continue behandeling met TOBI Podhaler, dient 
de arts te overwegen om een geregistreerde tobramycine verneveloplossing te gebruiken als 
alternatieve behandeling. Wanneer hoest dan nog onveranderd is, dienen andere antibiotica te worden 
overwogen. 
 
Hemoptyse 
 
Hemoptyse is een complicatie bij cystic fibrosis en komt vaker voor bij volwassenen. Patiënten met 
hemoptyse (>60 ml) werden niet geïncludeerd in de klinische studies. Daarom zijn er geen gegevens 
beschikbaar over het gebruik van TOBI Podhaler bij deze patiënten. Hier dient rekening mee 
gehouden te worden vóór het voorschrijven van TOBI Podhaler, rekening houdend dat TOBI Podhaler 
inhalatiepoeder geassocieerd was met een vaker optreden van hoest (zie hierboven). Het gebruik van 
TOBI Podhaler bij patiënten met klinisch significante hemoptyse mag alleen worden ingesteld of 
voortgezet wanneer de voordelen van de behandeling geacht worden op te wegen tegen de risico’s op 
het induceren van verdere bloeding. 
 
Andere voorzorgen 
 
Patiënten die gelijktijdig parenterale aminoglycosidebehandeling krijgen (of een behandeling die de 
uitscheiding via de nieren beïnvloedt, zoals diuretica) moeten klinisch adequaat worden opgevolgd 
waarbij rekening moet worden gehouden met het risico op cumulatieve toxiciteit. Hieronder valt het 
controleren van tobramycine serumconcentraties. Bij patiënten met een predisponerend risico als 
gevolg van eerdere langdurige systemische aminoglycosidebehandeling kan het nodig zijn om controle 
van de nierfunctie en het gehoor te overwegen voordat behandeling met TOBI Podhaler wordt 
ingesteld. 
 
Zie ook “Controle van tobramycine serumconcentraties” hierboven. 
 
Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van TOBI Podhaler aan patiënten met bekende of 
vermoede neuromusculaire aandoeningen zoals myasthenia gravis of de ziekte van Parkinson. 
Aminoglycosiden kunnen spierzwakte verergeren vanwege een mogelijk curare-achtige werking op de 
neuromusculaire functie. 
 
De ontwikkeling van antibioticaresistente P. aeruginosa en superinfectie met andere pathogenen zijn 
potentiële risico’s geassocieerd met antibioticabehandeling. In klinische studies hadden enkele 
patiënten die behandeld werden met de TOBI Podhaler een toename van de aminoglycoside minimale 
inhibitoire concentraties (MIC) voor geteste P. aeruginosa-isolaten. De waargenomen MIC-toenamen 
waren grotendeels reversibel tijdens de perioden zonder behandeling. 
 
Er is een theoretisch risico dat patiënten die worden behandeld met TOBI Podhaler na verloop van tijd 
P. aeruginosa-isolaten kunnen ontwikkelen die resistent zijn voor intraveneuze (zie rubriek 5.1). 
Ontwikkeling van resistentie tijdens tobramycine inhalatietherapie zou de behandelingsmogelijkheden 
gedurende acute exacerbaties kunnen beperken; dit dient opgevolgd te worden. 
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Gegevens in verschillende leeftijdsgroepen 
 
In een 6 maanden durende (3 behandelingscycli) studie met TOBI Podhaler versus tobramycine 
verneveloplossing, met in de meerderheid volwassen patiënten met chronische P. aeruginosa 
longinfectie, eerder behandeld met tobramycine, was de suppressie van P. aeruginosa 
sputumdichtheid vergelijkbaar in de verschillende leeftijdsgroepen in beide armen; de toename ten 
opzichte van de FEV1 uitgangswaarde was echter in beide armen groter bij de jongere leeftijdsgroepen 
(6 tot 20 jaar) dan bij de volwassen subgroep (20 jaar en ouder). Zie ook rubriek 5.1 voor het 
responsprofiel van TOBI Podhaler in vergelijking met tobramycine verneveloplossing. Volwassen 
patiënten hadden vaker de neiging om te stoppen vanwege de verdraagbaarheid met TOBI Podhaler 
dan met de verneveloplossing. Zie ook rubriek 4.8. 
 
Als er duidelijk een klinische verslechtering van de longfunctie is, dient een additionele of andere anti-
pseudomonas behandeling te worden overwogen. 
 
Waargenomen voordelen met betrekking tot de longfunctie en P. aeruginosa suppressie moeten 
worden beoordeeld in samenhang met de tolerantie van de patiënt voor TOBI Podhaler. 
 
De veiligheid en werkzaamheid zijn niet onderzocht bij patiënten met een “forced expiratory volume” 
per seconde (FEV1) <25% of >75% van de voorspelde waarde, of bij patiënten die zijn gekoloniseerd 
met Burkholderia cepacia. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd met TOBI Podhaler. Op basis van het interactieprofiel 
van tobramycine via intraveneuze toediening en toediening via aerosol, is gelijktijdig en/of 
opeenvolgend gebruik van TOBI Podhaler met andere geneesmiddelen, die mogelijk nefrotoxisch of 
ototoxisch zijn, niet aanbevolen. 
 
Gelijktijdig gebruik van TOBI Podhaler met diuretische stoffen (zoals etacrynezuur, furosemide, 
ureum of intraveneus mannitol) wordt niet aanbevolen. Dergelijke stoffen kunnen aminoglycoside 
toxiciteit versterken door beïnvloeding van de serum- en weefselconcentraties van het antibioticum. 
 
Zie ook informatie over voorgaand en gelijktijdig gebruik van systemische aminoglycosiden en 
diuretica in rubriek 4.4. 
 
Andere geneesmiddelen waarvan gemeld is dat zij de potentiële toxiciteit van parenteraal toegediende 
aminoglycosiden verhogen, zijn: 
- amfotericine B, cefalotine, ciclosporine, tacrolimus, polymyxinen (risico van toegenomen 

nefrotoxiciteit); 
- platinumverbindingen (risico van toegenomen nefrotoxiciteit en ototoxiciteit); 
- anticholinesterases, botulinetoxine (neuromusculaire effecten). 
 
In klinische studies met patiënten die TOBI Podhaler kregen en dornase-alfa, bronchodilatoren, 
inhalatiecorticosteroïden en macroliden bleven doorgebruiken, zijn er geen aanwijzingen gevonden 
van interacties met deze geneesmiddelen. 
 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap 
 
Er zijn geen adequate gegevens over het gebruik van tobramycine per inhalatie bij zwangere vrouwen. 
De resultaten van dieronderzoek met tobramycine duiden niet op een teratogeen effect (zie 
rubriek 5.3). Aminoglycosiden kunnen echter schade aan de foetus (bijv. congenitale doofheid) 
veroorzaken wanneer hoge systemische concentraties worden bereikt bij zwangere vrouwen. 
Systemische blootstelling na inhalatie van TOBI Podhaler is zeer laag, hoewel TOBI Podhaler niet 
dient te worden gebruikt tijdens de zwangerschap tenzij het strikt noodzakelijk is, dat wil zeggen 
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wanneer de voordelen voor de moeder opwegen tegen de risico’s voor de foetus. Patiënten die TOBI 
Podhaler gebruiken tijdens de zwangerschap of zwanger raken tijdens de behandeling met TOBI 
Podhaler, dienen te worden geïnformeerd over het potentieel gevaar voor de foetus. 
 
Borstvoeding 
 
Tobramycine wordt uitgescheiden in moedermelk na systemische toediening. De hoeveelheid 
tobramycine die wordt uitgescheiden in de moedermelk na toediening per inhalatie is niet bekend, 
hoewel die zeer laag wordt geschat, gezien de lage systemische blootstelling. Vanwege de 
mogelijkheid voor ototoxiciteit en nefrotoxiciteit bij kinderen, dient een beslissing te worden genomen 
om het geven van borstvoeding of de behandeling met TOBI Podhaler te stoppen, rekening houdend 
met het belang van de behandeling voor de moeder. 
 
Vruchtbaarheid 
 
In dieronderzoek is er geen effect op de vruchtbaarheid bij de man of bij de vrouw waargenomen na 
subcutane toediening (zie rubriek 5.3). 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
TOBI Podhaler heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen 
om machines te bedienen. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
Samenvatting van het veiligheidsprofiel 
 
De bijwerkingen die het vaakst gemeld zijn tijdens de belangrijkste actief gecontroleerde klinische 
veiligheidsstudie met TOBI Podhaler versus tobramycine verneveloplossing bij cystic fibrosis 
patiënten met P. aeruginosa infectie, waren hoest, productieve hoest, koorts, dyspneu, orofaryngeale 
pijn, dysfonie en hemoptyse. 
 
In de placebogecontroleerde studie met TOBI Podhaler waren de bijwerkingen waarvan de gemelde 
frequentie hoger was met TOBI Podhaler dan met placebo faryngolaryngeale pijn, dysgeusie en 
dysfonie. 
 
De meerderheid van de bijwerkingen die gemeld zijn met TOBI Podhaler waren mild of matig en de 
ernst scheen niet te verschillen tussen de cycli of tussen de volledige studie en de 
behandelingsperioden. 
 
Tabel met samenvatting van bijwerkingen 
 
Bijwerkingen in Tabel 1 zijn ingedeeld volgens de systeem/orgaanklassen in MedDRA. Binnen elk 
systeem/orgaanklasse zijn de bijwerkingen gerangschikt naar frequentie, beginnend met de hoogste 
frequentie. Binnen elke frequentiegroep zijn de bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. 
Tevens wordt de overeenkomstige frequentie-indeling volgens de volgende afspraak (CIOMS III) 
getoond voor elke bijwerking: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); 
zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000); niet bekend: frequentie kan met de beschikbare 
gegevens niet worden bepaald. 
 
De frequenties in Tabel 1 zijn gebaseerd op de meldingsfrequenties uit de actief gecontroleerde studie. 
 



8 

Tabel 1 Bijwerkingen 
 
Bijwerkingen Frequentie-indeling 

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen 
Gehoorverlies Vaak 
Tinnitus Vaak 
Bloedvataandoeningen 
Hemoptyse Zeer vaak 
Bloedneus Vaak 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Dyspneu Zeer vaak 
Dysfonie Zeer vaak 
Productieve hoest Zeer vaak 
Hoest Zeer vaak 
Piepen Vaak 
Rhonchi Vaak 
Beklemmend gevoel op de borst Vaak 
Neusverstopping Vaak 
Bronchospasme Vaak 
Afonie Vaak 
Sputumverkleuring Niet bekend 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Orofarnygeale pijn Zeer vaak 
Braken Vaak 
Diarree Vaak 
Keelirritatie Vaak 
Misselijkheid Vaak 
Dysgeusie Vaak 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Uitslag Vaak 
Skeletspierstelsel-, bindweefsel- en botaandoeningen  
Skeletspierpijn op de borst Vaak 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen  
Koorts Zeer vaak 
Malaise Niet bekend 

 
Beschrijving van selectie van bijwerkingen 
 
Hoest was de vaakst gemelde bijwerking in beide klinische studies. In de klinische studies was er 
echter geen verband tussen de incidentie van bronchospasme en hoest waargenomen. 
 
In de actief gecontroleerde studie werden gehoortesten uitgevoerd in geselecteerde centra die ongeveer 
een kwart van de onderzoekspopulatie behandelden. Vier patiënten in de TOBI Podhaler 
behandelingsgroep hadden aanzienlijke gehoorvermindering wat bij drie patiënten van voorbijgaande 
aard was en in één geval blijvend. 
 
In de actief gecontroleerde open-label studie hadden patiënten van 20 jaar en ouder vaker de neiging 
om te stoppen met TOBI Podhaler dan met de verneveloplossing; in de gevallen waarin de 
behandeling werd gestopt, werd bij beide formuleringen in ongeveer de helft van de gevallen gestopt 
als gevolg van bijwerkingen. Bij kinderen jonger dan 13 jaar werd vaker gestopt in de TOBI 
verneveloplossing-arm, terwijl bij patiënten van 13 tot 19 jaar de frequentie van stoppen van de 
behandeling bij beide formuleringen gelijk was. 
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Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 
te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. 
 
4.9 Overdosering 
 
Bijwerkingen die specifiek verband houden met overdosering van TOBI Podhaler zijn niet 
geconstateerd. De maximaal verdragen dagdosis van TOBI Podhaler is niet vastgesteld. Tobramycine 
serumconcentraties kunnen zinvol zijn bij het controleren van overdosering. In geval van tekenen van 
acute toxiciteit wordt aanbevolen om TOBI Podhaler onmiddellijk te staken en nierfunctie te testen. In 
het geval dat TOBI Podhaler capsules per ongeluk worden ingeslikt, is toxiciteit onwaarschijnlijk 
aangezien tobramycine slecht wordt geabsorbeerd uit een intact maagdarmkanaal. Hemodialyse kan 
zinvol zijn om tobramycine uit het lichaam te verwijderen. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik, Aminoglycoside 
antibacteriële middelen, ATC-code: J01GB01 
 
Werkingsmechanisme 
 
Tobramycine is een aminoglycoside antibioticum dat geproduceerd wordt door Streptomyces 
tenebrarius. Het werkt voornamelijk door verstoring van de eiwitsynthese, wat leidt tot een gewijzigde 
doorlaatbaarheid van celmembranen, progressieve verstoring van de celenvelop en eventuele celdood. 
Het is bactericide bij concentraties die gelijk of iets hoger zijn dan de remmende concentraties. 
 
Breekpunten 
 
Vastgestelde gevoeligheidsbreekpunten van parenterale toediening van tobramycine zijn niet geëigend 
voor de toediening van het geneesmiddel via aerosol. 
 
Cystic fibrosis sputum heeft een remmend effect op de lokale biologische activiteit van geïnhaleerde 
aminoglycosiden. Dit vereist tobramycine sputumconcentraties na inhalatie die ongeveer 10 keer 
boven de minimale inhibitoire concentratie (MIC) of hoger liggen voor P. aeruginosa suppressie. In 
de actief gecontroleerde studie had ten minste 89% van de patiënten P. aeruginosa-isolaten met MICs 
die ten minste 15 keer lager waren dan de gemiddelde postdosis sputumconcentratie, zowel bij het 
begin als op het einde van de derde actieve behandelingscyclus. 
 
Gevoeligheid 
 
Bij afwezigheid van conventionele gevoeligheidsbreekpunten voor inhalatie is voorzichtigheid 
geboden bij het definiëren van organismen als gevoelig of ongevoelig voor geïnhaleerd tobramycine. 
 
Het klinisch belang van veranderingen in MICs van tobramycine voor P. aeruginosa is niet duidelijk 
vastgesteld bij de behandeling van cystic fibrosis patiënten. Klinische studies met geïnhaleerd 
tobramycine verneveloplossing (TOBI) hebben een kleine toename in de onderzochte tobramycine, 
amikacine en gentamicine Minimale Inhibitoire Concentraties voor P. aeruginosa-isolaten 
aangetoond. In de open-label extensies resulteerde elke bijkomende behandeling van 6 maanden in 
additionele toenamen die van vergelijkbare grootte waren als die zijn waargenomen in de 6 maanden 
van placebogecontroleerde studies. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Er zijn verschillende mechanismen betrokken bij de resistentie voor tobramycine. De belangrijkste 
resistentiemechanismen zijn geneesmiddel-efflux en geneesmiddelinactivering door modificerende 
enzymen. De unieke kenmerken van chronische P. aeruginosa infecties bij CF patiënten, zoals 
anaërobe omstandigheden en hoge frequentie van genetische mutaties, kunnen ook belangrijke 
factoren zijn voor verminderde gevoeligheid van P. aeruginosa bij CF patiënten. 
 
Op basis van in vitro gegevens en/of resultaten uit klinisch onderzoek kan verwacht worden dat de 
organismen die geassocieerd worden met longinfecties bij CF als volgt reageren op TOBI Podhaler 
behandeling: 
 

Gevoelig Pseudomonas aeruginosa 
Haemophilus influenzae 
Staphylococcus aureus 

Ongevoelig Burkholderia cepacia 
Stenotrophomonas maltophilia 
Alcaligenes xylosoxidans 

 
Klinische ervaring 
 
Het TOBI Podhaler Fase III klinisch ontwikkelingsprogramma bestaat uit twee studies en 
612 behandelde patiënten met een klinische diagnose van CF, bevestigd door kwantitatieve 
pilocarpine iontoforese zweetchloridetest, of een goed gekarakteriseerde ziekte die mutaties 
veroorzaakt in elk cystic fibrosis transmembraanregulator- (CFTR) gen, of afwijkende transepitheliaal 
potentiaalverschillen in de neus kenmerkend voor CF. 
 
In de placebogecontroleerde studie hadden de patiënten de leeftijd van 6 - ≤22 jaar met een FEV1 bij 
screening van tussen 25% en 84% van de voorspelde normaalwaarden voor hun leeftijd, geslacht en 
lengte op basis van Knudson criteria. In de actief gecontroleerde studies waren alle patiënten ouder 
dan 6 jaar (bereik 6-66 jaar) en hadden ze een voorspelde FEV1 % bij screening tussen 24% en 76%. 
Bovendien waren alle patiënten geïnfecteerd met P. aeruginosa aangetoond met een positieve sputum- 
of keelkweek (of bronchoalveolaire lavage) binnen 6 maanden voor screening, en ook in een 
sputumkweek die is genomen bij de screening visite. 
 
In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde multi-center studie werd TOBI 
Podhaler 112 mg (4 x 28 mg capsules) tweemaal daags toegediend, gedurende drie cycli van 28 dagen 
met behandeling en 28 dagen zonder behandeling (een totale behandelingsperiode van 24 weken). 
Patiënten die gerandomiseerd waren in de placebogroep kregen placebo gedurende de eerste 
behandelingscyclus en TOBI Podhaler in de opeenvolgende twee cycli. Patiënten in deze studie waren 
niet blootgesteld aan geïnhaleerde tobramycine gedurende ten minste 4 maanden vóór de start van de 
studie. 
 
TOBI Podhaler verbeterde de longfunctie aanzienlijk in vergelijking met placebo, aangetoond door de 
relatieve percentagetoename van de voorspelde FEV1 van ongeveer 13% na 28 dagen behandeling. De 
verbetering in longfunctie tijdens de eerste behandelcyclus bleef gehandhaafd tijdens de eropvolgende 
twee behandelingscycli met TOBI Podhaler. 
 
Wanneer de patiënten in de placebogroep aan het begin van de tweede behandelcyclus overgestapt 
waren van placebo naar TOBI Podhaler, hadden ze een vergelijkbare verbetering ten opzichte van de 
baseline percentage van de voorspelde FEV1. Behandeling met TOBI Podhaler gedurende 28 dagen 
resulteerde in een statistisch significante vermindering in P. aeruginosa sputumdichtheid (gemiddeld 
verschil met placebo ongeveer 2,70 log10 in kolonievormende eenheden/CFUs). 
 
In een tweede open-label, multicenter studie werden de patiënten ofwel behandeld met TOBI Podhaler 
(112 mg) ofwel met tobramycine 300 mg/5 ml verneveloplossing (TOBI), tweemaal daags toegediend 
gedurende drie cycli. De meerderheid van de patiënten waren volwassenen met chronische P. 
aeruginosa longinfectie, die eerder tobramycine hadden gekregen. 
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Behandeling met zowel TOBI Podhaler als tobramycine 300 mg/5 ml verneveloplossing (TOBI) 
resulteerde in relatieve percentagetoenamen van de voorspelde FEV1 van respectievelijk 5,8% en 
4,7%, vanaf het begin tot dag 28 van de derde behandelcyclus. De percentageverbetering van de 
voorspelde FEV1 was numeriek groter in de TOBI Podhaler behandelgroep en was statistisch non-
inferieur ten opzichte van TOBI verneveloplossing. Hoewel de verbetering in longfunctie geringer was 
in deze studie, is dit te verklaren door de eerdere blootstelling van deze patiëntenpopulatie aan een 
behandeling met geïnhaleerde tobramycine. Meer dan de helft van de patiënten in zowel de TOBI 
Podhaler- als de TOBI verneveloplossingbehandelgroep kregen nieuwe (additionele) antipseudomonas 
antibiotica (respectievelijk 64,9% en 54,5%, het verschil bestond voornamelijk uit oraal 
ciprofloxacinegebruik). De proporties van patiënten die hospitalisaties voor respiratoire gebeurtenissen 
nodig hadden waren 24,4% voor TOBI Podhaler en 22,0% voor TOBI verneveloplossing. 
 
Er was een verschil in FEV1 response naar leeftijd waargenomen. Bij patiënten jonger dan 20 jaar was 
de percentagetoename voorspelde FEV1 ten opzichte van de baseline groter: 11,3% voor TOBI 
Podhaler en 6,9% voor de verneveloplossing na 3 cycli. Een numeriek lagere respons bij patiënten 
≥20 jaar was waargenomen: De verandering ten opzichte van de baseline FEV1 die is waargenomen bij 
patiënten van 20 jaar of ouder, was kleiner (0,3% met TOBI Podhaler en 0,9% met TOBI 
verneveloplossing). 
 
Bovendien werd een verbetering van 6% in percentage voorspelde FEV1 verkregen bij ongeveer 30% 
versus 36% van de volwassen patiënten in de TOBI Podhaler- respectievelijk TOBI 
verneveloplossinggroep. 
 
Behandeling met TOBI Podhaler gedurende 28 dagen resulteerde in een statistisch significante 
vermindering in P. aeruginosa sputumdichtheid (-1,61 log10 CFUs), evenals de verneveloplossing 
(-0,77 log10 CFUs). Onderdrukking van P. aeruginosa sputumdichtheid was vergelijkbaar in alle 
leeftijdsgroepen in beide armen. In beide studies was er na 28 dagen zonder behandeling een tendens 
voor herstel van P. aeruginosa dichtheid dat weer verdween na nog eens 28 dagen met behandeling. 
 
In de actief gecontroleerde studie gebeurde de toediening van een TOBI Podhaler dosis sneller met 
een gemiddeld verschil van ongeveer 14 minuten (6 minuten vs. 20 minuten met de 
verneveloplossing). Het door de patiënt gemelde comfort en de algemene tevredenheid over de 
behandeling (zoals verzameld door middel van een vragenlijst naar uitkomsten die door de patiënt zijn 
gemeld) waren in elke cyclus steeds groter met TOBI Podhaler vergeleken met tobramycine 
verneveloplossing. 
 
Voor veiligheidsresultaten, zie rubriek 4.8. 
 
Pediatrische patiënten 
 
Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten af te zien van de verplichting voor de fabrikant 
om de resultaten in te dienen van onderzoek met TOBI Podhaler in een of meerdere subgroepen van 
pediatrische patiënten voor behandeling van pulmonaire infectie/kolonisatie met pseudomonas 
aeruginosa bij cystic fibrosis (zie rubriek 4.2 voor informatie over pediatrisch gebruik). 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Absorptie 
 
Naar verwachting is de systemische blootstelling aan tobramycine na inhalatie van TOBI Podhaler 
voornamelijk afkomstig van het geïnhaleerde deel van het geneesmiddel, aangezien tobramycine niet 
merkbaar wordt geabsorbeerd wanneer het oraal wordt toegediend. 
 
Serumconcentraties 
Na inhalatie van een enkele dosis van 112 mg (4 x 28 mg capsules) TOBI Podhaler bij cystic fibrosis 
patiënten bedroeg de maximale tobramycine serumconcentratie (Cmax) 1,02 ± 0,53 μg/ml 
(gemiddelde ± SD) en de mediane tijd tot het bereiken van de piekconcentratie (Tmax) was één uur. In 
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vergelijking, na inhalatie van een enkelvoudige dosis tobramycine 300 mg/5 ml verneveloplossing 
(TOBI) bedroeg Cmax 1,04 ± 0,58 µg/ml en de mediane Tmax was één uur. De mate van systemische 
blootstelling (AUC) was ook vergelijkbaar voor de 112 mg TOBI Podhaler dosis en de 300 mg 
tobramycine verneveloplossing dosis. Aan het einde van een 4-weekse doseringscyclus van TOBI 
Podhaler (112 mg tweemaal daags), bedroeg de maximale tobramycine serumconcentratie 1 uur na 
toediening 1,99 ± 0,59 µg/ml. 
 
Sputumconcentraties 
Na inhalatie van een enkele dosis van 112 mg (4x 28 mg capsules) TOBI Podhaler bij cystic fibrosis 
patiënten was de sputum Cmax van tobramycine 1047 ± 1080 µg/g (gemiddelde ± SD). In vergelijking, 
na inhalatie van een enkele dosis van 300 mg tobramycine verneveloplossing (TOBI) was de Cmax 
737,3 ± 1028,4 µg/g. De variabiliteit in farmacokinetische parameters was hoger in sputum dan in 
serum. 
 
Distributie 
 
In een analyse van populatiefarmacokinetiek voor TOBI Podhaler bij cystic fibrosis patiënten werd het 
schijnbare verdelingsvolume van tobramycine in het centrale compartiment geschat op 84,1 liter voor 
een typische CF-patiënt. Terwijl het volume varieert met de “body mass index” (BMI) en de 
longfunctie (als % voorspeld FEV1), lieten simulaties op basis van modellen zien dat de piek- (Cmax) 
en dal- (Cdal) concentraties niet uitgesproken werden beïnvloed door veranderingen in BMI of 
longfunctie. 
 
Biotransformatie 
 
Tobramycine wordt niet gemetaboliseerd en wordt voornamelijk onveranderd in de urine 
uitgescheiden. 
 
Eliminatie 
 
Tobramycine wordt voornamelijk uit de systemische circulatie geëlimineerd door glomerulaire filtratie 
van de onveranderde verbinding. De schijnbaar terminale halfwaardetijd van tobramycine in serum na 
inhalatie van een enkele dosis van 112 mg TOBI Podhaler was ongeveer 3 uur bij cystic fibrosis 
patiënten en komt overeen met de halfwaardetijd van tobramycine na inhalatie van tobramycine 
300 mg/5 ml verneveloplossing (TOBI). 
 
In een analyse van de populatiefarmacokinetiek voor TOBI Podhaler bij cystic fibrosis patiënten in de 
leeftijd van 6 tot 66 jaar werd de schijnbare serumklaring van tobramycine geschat op 14 liter/uur. 
Deze analyse liet geen geslacht- of leeftijdgerelateerde farmacokinetische verschillen zien. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Niet-klinische gegevens duiden erop dat het belangrijkste risico voor mensen, op basis van studies 
naar veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij herhaalde dosering, genotoxiciteit, of reproductietoxiciteit, 
bestaat uit nefrotoxiciteit en ototoxiciteit. In het algemeen werd toxiciteit gezien bij hogere 
systemische tobramycinegehaltes dan die kunnen worden bereikt via inhalatie van de aanbevolen 
klinische dosis. 
 
Carcinogeniteitsonderzoeken met geïnhaleerde tobramycine lieten geen verhoging van de incidentie 
van enige variatie van tumoren zien. Tobramycine vertoonde geen genotoxisch potentieel in een serie 
genotoxiciteitstesten. 
 
Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd naar reproductietoxicologie met tobramycine, toegediend per 
inhalatie. Subcutane toediening van tobramycine tijdens organogenese was echter niet teratogeen of 
embyrotoxisch. Ernstige toxische doses aan vrouwtjeskonijnen (d.w.z. nefrotoxiciteit) resulteerde in 
spontane abortus en dood. Op basis van beschikbare gegevens van dieren kan een risico op toxiciteit 
(bijv. ototoxiciteit) bij prenatale blootstellingsconcentraties niet worden uitgesloten. 
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Subcutane toediening van tobramycine had geen invloed op het paargedrag en veroorzaakte geen 
stoornissen in vruchtbaarheid bij mannetjes- of vrouwtjesratten. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Capsule inhoud 
 
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC) 
Calciumchloride 
Zwavelzuur (voor pH-instelling) 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
4 jaar 
 
Gooi de Podhaler en de koker 1 week na het eerste gebruik weg. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
TOBI Podhaler capsules moeten altijd worden bewaard in de blisterverpakking ter bescherming tegen 
vocht en mogen uitsluitend vlak voor gebruik uit de verpakking worden gehaald. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
De harde capsules worden geleverd in PVC/PA/Alu/PVC- PET/Alu blisterverpakkingen. 
 
De Podhaler inhalator en de bewaarkoker zijn gemaakt van plastic materialen (polypropyleen). 
 
TOBI Podhaler wordt geleverd in maandverpakkingen met 4 weekverpakkingen en een reserve 
Podhaler in een bewaarkoker. Elke weekverpakking bevat 56 x 28 mg capsules (7 blisterverpakkingen 
met 8 capsules per blisterverpakking) en een Podhaler in een bewaarkoker. 
 
Verpakkingsgrootten: 
 
56 capsules en 1 inhalator 
224 (4 x 56) capsules en 5 inhalators (maandelijkse multiverpakking) 
448 (8 x 56) capsules en 10 inhalators (2 x maandelijkse multiverpakkingen verpakt in folie) 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 
Alleen TOBI Podhaler capsules mogen worden gebruikt in de Podhaler. Er mag geen andere inhalator 
worden gebruikt. 
TOBI Podhaler capsules moeten altijd in de blisterverpakking (capsulestrip) worden bewaard en 
mogen uitsluitend vlak voor gebruik uit de verpakking worden gehaald. Elke Podhaler en bewaarkoker 
mogen zeven dagen worden gebruikt en moeten dan worden weggegooid en vervangen. Bewaar de 
Podhaler in de goedgesloten koker wanneer deze niet wordt gebruikt. 
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Basisinstructies voor gebruik worden hieronder gegeven, meer gedetailleerde instructies zijn 
beschikbaar in de patiëntenbijsluiter. 
 
1. Was de handen en droog ze goed af. 
2. Haal de Podhaler vlak voor gebruik uit de koker. Controleer de inhalator op beschadigingen en 

kijk of de inhalator schoon is. 
3. Houd de romp van de inhalator vast, draai het mondstuk van de romp af. Leg het mondstuk 

opzij op een schoon en droog oppervlak. 
4. Haal de ochtend- en avonddosis van de capsulestrip. 
5. Haal de folie van de capsulestrip, om zo één TOBI Podhaler capsule uit de strip te kunnen 

halen. 
6. Stop de capsule onmiddellijk in de inhalator. Zet het mondstuk er weer op en draai dit er stevig 

op totdat het niet verder kan. Draai dit niet te strak vast. 
7. Om de capsule door te prikken, moet de inhalator met het mondstuk naar beneden worden 

gehouden. Druk stevig met de duim op de knop tot het niet verder kan en laat de knop 
vervolgens los. 

8. Adem volledig uit en houd daarbij de inhalator ver verwijderd van de mond. 
9. Sluit de lippen rondom het mondstuk, zodanig dat de mond er goed om heen zit. Inhaleer het 

poeder diep in, in één ademhaling. 
10. Haal de inhalator uit de mond en houd de adem ongeveer 5 seconden in. Adem dan normaal uit, 

draai daarbij het hoofd van de inhalator weg. 
11. Na een paar keer normaal ademhalen, waarbij de inhalator ver verwijderd van de mond wordt 

gehouden, wordt een tweede inhalatie van dezelfde capsule genomen. 
12. Draai het mondstuk er van af en haal de capsule uit de capsuleruimte. 
13. Kijk de gebruikte capsule na. Deze moet doorgeprikt en leeg zijn. 

• Als de capsule is doorgeprikt maar er zit nog wat poeder in, doe deze dan terug in de 
inhalator en neem nog twee inhalaties van de capsule. Kijk de capsule nog een keer na. 

• Als de capsule niet doorgeprikt is, doe deze dan terug in de inhalator, druk de knop zover 
mogelijk in en neem nog twee inhalaties van de capsule. Als de capsule hierna nog vol is 
en niet doorgeprikt is, gebruik dan de reserve-inhalator en probeer het opnieuw. 

14. Gooi de lege capsule weg. 
15. Herhaal dit, beginnend bij stap 5, voor de overige drie capsules van de dosis. 
16. Zet het mondstuk er weer op en draai dit stevig vast. Wanneer de hele dosis (4 capsules) is 

geïnhaleerd, veeg dan het mondstuk af met een schone droge doek. 
17. Doe de inhalator terug in de bewaarkoker en sluit deze goed. De inhalator mag nooit met water 

worden schoongemaakt. 
 
Zie ook rubriek 4.2. 
 
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften. 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
Mylan IRE Healthcare Limited 
Unit 35/36 Grange Parade,  
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 
Ierland 
 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
EU/1/10/652/001-003 
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9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN 
DE VERGUNNING 

 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 20 juli 2011 
Datum van laatste verlenging: 18 februari 2016 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu 
 

http://www.ema.europa.eu/
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A. FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE 
 
Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte 
 
 
McDermott Laboratories Ltd T/A Mylan Dublin Respiratory 
Unit 25, Baldoyle Industrial Estate 
Grange Road, Baldoyle  
Dublin 13, D13 N5X2 
Ierland 
 
Mylan Germany GmbH 
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe 
Benzstrasse 1 
61352 Bad Homburg v. d. Hoehe 
Duitsland 
 
In de gedrukte bijsluiter van het geneesmiddel moeten de naam en het adres van de fabrikant die 
verantwoordelijk is voor vrijgifte van de desbetreffende batch zijn opgenomen. 
 
 
B. VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN LEVERING EN 

GEBRUIK 
 
Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel. 
 
 
C. ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE HOUDER VAN DE 

HANDELSVERGUNNING MOETEN WORDEN NAGEKOMEN 
 
• Periodieke veiligheidsverslagen 
 
De vereisten voor de indiening van periodieke veiligheidsverslagen worden vermeld in de lijst met 
Europese referentiedata (EURD-lijst), waarin voorzien wordt in artikel 107c, onder punt 7 van 
Richtlijn 2001/83/EG en eventuele hierop volgende aanpassingen gepubliceerd op het Europese 
webportaal voor geneesmiddelen. 
 
 
D. VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN 

DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL 
 
• Risk Management Plan (RMP) 
 
De vergunninghouder voert de verplichte onderzoeken en maatregelen uit ten behoeve van de 
geneesmiddelenbewaking, zoals uitgewerkt in het overeengekomen RMP en weergegeven in 
module 1.8.2 van de handelsvergunning, en in eventuele daaropvolgende overeengekomen 
RMP-aanpassingen. 
 
Een aanpassing van het RMP wordt ingediend: 
• op verzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau; 
• steeds wanneer het risicomanagementsysteem gewijzigd wordt, met name als gevolg van het 

beschikbaar komen van nieuwe informatie die kan leiden tot een belangrijke wijziging van de 
bestaande verhouding tussen de voordelen en risico’s of nadat een belangrijke mijlpaal (voor 
geneesmiddelenbewaking of voor beperking van de risico’s tot een minimum) is bereikt. 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
OMDOOS VAN DE EENHEIDSVERPAKKING (INCLUSIEF BLAUW KADER) 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules 
tobramycine 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN) 
 
Eén harde capsule bevat 28 mg tobramycine. 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
Bevat 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC), calciumchloride en zwavelzuur (om de 
zuurgraad in te stellen). 
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
Inhalatiepoeder, harde capsules 
 
56 capsules + 1 inhalator 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Inhalatie 
Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
Uitsluitend te gebruiken met de inhalator die in de verpakking wordt geleverd. 
De inhalator altijd in de bewaarkoker bewaren. 
Slik de capsules niet in. 
4 capsules = 1 dosis 
Hier openen. 
 
(Alleen getoond op de binnenklep van de tussendoos van de multiverpakking) 
Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
4 capsules = 1 dosis 
Druk de capsules niet door de folie heen. 
Scheur de perforaties eerst in de lengte, dan in de breedte, zie figuren (a) en (b). 
Verwijder dan de folie door deze van de capsulestrip naar achteren weg te trekken waardoor er één 
capsule per keer zichtbaar wordt, zie figuren (c) en (d). Houd de folie vast waar u de folie lostrekt. 
 
 
6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
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7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
 
 
8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 
 
EXP 
 
 
9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en alleen vlak voor gebruik uit 
de verpakking halen. 
 
 
10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE 
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING) 

 
 
11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 

HANDEL BRENGEN 
 
Mylan IRE Healthcare Limited 
Unit 35/36 Grange Parade,  
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 
Ierland 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
EU/1/10/652/001 
 
 
13. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
TOBI Podhaler 
 
17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE 
 
2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk. 
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18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
WEKELIJKSE TUSSENDOOS VAN DE MULTIVERPAKKING (ZONDER BLAUW 
KADER) 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules 
tobramycine 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN) 
 
Eén harde capsule bevat 28 mg tobramycine. 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
Bevat 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC), calciumchloride en zwavelzuur (om de 
zuurgraad in te stellen). 
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
Inhalatiepoeder, harde capsules 
 
56 capsules + 1 inhalator 
Onderdeel van een multiverpakking. Mag niet afzonderlijk worden verkocht. 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Inhalatie 
Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
Uitsluitend te gebruiken met de inhalator die in de verpakking wordt geleverd. 
De inhalator altijd in de bewaarkoker bewaren. 
Slik de capsules niet in. 
4 capsules = 1 dosis 
Hier openen. 
 
(Alleen getoond op de binnenklep van de tussendoos van de multiverpakking) 
Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
4 capsules = 1 dosis 
Druk de capsules niet door de folie heen. 
Scheur de perforaties eerst in de lengte, dan in de breedte, zie figuren (a) en (b). 
Verwijder dan de folie door deze van de capsulestrip naar achteren weg te trekken waardoor er één 
capsule per keer zichtbaar wordt, zie figuren (c) en (d). Houd de folie vast waar u de folie lostrekt. 
 
 
6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
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7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
 
 
8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 
 
EXP 
 
 
9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en uitsluitend vlak voor 
gebruik uit de verpakking halen. 
 
 
10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE 
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING) 

 
 
11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 

HANDEL BRENGEN 
 
Mylan IRE Healthcare Limited 
Unit 35/36 Grange Parade,  
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 
Ierland 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
EU/1/10/652/002 maandelijkse multiverpakking 
EU/1/10/652/003 2 x maandelijkse multiverpakkingen verpakt in 

folie 
 
 
13. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
TOBI Podhaler 
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17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE 
 
 
18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
OMDOOS VAN DE MULTIVERPAKKING (INCLUSIEF BLAUW KADER) 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules 
tobramycine 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN) 
 
Eén harde capsule bevat 28 mg tobramycine. 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
Bevat 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC), calciumchloride en zwavelzuur (om de 
zuurgraad in te stellen). 
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
Inhalatiepoeder, harde capsules 
 
Multiverpakking: 224 capsules (4 verpakkingen van 56 + 1 inhalator) + reserve-inhalator 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Inhalatie 
Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
Uitsluitend te gebruiken met de inhalator die in de verpakking wordt geleverd. 
De inhalator altijd in de bewaarkoker bewaren. 
Slik de capsules niet in. 
Hier openen. 
1 reserve-inhalator in de verpakking. Gebruik deze als uw wekelijkse inhalator niet goed werkt, nat is 
of op de grond is gevallen. 
 
(Alleen getoond op de binnenklep van de omdoos van de multiverpakking) 
Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
Gebruik elke inhalator en de bewaarkoker niet langer dan 1 week. 
Gooi de inhalator en de bewaarkoker weg na 1 week gebruik. 
Voor ÉÉN volledige dosis zijn VIER capsules nodig. 
4 capsules = 1 dosis 
 
 
6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
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7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
 
 
8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 
 
EXP 
 
 
9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en uitsluitend vlak voor 
gebruik uit de verpakking halen. 
 
 
10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE 
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING) 

 
 
11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 

HANDEL BRENGEN 
 
Mylan IRE Healthcare Limited 
Unit 35/36 Grange Parade,  
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 
Ierland 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
EU/1/10/652/002 
 
 
13. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
TOBI Podhaler 
 
 
17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE 
 
2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk. 
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18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
MAANDELIJKSE TUSSENDOOS VAN MULTIVERPAKKING BESTAANDE UIT 
2 MAANDVERPAKKINGEN, ELK MET 4 WEEKVERPAKKINGEN) (ZONDER BLAUW 
KADER) 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules 
tobramycine 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN) 
 
Eén harde capsule bevat 28 mg tobramycine. 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
Bevat 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC), calciumchloride en zwavelzuur (om de 
zuurgraad in te stellen). 
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
Inhalatiepoeder, harde capsules 
 
224 capsules + 5 inhalators 
Maandverpakking. Onderdeel van een multiverpakking. Mag niet afzonderlijke worden verkocht. 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Inhalatie 
Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
Uitsluitend te gebruiken met de inhalator die in de verpakking wordt geleverd. 
De inhalator altijd in de bewaarkoker bewaren. 
Slik de capsules niet in. 
Hier openen. 
1 reserve-inhalator in de verpakking. Gebruik deze als uw wekelijkse inhalator niet goed werkt, nat is 
of op de grond is gevallen. 
 
(Alleen getoond op de binnenklep van de omdoos van de multiverpakking) 
Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
Gebruik elke inhalator en de bewaarkoker niet langer dan 1 week. 
Gooi de inhalator en de bewaarkoker weg na 1 week gebruik. 
Voor ÉÉN volledige dosis zijn VIER capsules nodig. 
4 capsules = 1 dosis 
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6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 

 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
 
7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
 
 
8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 
 
EXP 
 
 
9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en uitsluitend vlak voor 
gebruik uit de verpakking halen. 
 
 
10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE 
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING) 

 
 
11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 

HANDEL BRENGEN 
 
Mylan IRE Healthcare Limited 
Unit 35/36 Grange Parade,  
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 
Ierland 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
EU/1/10/652/003 
 
 
13. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
TOBI Podhaler 
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17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE 
 
 
18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
FOLIE ETIKET OP DE MULTIVERPAKKINGEN VERPAKT IN FOLIE BESTAANDE UIT 
2 MAANDVERPAKKINGEN, ELK MET 4 WEEKVERPAKKINGEN) (INCLUSIEF BLAUW 
KADER) 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules 
tobramycine 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN) 
 
Eén harde capsule bevat 28 mg tobramycine. 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
Bevat 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC), calciumchloride en zwavelzuur (om de 
zuurgraad in te stellen). 
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
Inhalatiepoeder, harde capsules 
 
Multiverpakking: 448 capsules (2 verpakkingen van 224 + 5 inhalators) 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Inhalatie 
Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
Uitsluitend te gebruiken met de inhalator die in de verpakking wordt geleverd. 
De inhalator altijd in de bewaarkoker bewaren. 
Slik de capsules niet in. 
Hier openen. 
 
 
6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
 
7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
 
 
8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 
 
EXP 
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9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en uitsluitend vlak voor 
gebruik uit de verpakking halen. 
 
 
10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE 
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING) 

 
 
11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 

HANDEL BRENGEN 
 
Mylan IRE Healthcare Limited 
Unit 35/36 Grange Parade,  
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 
Ierland 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
EU/1/10/652/003 
 
 
13. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
TOBI Podhaler 
 
 
17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE 
 
2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk. 
 
 
18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN 
WORDEN VERMELD 
 
BLISTERVERPAKKINGEN 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules 
tobramycine 
 
 
2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 

BRENGEN 
 
Mylan IRE Healthcare Limited 
 
 
3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 
 
EXP 
 
 
4. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. OVERIGE 
 
Uitsluitend inhalatie. Niet inslikken. 
Gebruik de capsule onmiddellijk nadat het uit de blisterverpakking is gehaald. 
Druk de capsule niet door de folie heen. 
4 capsules = 1 dosis 
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B. BIJSLUITER 
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Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 
 

TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules 
tobramycine 

 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u. 
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
• Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 

schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 
• Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
 
1. Wat is TOBI Podhaler en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 Instructies voor gebruik van de Podhaler inhalator (aan ommezijde) 
 
 
1. Wat is TOBI Podhaler en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
 
Wat is TOBI Podhaler? 
TOBI Podhaler bevat een geneesmiddel dat tobramycine wordt genoemd en een antibioticum is. Dit 
antibioticum behoort tot een klasse die aminoglycosiden worden genoemd. 
 
Waarvoor wordt TOBI Podhaler gebruikt? 
TOBI Podhaler wordt gebruikt bij patiënten van 6 jaar en ouder met cystic fibrosis, om longinfecties 
die worden veroorzaakt door bacteriën die Pseudomonas aeruginosa worden genoemd, te behandelen. 
 
Gebruik dit geneesmiddel zoals beschreven in deze bijsluiter voor de beste resultaten van dit 
geneesmiddel. 
 
Hoe werkt TOBI Podhaler? 
TOBI Podhaler is een poeder voor inhalatie dat in capsules is uitgevuld. Wanneer u TOBI Podhaler 
inhaleert, kan het antibioticum direct in uw longen komen en de bacteriën bestrijden die de infectie 
veroorzaken en uw ademhaling vergemakkelijken. 
 
Wat is Pseudomonas aeruginosa 
Het is een vaak voorkomende bacterie die de longen infecteert van bijna iedereen met cystic fibrosis 
op enig moment in hun leven. Sommige mensen krijgen deze infectie pas op latere leeftijd, terwijl 
anderen het op zeer jonge leeftijd krijgen. Het is een van de schadelijkste bacteriën voor mensen met 
cystic fibrosis. Als de infectie niet op de juiste manier wordt bestreden, zal het uw longen verder 
beschadigen en verdere problemen met uw ademhaling veroorzaken. 
 
 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
• U bent allergisch voor tobramycine, voor elk aminoglycoside antibioticum of voor een van de 

stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
Als dit op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts zonder TOBI Podhaler te 
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gebruiken. 
Als u denkt dat u allergisch bent, vraag uw arts dan om advies. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts als u een van de volgende aandoening heeft of heeft gehad: 
• problemen met het gehoor (waaronder oorsuizen en duizeligheid) 
• nierproblemen 
• ongebruikelijk moeilijke ademhaling met piepen of hoesten, beklemmend gevoel op de borst 
• bloed in uw sputum (de substantie die u ophoest) 
• spierzwakte die aanhoudt of verergert in de tijd, een symptoom dat vaak gerelateerd is aan 

aandoeningen zoals myasthenie of ziekte van Parkinson. 
Als een of meerdere gevallen op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts voordat u 
TOBI Podhaler gebruikt. 
 
Als u 65 jaar of ouder bent, kan uw arts aanvullend onderzoek doen om te beslissen of TOBI Podhaler 
goed is voor u. 
 
Het inhaleren van geneesmiddelen kan benauwdheid op de borst en een piepende ademhaling 
veroorzaken. Dit kan onmiddellijk na het inhaleren van TOBI Podhaler optreden. Uw arts zal toezicht 
houden wanneer u uw eerste dosis TOBI Podhaler gebruikt en uw longfunctie vóór en na de dosis 
controleren. Uw arts kan u vragen om andere geschikte geneesmiddelen te gebruiken voordat u TOBI 
Podhaler gebruikt. 
 
Het inhaleren van geneesmiddelen kan ook hoest veroorzaken en dit kan optreden met TOBI Podhaler. 
Overleg met uw arts als de hoest aanhoudt en u hier last van heeft. 
 
Pseudomonas stammen kunnen in de loop van de tijd resistent worden voor de behandeling met een 
antibioticum. Dit betekent dat TOBI Podhaler in de loop van de tijd niet zo goed zou kunnen werken 
als zou moeten. Praat erover met uw arts als u zich hierover zorgen maakt. 
 
Als u tobramycine of een ander aminoglycoside antibioticum per injectie gebruikt, kan het soms 
gehoorverlies, duizeligheid of nierschade veroorzaken. 
 
Kinderen 
TOBI Podhaler moet niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 6 jaar. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast TOBI Podhaler nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat 
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig 
heeft. 
 
U mag de volgende geneesmiddelen niet gebruiken terwijl u TOBI Podhaler gebruikt: 
• Furosemide of etacrynezuur, diuretica 
• Andere geneesmiddelen die het urineren bevorderen, zoals ureum of intraveneus mannitol 
• Andere geneesmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor uw nieren of gehoor. 
 
De volgende geneesmiddelen kunnen de kans op schadelijke effecten verhogen, als deze aan u worden 
gegeven terwijl u ook tobramycine of andere aminoglycoside antibiotica per injectie krijgt: 
• Amfotericine B, cefalotine, polymyxinen (gebruikt om microbiële infecties te behandelen), 

ciclosporine, tacrolimus (gebruikt om de werking van het afweersysteem te verminderen). Deze 
geneesmiddelen kunnen de nieren beschadigen. 

• Platinumverbindingen zoals carboplatine en cisplatine (gebruikt om bepaalde vormen van 
kanker te behandelen). Deze geneesmiddelen kunnen de nieren of het gehoor beschadigen. 
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• Anticholinesterases zoals neostigmine en pyridostigmine (gebruikt om spierzwakte te 
behandelen) of botulinetoxinen. Deze geneesmiddelen kunnen spierzwakte veroorzaken of 
verergeren. 

Als u een of meer van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u TOBI 
Podhaler gebruikt. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Het is niet bekend of het inhaleren van dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaakt wanneer u zwanger 
bent. 
 
Als tobramycine en andere aminoglycoside antibiotica per injectie worden gegeven, kunnen ze schade, 
zoals doofheid, veroorzaken bij een ongeboren kind. 
 
Als u borstvoeding geeft, moet u uw arts raadplegen voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
TOBI Podhaler heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om 
machines te gebruiken. 
 
 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Zorgverleners dienen ondersteuning te bieden aan kinderen die beginnen met TOBI Podhaler 
behandeling, met name kinderen van 10 jaar of jonger, en dienen hen te begeleiden totdat ze de 
Podhaler zonder hulp op de juiste wijze kunnen gebruiken. 
 
Hoeveel TOBI Podhaler moet u gebruiken? 
Inhaleer de inhoud van 4 capsules tweemaal daags (4 capsules ‘s ochtends en 4 capsules ‘s avonds) 
met de Podhaler. 
De dosis is gelijk voor iedereen van 6 jaar en ouder. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis. 
 
Wanneer moet u TOBI Podhaler gebruiken? 
Gebruik uw capsules elke dag op hetzelfde tijdstip. Dit zal u eraan helpen herinneren wanneer u ze 
moet gebruiken. Inhaleer de inhoud van 4 capsules tweemaal daags als volgt: 
• ‘s morgens 4 capsules inhaleren met de Podhaler. 
• ‘s avonds 4 capsules inhaleren met de Podhaler. 
• De tijd tussen twee doses moet de 12 uur zo dicht mogelijk benaderen, maar er moet ten minste 

6 uur tussen zitten. 
 
Als u verschillende inhalatiebehandelingen gebruikt en andere behandelingen voor cystic fibrosis, 
moet u TOBI Podhaler gebruiken nadat al deze behandelingen zijn ingenomen of gebruikt. Bespreek 
de volgorde van uw geneesmiddelen met uw arts. 
 
Hoe gebruikt u TOBI Podhaler? 
• Uitsluitend voor inhalatie. 
• Slik de capsules niet in. 
• Gebruik de capsules uitsluitend met de inhalator die in deze verpakking wordt geleverd. De 

capsules moeten in de capsulestrip blijven totdat u ze nodig heeft. 
• Wanneer u met een nieuwe weekverpakking van de capsules begint, gebruik dan een nieuwe 

inhalator die in de verpakking is geleverd. Elke inhalator is bestemd voor slechts 7 dagen 
gebruik. 



39 

• Lees de instructies aan het einde van deze bijsluiter voor meer informatie over het gebruik van 
de inhalator. 

 
Hoelang moet u TOBI Podhaler gebruiken? 
Nadat u TOBI Podhaler 28 dagen heeft gebruikt, volgt een periode van 28 dagen waarin u geen TOBI 
Podhaler gebruikt. Daarna begint u met een nieuwe kuur. 
Het is belangrijk dat u het geneesmiddel tweemaal daags blijft gebruiken gedurende de 28 dagen met 
behandeling en dat u zich houdt aan het schema van 28 dagen met behandeling en 28 dagen zonder 
behandeling. 
 
 
 

WEL TOBI Podhaler GEEN TOBI Podhaler 
Gebruik TOBI Podhaler 
tweemaal daags, elke 
dag gedurende 28 dagen 

Gebruik geen TOBI 
Podhaler in de 
daaropvolgende 
28 dagen 

 
 
   Herhaal de cyclus 
 
Ga door met het gebruik van TOBI Podhaler zolang uw arts u zegt dat dat moet. 
Als u vragen heeft over hoelang u TOBI Podhaler moet gebruiken, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Informeer uw arts zo snel mogelijk, als u te veel TOBI Podhaler heeft gebruikt. Als TOBI Podhaler is 
ingeslikt, wees dan niet bezorgd, maar informeer uw arts zo snel mogelijk. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Als u bent vergeten TOBI Podhaler te gebruiken en het langer dan 6 uur duurt tot u uw volgende dosis 
moet nemen, gebruik uw dosis dan zo snel mogelijk. Als dat niet het geval is, wacht dan met uw 
volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker. 
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 
te maken. 
 
Mensen met cystic fibrosis hebben veel symptomen van de ziekte. Deze kunnen nog steeds optreden 
terwijl u TOBI Podhaler gebruikt, maar zouden niet vaker mogen optreden of erger mogen lijken dan 
ervoor. 
 
Informeer onmiddellijk uw arts, als uw bestaande longaandoening erger lijkt te worden terwijl u 
TOBI Podhaler gebruikt. 
 
Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn 
• Ongewoon moeilijk kunnen ademhalen met piepende ademhaling of hoesten en benauwdheid 

op de borst (vaak). 
Als u een van deze bijwerkingen ervaart, stop dan met het gebruik van TOBI Podhaler en 
informeer onmiddellijk uw arts. 
 
• Ophoesten van bloed (zeer vaak) 
• Verminderd gehoor (gerinkel in de oren is een mogelijk waarschuwingssignaal van 
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gehoorverlies), geruis (zoals een sissend geluid) in de oren (vaak). 
Als u een van deze bijwerkingen ervaart, informeer onmiddellijk uw arts. 
 
Andere bijwerkingen kunnen zijn: 
Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen) 
• Kortademigheid 
• Hoest, productieve hoest, stemverandering (heesheid) 
• Keelpijn 
• Koorts 
 
Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen) 
• Piepende ademhaling, rochelende ademhaling 
• Benauwdheid op de borst, pijn op de borst afkomstig van spieren of botten 
• Verstopte neus 
• Neusbloeding 
• Braken, misselijkheid 
• Diarree 
• Huiduitslag 
• Gestoorde smaakgewaarwording 
• Stemverlies 
 
Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
• Zich over het algemeen niet lekker voelen 
• Verkleuring van het slijm dat u ophoest (sputum) 
 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u 
ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 
 
 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
 
• Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
• Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 

doos of capsulestrip. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum. 

• Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. 
 
Eenmaal uit de capsulestrip (blisterverpakking) gehaald, moet een capsule onmiddellijk worden 
gebruikt. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
 
 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
• De werkzame stof in dit middel is tobramycine. Eén capsule bevat 28 mg tobramycine. 
• De andere stoffen in dit middel zijn DSPC (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine), 

calciumchloride, zwavelzuur (om de zuurgraad in te stellen). 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


41 

Hoe ziet TOBI Podhaler eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
TOBI Podhaler inhalatiepoeder in harde capsules bestaat uit een wit tot nagenoeg wit poeder voor 
inhalatie, gevuld in doorzichtige kleurloze harde capsules met “MYL TPH” in blauw gedrukt op het 
ene deel van de capsule en het Mylan logo in blauw gedrukt op het andere deel van de capsule. 
 
TOBI Podhaler wordt geleverd in maandverpakkingen met 4 weekverpakkingen en een reserve 
Podhaler in een bewaarkoker. 
 
Elke weekverpakking bevat 7 blisterverpakkingen (capsulestrips) van elk 8 capsules, en een Podhaler 
in een bewaarkoker. 
 
De volgende verpakkingsgrootten zijn beschikbaar: 
56 inhalatiepoeder in harde capsules en 1 inhalator (weekverpakking) 
224 (4 x 56) inhalatiepoeder in harde capsules en 5 inhalators (maandelijkse multiverpakking) 
448 (8 x 56) inhalatiepoeder in harde capsules en 10 inhalators (2 x maandelijkse multiverpakkingen, 
verpakt in folie) 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht in uw land. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Mylan IRE Healthcare Limited 
Unit 35/36 Grange Parade,  
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 
Ierland 
 
Fabrikant 
McDermott Laboratories Ltd T/A Mylan Dublin Respiratory 
Unit 25, Baldoyle Industrial Estate 
Grange Road, Baldoyle  
Dublin 13, D13 N5X2 
Ierland 
 
Mylan Germany GmbH 
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe 
Benzstrasse 1 
61352 Bad Homburg v. d. Hoehe 
Duitsland 
 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
 
België/Belgique/Belgien 
Mylan EPD bvba/sprl 
Tél/Tel: +32 2 658 61 00 
 

Lietuva 
Mylan Healthcare UAB 
Tel: +370 5 205 1288 
 

България 
Майлан ЕООД 
Тел: +359 2 44 55 400 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Mylan EPD bvba/sprl 
Tél/Tel: +32 2 658 61 00 
 

Česká republika 
Viatris CZ s.r.o. 
Tel: +420 222 004 400 
 

Magyarország 
Mylan EPD Kft. 
Tel: +36 1 465 2100 
 

Danmark 
Viatris ApS 
Tlf: +45 28 11 69 32 

Malta 
V.J. Salomone Pharma Ltd  
Tel: +356 21 22 01 74 
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Deutschland 
Viatris Healthcare GmbH 
Tel: +49 800 0700 800 
 

Nederland 
Mylan Healthcare B.V. 
Tel: +31 20 426 3300 
 

Eesti 
BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal 
Tel: + 372 6363 052 
 

Norge 
Viatris AS 
Tlf: +47 66 75 33 00 
 

Ελλάδα 
BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε. 
Τηλ: +30 210 9891 777 
 

Österreich 
Mylan Österreich GmbH 
Tel: + 43 1 86 390  
 

España 
Viatris Pharmaceuticals, S.L.U 
Tel: +34 900 102 712 
 

Polska 
Mylan Healthcare Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 546 6400 
 

France 
Mylan Medical SAS 
Tél: +33 1 56 64 10 70 
 

Portugal 
BGP Products, Unipessoal, Lda. 
Tel: + 351 21 412 72 56 
 

Hrvatska 
Mylan Hrvatska d.o.o. 
Tel: +385 1 235 059 90 
 

România 
BGP PRODUCTS SRL 
Tel.: +40 372 579 000 
 

Ireland 
Mylan Ireland Limited 
Tel: +353 1 8711600 
 

Slovenija 
Mylan Healthcare d.o.o. 
Tel: +386 1 23 63 180 
 

Ísland 
Icepharma hf. 
Sími: + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Viatris Slovakia s.r.o.Tel: +421 2 32 199 100 
 

Italia 
Mylan Italia S.r.l. 
Tel: +39 0261246921 
 

Suomi/Finland 

Viatris Oy 
Puh/Tel: +358 20 720 9555 
 

Κύπρος 
Varnavas Hadjipanayis Ltd 
Τηλ: +357 2220 7700 
 

Sverige 
Viatris AB  
Tel: +46 8 630 19 00 
 

Latvija 
Mylan Healthcare SIA 
Tālr:  +371 676 055 80 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Mylan IRE Healthcare Limited 
Tel: +353 18711600 

 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 
 
Andere informatiebronnen 
 
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu 
 

http://www.ema.europa.eu/
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN DE PODHALER 
 
Lees de volgende instructies over het gebruik en het behandelen van de Podhaler zorgvuldig door. 
 
Wat zit er in uw TOBI Podhaler weekverpakking? 
Elke weekverpakking van TOBI Podhaler bevat: 
• 1 inhalator (de Podhaler) en de bewaarkoker. 
• 7 capsulestrips (één strip voor elke dag van de week). 
• Elke capsulestrip bevat 8 capsules (overeenkomend met een dagdosis: de inhoud van 4 capsules, 

’s ochtends te inhaleren en de inhoud van 4 capsules, ’s avonds te inhaleren). 
 
 

 
 

  
Capsulestrip Inhalator Bewaarkoker 
 
Hoe moet u uw geneesmiddel inhaleren met de Podhaler? 
• Gebruik uitsluitend de Podhaler die in deze verpakking zit. Gebruik de TOBI Podhaler 

capsules niet met een ander apparaat en gebruik de Podhaler niet om andere geneesmiddelen in 
te nemen of te inhaleren. 

• Wanneer u met een nieuwe weekverpakking begint, gebruik dan een nieuwe Podhaler die in de 
verpakking is geleverd. Elke Podhaler mag uitsluitend 7 dagen worden gebruikt. Vraag uw 
apotheker hoe u geneesmiddelen en inhalators die niet langer nodig zijn moet weggooien. 

• Slik de capsules niet in. Het poeder in de capsules is bedoeld voor inhalatie. 
• Bewaar de capsules altijd in de capsulestrip totdat u ze moet gebruiken. Haal de capsules niet 

van te voren uit de capsulestrip. 
• Bewaar de Podhaler in de goed gesloten koker wanneer deze niet wordt gebruikt. 
 

 

1. Was uw handen en droog ze goed af. 
 

 

2. • Haal de inhalator vlak voor gebruik uit de koker door de 
onderkant vast te houden en de bovenkant van de koker 
eraf te draaien, tegen de wijzers van de klok in. 
• Leg de bovenkant van de koker opzij. 
• Controleer de inhalator op beschadigingen en kijk of de 
inhalator schoon is. 
• Laat de inhalator rechtop staan in de onderkant van de 
koker. 
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3. • Houd de romp van de inhalator vast en draai het 
mondstuk ervan af, tegen de wijzers van de klok in. 
• Leg het mondstuk opzij op een schoon en droog 
oppervlak. 

 

 
 

4. Scheur langs de perforaties van de capsulestrip eerst in de 
lengte, dan in de breedte, zoals afgebeeld in tekening (1) 
en (2). 

 

 

5. • Haal de folie zover van de capsulestrip af, dat er slechts 
één capsule uit gehaald kan worden. 
• Haal de capsule uit de strip. 

 
 

6. • Doe de capsule direct in de capsuleruimte in de inhalator 
(1). 
• Zet het mondstuk er weer op. 
• Draai het mondstuk er goed op totdat dit niet verder kan 
draaien. Draai dit er niet te strak op (2). 
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7. • Houd de inhalator met het mondstuk naar beneden 
gericht. 
• Prik de capsule door, door de blauwe knop stevig in te 
drukken met uw duim tot het niet verder kan en laat de 
knop vervolgens los. 
• U bent nu klaar om de capsule twee keer afzonderlijk te 
inhaleren (Stap 8 en stap 9). 

 

 

 

8. Inhaleer de capsule – 1e keer: 
Adem volledig uit voordat u het mondstuk in uw mond 
stopt, draai uw hoofd weg van de inhalator bij het 
uitademen. 
Doe uw lippen stevig rondom het mondstuk. 
Inhaleer het poeder diep in, in één enkele ademhaling. 
Haal de inhalator uit uw mond en houd uw adem nog 
ongeveer 5 seconden in. 
Adem vervolgens normaal uit. Draai uw hoofd weg van 
de inhalator bij het uitademen. 

 

 

9. Inhaleer de capsule – 2e keer: 
• Adem een paar keer normaal in en uit, waarbij u uw 
hoofd wegdraait van de inhalator bij het uitademen. 
• Wanneer u er klaar voor bent, inhaleer dezelfde capsule 
dan voor de tweede keer, door stap 8 te herhalen. 

 
 

10. Draai het mondstuk eraf (1) en haal de capsule uit de 
capsuleruimte (2). 

 

 
 

11. Controleer de gebruikte capsule. Deze moet 
doorgeprikt en leeg zijn. Gooi de capsule weg als deze 
leeg is. 
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Wat moet u doen als de capsule doorgeprikt is maar er zit 
nog wat poeder in? 
• Stop de capsule terug in de capsuleruimte in de inhalator 
(stap 6). Stop de zijde van de capsule waar de gaatjes 
zitten er als eerste in. 
• Doe het mondstuk er weer op en herhaal de stappen 8, 9 
en 10. 

 

 
 

Wat moet u doen als de capsule niet lijkt te zijn 
doorgeprikt? 
• Stop de capsule terug in de capsuleruimte van de 
inhalator (stap 6) 
• Plaats het mondstuk er weer op en herhaal de stappen 7, 
8 en 9. 
• Als de capsule dan nog steeds vol is en niet lijkt te zijn 
doorgeprikt, gebruik dan de reserve-inhalator en herhaal 
de stappen 2, 3, 6, 7, 8, 9 en 10. 

 

12. Gebruik de andere 3 capsules op dezelfde manier. 
• Voor elke resterende capsule, moet u dus de stappen 5, 
6, 7, 8, 9, 10 en 11 herhalen. 
• Gooi alle lege capsules weg. 

 

 

13. • Plaats het mondstuk er weer op en draai het stevig vast 
tot het niet verder kan. Veeg het mondstuk schoon met 
een schone en droge doek, nadat de volledige dosis 
(4 capsules) is geïnhaleerd. 
• Maak de inhalator niet schoon met water. 

 

 

14. • Doe de inhalator terug in de bewaarkoker 
• Draai de bovenkant van de koker er weer goed op, met 
de wijzers van de klok mee. 

 

 
OM TE ONTHOUDEN: 
 
• Uitsluitend voor inhalatie. 
• Slik de TOBI Podhaler capsules niet in. 
• Gebruik uitsluitend de inhalator die in deze verpakking zit. 
• Bewaar de TOBI Podhaler capsules altijd in de capsulestrip. Haal een capsule er uitsluitend vlak 

voor gebruik uit. Bewaar de capsules niet in de inhalator. 



47 

• Bewaar de TOBI Podhaler capsules en het apparaat op een droge plaats. 
• Stop nooit een TOBI Podhaler capsule direct in het mondstuk van het apparaat. 
• Houd het apparaat altijd met het mondstuk naar beneden gericht bij het doorprikken van de 

capsule. 
• Druk de knop per keer niet vaker dan één keer in om de capsule door te prikken. 
• Blaas nooit in het mondstuk van het apparaat. 
• Maak de Podhaler nooit schoon met water. Houd hem droog en bewaar hem in de koker. 
 
 
Aanvullende informatie 
Het gebeurt soms dat hele kleine deeltjes van de capsule door het rooster gaan en in uw mond 
terechtkomen. 
• Als dit gebeurt, kunt u deze stukjes voelen op uw tong. 
• Het is niet schadelijk als deze stukjes worden ingeslikt of geïnhaleerd. 
• De kans dat de capsule in stukjes breekt wordt groter als de capsule per ongeluk meer dan één 

keer wordt doorgeprikt of als het apparaat niet met het mondstuk naar beneden gericht is tijdens 
stap 7. 
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