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1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 
 
Erbitux 2 mg/ml roztwór do infuzji 
 
 
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 
 
Każdy ml roztworu do wlewów dożylnych zawiera 2 mg cetuksymabu. Każda ampułka zawiera 50 ml. 
 
Cetuksymab jest chimerycznym przeciwciałem monoklonalnym IgG1 uzyskanym z linii komórkowych 
ssaków (Sp2/0), metodą rekombinacji DNA. 
 
Składniki pomocnicze patrz punkt 6.1. 
 
 
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
 
Roztwór do infuzji. 
 
Erbitux jest roztworem bezbarwnym, który może zawierać związane z produktem białawe i widoczne 
bezpostaciowe cząstki. 
 
 
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 
 
4.1 Wskazania do stosowania 
 
Erbitux w skojarzeniu z irynotekanem wskazany jest w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego z 
przerzutami, wykazującym ekspresję receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) po 
niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu. 
 
4.2 Dawkowanie i sposób podawania 
 
W celu wykrycia receptora EGFR zaleca się korzystanie z laboratoriów stosujących zwalidowane 
metody laboratoryjne (patrz punkt 5.1). 
 
Erbitux musi być podawany pod nadzorem lekarza doświadczonego w stosowaniu leków 
przeciwnowotworowych. W czasie wlewu i przynajmniej przez godzinę po jego zakończeniu 
konieczne jest ścisłe monitorowanie stanu pacjenta. Musi być zapewniona dostępność sprzętu 
resuscytacyjnego. 
 
Przed pierwszym wlewem dożylnym pacjenci muszą otrzymać premedykację lekami 
przeciwhistaminowymi. Postępowanie to jest zalecane przed wszystkimi kolejnymi wlewami. 
 
Erbitux podawany jest raz w tygodniu. Dawka początkowa wynosi 400 mg cetuksymabu na m2 
powierzchni ciała (pc.). Każda kolejna cotygodniowa dawka wynosi 250 mg/m2 pc. 
 
Danych dotyczących dawkowania irynotekanu należy szukać w informacji o tym leku. Irynotekan 
zwykle jest stosowany według poprzedniego schematu podawania. Zaleca się jednak dostosowanie 
dawkowania irynotekanu zgodnie z informacją o tym leku. Irynotekanu nie wolno podawać wcześniej 
niż jedną godzinę po zakończeniu wlewu cetuksymabu. 
 
Zaleca się kontynuowanie leczenia cetuksymabem w czasie progresji choroby podstawowej. 
 
Erbitux jest podawany dożylnie przez filtr umieszczony w zestawie dostępu dożylnego za pomocą 
pompy infuzyjnej, wlewu kroplowego lub pompy strzykawkowej (patrz instrukcja stosowania, 
punkt 6.6). 
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W przypadku dawki początkowej zalecany czas wlewu wynosi 120 minut. Zalecany czas wlewu 
kolejnych cotygodniowych dawek wynosi 60 minut. Maksymalna szybkość wlewu nie może być 
większa niż 5 ml na minutę. 
 
Szczególne grupy pacjentów 
 
Dotychczas stosowanie leku badano jedynie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek i wątroby 
(patrz punkt 4.4). 
 
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania cetuksymabu u pacjentów z wcześniej 
istniejącymi zaburzeniami hematologicznymi (patrz punkt 4.4). 
 
U osób w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowanie dawkowania, jednakże dane dotyczące 
pacjentów powyżej 75 lat są ograniczone. 
 
4.3 Przeciwwskazania 
 
Erbitux jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi (stopień 3. lub 4.) reakcjami nadwrażliwości na 
cetuksymab w wywiadzie. 
 
Danych o dodatkowych przeciwwskazaniach dla irynotekanu, należy szukać w informacji o tym leku. 
 
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 
 
Reakcje nadwrażliwości 
 
Jeżeli u pacjenta wystąpi łagodna lub umiarkowana reakcja nadwrażliwości stopnia 1. lub 2. według 
NCI-CTC (US National Cancer Institute – Common Toxicity Criteria), szybkość wlewu może być 
zmniejszona. Zaleca się utrzymanie zmniejszonej szybkości wlewu we wszystkich kolejnych 
wlewach. 
 
Ciężkie reakcje nadwrażliwości (stopień 3. lub 4.) stwierdzano u pacjentów leczonych cetuksymabem 
(patrz punkt 4.8). Objawy zwykle pojawiały się w czasie pierwszego wlewu i do 1 h po zakończeniu 
wlewu, ale mogą wystąpić po kilku godzinach. Należy ostrzec pacjentów o możliwości wystąpienia 
późnych reakcji i pouczyć o konieczności skontaktowania się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy 
nadwraźliwości. Wystąpienie ciężkiej reakcji nadwrażliwości wymaga natychmiastowego i 
ostatecznego przerwania leczenia cetuksymabem i może być konieczne leczenie doraźne. 
 
Zalecana jest szczególna uwaga w przypadku pacjentów z obniżoną sprawnością i współistniejącą 
chorobą sercowo-płucną. 
 
Duszność 
 
Duszność może wystąpić, jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości wywołana podaniem 
cetuksymabu. Po kilku tygodniach terapii, obserwowano rozwój duszności prawdopodobnie związanej 
z współistniejącą chorobą (patrz punkt 4.8). U pacjentów w podeszłym wieku z obniżoną sprawnością 
i współistniejącymi chorobami płuc, może być zwiększone ryzyko duszności, która może być ciężka 
i (lub) długo utrzymująca się. 
 
Jeśli u pacjenta dojdzie do wystąpienia duszności podczas leczenia cetuksymabem, zaleca się 
wykonanie odpowiednich badań pod kątem objawów postępujących zaburzeń płucnych. Zanotowano 
pojedyncze przypadki śródmiąższowych zmian płucnych o nieustalonym związku przyczynowo-
skutkowym ze stosowaniem cetuksymabu.  
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Reakcje skórne 
 
Jeżeli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja skórna (stopień 3.; NCI-CTC) leczenie cetuksymabem musi 
być przerwane. Leczenie można wznowić tylko wtedy, gdy reakcja skórna zmniejszy się do stopnia 2. 
(patrz punkt 4.8). 
 
Jeżeli ciężka reakcja skórna wystapi po raz pierwszy, leczenie można wznowić bez zmiany dawki. 
 
W przypadku gdy ciężkie zmiany skórne wystąpią po raz drugi i trzeci leczenie cetuksymabem musi 
być przerwane. Jeżeli reakcja zmniejszy się do stopnia 2., można wznowić leczenie mniejszą dawką 
(200 mg/m2 pc. po drugim i 150 mg/m2 pc. po trzecim wystąpieniu ciężkich reakcji skórnych). 
 
Jeżeli ciężka reakcja skórna wystąpi po raz czwarty lub nie zmniejszy się do stopnia 2. w czasie 
przerwy w leczeniu, konieczne jest definitywne zaprzestanie leczenia cetuksymabem. 
 
Szczególne grupy pacjentów 
 
Dotychczas stosowanie leku badano jedynie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek i wątroby 
(stężenie kreatyniny w surowicy ≤ 1,5 raza niż wartość górnej granicy normy, aktywność 
aminotransferaz ≤ 5 razy niż wartość górnej granicy normy i stężenia bilirubiny we krwi ≤ 1,5 razy niż 
wartość górnej granicy normy). 
 
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania cetuksymabu u pacjentów z co najmniej jednym 
następującym zaburzeniem parametrów laboratoryjnych: 
• hemoglobina < 9 g/dl 
• liczba leukocytów < 3 000/mm3 
• bezwzględna liczba neutrofili < 1 500/mm3 
• liczba płytek< 100 000/mm3 
 
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności cetuksymabu u dzieci. 
 
Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania cetuksymabu w skojarzeniu z radioterapią u 
pacjentów z rakiem jelita grubego. 
 
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji 
 
Nie istnieją dowody, że na profil bezpieczeństwa cetuksymabu wpływa irynotekan lub odwrotnie. 
 
Specjalne badanie interakcji wykazało, że charakterystyczne cechy farmakokinetyczne cetuksymabu 
pozostają niezmienione po jednoczesnym podaniu pojedynczej dawki irynotekanu (350 mg/m2 pc.). 
Podobnie farmakokinetyka irynotekanu nie ulega zmianie podczas jednoczesnego podania 
cetuksymabu. 
 
Nie przeprowadzono innych specjalnych badań interakcji z cetuksymabem u ludzi. 
 
4.6 Ciąża i laktacja 
 
Receptor nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) bierze udział w rozwoju płodu oraz inne 
przeciwciała IgG1 przechodzą przez barierę łożyskową. Nie są dostępne dane pochodzące z badań na 
zwierzętach i u kobiet w ciąży i karmiących. Stosowanie preparatu Erbitux w ciąży zaleca się jedynie 
wtedy, gdy potencjalna korzyść z zastosowanego leczenia uzasadnia potencjalne ryzyko dla płodu. 
 
Nie zaleca się karmienia piersią w czasie leczenia preparatem Erbitux i przez jeden miesiąc po 
podaniu ostatniej dawki, ponieważ nie wiadomo czy cetuksymab przenika do mleka matki. 
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4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń 
mechanicznych w ruchu 

 
Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów 
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jeżeli u pacjentów wystąpią 
związane z leczeniem objawy wpływające na zdolność koncentracji i reakcji zaleca się, aby do czasu 
ich ustąpienia, nie prowadzili pojazdów mechanicznych i nie obsługiwali maszyn. 
 
4.8 Działania niepożądane 
 
Działania niepożądane, wymienione w tym punkcie dotyczą cetuksymabu. Nie istnieją dowody na to, 
że profil bezpieczeństwa cetuksymabu ma wpływ na irynotekan lub odwrotnie. 
W skojarzonym leczeniu z irynotekanem, dodatkowe działania niepożądane związane były z 
podawaniem irynotekanu (takie jak: biegunka 72%, nudności 55%, wymioty 41%, zapalenie błon 
śluzowych np. jamy ustnej 26%, gorączka 33%, leukopenia 25%, łysienie 22%). Dlatego też należy 
zapoznać się z informacją dotyczącą irynotekanu. 
 
Nie stwierdzono klinicznie istotnych różnic w działaniach niepożądanych w zależności od płci. 
 
Zaburzenia układu immunologicznego 
 
Często (>1/100, <1/10) 
 
U około 5% pacjentów w czasie leczenia cetuksymabem mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, z 
których w przybliżeniu połowa ma charakter ciężki. 
 
Łagodne bądź umiarkowane (stopień 1. lub 2.) reakcje nadwrażliwości obejmują objawy, takie jak: 
gorączka, dreszcze, nudności, wysypka lub duszność. Ciężkie reakcje nadwrażliwości (stopień 3. lub 
4.) zwykle występują w czasie pierwszego wlewu cetuksymabu i do 1 h po jego zakończeniu. Objawy 
obejmują szybko narastającą niedrożność dróg oddechowych (skurcz oskrzeli, stridor, chrypka, 
trudności w mówieniu), pokrzywkę i (lub) niedociśnienie tętnicze. 
 
Postępowanie kliniczne, patrz punkt 4.4 
 
Zaburzenia oka 
 
Często (>1/100, <1/10) 
 
Zapalenie spojówek występuje w przybliżeniu u 5% pacjentów. 
 
Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia 
 
Bardzo często (>1/10) 
 
Duszność odnotowano u 25% pacjentów w końcowym stadium choroby nowotworowej jelita grubego. 
U pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z obniżoną sprawnością lub z wcześniej przebytymi 
chorobami płuc obserwowano zwiększenie częstości występowania duszności, czasami ciężkiej (patrz 
punkt 4.4). 
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Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 
 
Bardzo często (>1/10) 
 
Reakcje skórne mogą występować u ponad 80% pacjentów, w tym w przybliżeniu 15% ma charakter 
ciężki. Zwykle są to wysypki podobne do trądziku i (lub), rzadziej zaburzenia paznokci (np. 
zanokcica). Większość reakcji skórnych występuje w czasie pierwszego tygodnia leczenia. Zwykle 
ustępują bez następstw po zaprzestaniu leczenia, jeżeli przestrzegane są zalecenia dotyczące 
dostosowania dawkowania (patrz punkt 4.4). Zgodnie z NCI-CTC reakcje skórne stopnia 2. 
charakteryzują się wysypką obejmującą do 50% powierzchni ciała, podczas gdy reakcje stopnia 3. 
występują co najmniej na połowie powierzchni ciała. 
 
4.9 Przedawkowanie 
 
Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Dotychczas, nie ma doświadczenia z 
pojedynczymi dawkami większymi niż 500 mg/m2 pc. 
 
 
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 
 
5.1 Właściwości farmakodynamiczne 
 
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, przeciwciała monoklonalne, 
 kod ATC: L01XC 06 
 
Mechanizm działania 
 
Cetuksymab jest chimerycznym przeciwciałem monoklonalnym IgG1 skierowanym przeciwko 
receptorowi nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR). 
 
Szlaki przekazywania sygnałów EGFR związane są z kontrolą przeżycia komórek, progresją cyklu 
komórkowego, angiogenezą, migracją komórek i inwazją komórkową/przerzutowaniem. 
 
Cetuksymab wiąże się z EGFR z powinowactwem od około 5 razy do 10 razy silniejszym niż jego 
endogenne ligandy. Cetuksymab blokuje wiązanie endogennych ligand EGFR, powodując 
zahamowanie czynności receptora. Rozpoczyna przyłączanie EGFR i może prowadzić do 
zmniejszenia ekspresji EGFR. Cetuksymab działa również na efektorowe komórki cytotoksyczne 
układu immunologicznego ukierunkowując je na komórki wykazujące ekspresję EGFR 
(cytotoksyczność zależna od przeciwciała z pośrednictwem komórki; ang. Antibody dependent cell-
mediated cytotoxicity, ADCC). 
 
Działanie farmakodynamiczne 
 
Zarówno w badaniach in vitro jak i in vivo cetuksymab hamuje proliferację i wzbudza apoptozę 
ludzkich komórek nowotworowych wykazujących ekspresję EGFR. W badaniach in vitro cetuksymab 
hamuje wytwarzanie czynników angiogennych przez komórki nowotworowe i blokuję migrację 
komórek śródbłonkowych. W badaniach in vivo cetuksymab hamuje ekspresję czynników 
angiogennych przez komórki nowotworowe i powoduje zmniejszenie unaczyniania i przerzutowania 
nowotworu.  
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Immunogenność 
 
Powstawanie ludzkich przeciwciał przeciwko przeciwciałom chimerycznym (ang. Human anti-
chimeric antibodies - HACA) jest działaniem, które wykazują wszystkie chimeryczne przeciwciała 
monoklonalne. Obecnie dane na temat rozwoju przeciwciał HACA są ograniczone. U 3,7% badanych 
pacjentów odnotowano mierzalne miana HACA, powstające z częstością od 0% do 8,5% w badaniach 
docelowych. Obecnie brakuje danych pozwalających na wnioski dotyczące działania neutralizującego 
HACA w stosunku do cetuksymabu. Powstawanie HACA nie miało związku z wystąpieniem reakcji 
nadwrażliwości lub innych działań niepożądanych cetuksymabu. 
 
Skuteczność kliniczna 
 
Próba diagnostyczna (EGFR PharmDx) została wykorzystana do immunohistochemicznego 
wykrywania ekspresji EGFR w materiałach tkankowych guza. Nowotwór uznawano za EGRFdodatni, 
gdy zidentyfikowano chociaż jedną komórkę. U około 80% pacjentów z rakiem jelita grubego z 
przerzutami poddanych badaniom przesiewowym do badań klinicznych stwierdzano ekspresję EGFR, 
a zatem uznawano ich za nadających się do leczenia cetuksymabem. Nie badano skuteczności i 
bezpieczeństwa leku u pacjentów z nowotworem EGFR ujemnym. 
 
Cetuksymab w skojarzeniu z irynotekanem analizowano w dwóch badaniach klinicznych. 
356 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami z potwierdzoną ekspresją EGFR, po niedawnym 
niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu, i których stan ogólny w skali 
Karnofsky wynosił minimum 60 (u większości tych pacjentów stan ogólny w skali Karnofsky był 
≥ 80) otrzymywało skojarzone leczenie. 
 
• EMR 62 202-007: W tym randomizowanym badaniu klinicznym porównano leczenie 

skojarzone cetuksymabu w skojarzeniu z irynotekanem (218 pacjentów) z cetuksymabem w 
monoterapii (111 pacjentów). W leczeniu skojarzonym irynotekan był podawany w następujący 
sposób: 125 mg/m2 pc. co tydzień przez 4 tygodnie a następnie dwa tygodnie przerwy, lub 
180 mg/m2 pc. co 2 tygodnie, lub 350 mg/m2 pc. co trzy tygodnie, lub w dawkach 
zmodyfikowanych zgodnie z zaleceniami podanymi w informacji o irynotekanie. Ponad połowa 
pacjentów była leczona według schematu 180 mg/m² pc. irynotekanu podawanego co 
2 tygodnie. 
 
Pacjentom leczonym cetuksymabem w monoterapii, u których wystąpiły objawy świadczące o 
postępie choroby, zaoferowano kontynuację terapii cetuksymabem w skojarzeniu z 
irynotekanem, w schemacie dawkowania, przy którym uprzednio rozwinęła się u nich oporność 
na irynotekan. 

 
• IMCL CP02-9923: To otwarte badanie kliniczne z jednym ramieniem miało na celu ocenę 

skuteczności leczenia skojarzonego u 138 pacjentów. Prawie 90% pacjentów otrzymywało 
irynotekan wg schematu 125 mg/m2 pc. co tydzień przez 4 tygodnie a następnie z 2 tygodniami 
przerwy. 

 
W dwóch badaniach cetuksymab był stosowany w dawkach opisanych w punkcie 4.2. 
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Dane dotyczące skuteczności uzyskane z tych badań są podsumowane w tabeli poniżej: 
 
Badanie N ORR DCR PFS (miesiące) OS (miesiące) 

  n (%) 95%CI n (%) 95%CI Mediana 95%CI Mediana 95%CI 

Cetuksymab + 
irynotekan 

         

EMR 62 202-007 218 50 (22,9) 17,5; 29,1 121 (55,5) 48,6; 62,2 4,1 2,8; 4,3 8,6 7,6;   9,6 

IMCL CP02-9923 138 21 (15,2) 9,7; 22,3 84 (60,9) 52,2; 69,1 2,9 2,6; 4,1 8,4 7,2; 10,3 

Cetuksymab        
EMR 62 202-007 111 12 (10,8) 5,7; 18,1 36 (32,4) 23,9; 42,0 1,5 1,4; 2,0 6,9 5,6;   9,1 
 
CI (confidence interval) = przedział ufności, DCR (disease control rate) = odsetek kontroli schorzenia (pacjenci z całkowitą 
odpowiedzią, odpowiedzią częściową lub stabilizacją schorzenia przez co najmniej 6 tygodni), ORR (objective response 
rate) = obiektywny odsetek odpowiedzi (pacjenci z odpowiedzią całkowitą lub częściową), OS (overall survival 
time) = całkowity czas przeżycia, PFS (progression-free survival) = czas przeżycia bez progresji choroby 
 
Skuteczność leczenia skojarzonego cetuksymabu z irynotekanem była wyższa niż skuteczność 
leczenia cetuksymabem w monoterapii, pod względem obiektywnego odsetka odpowiedzi (ORR), 
odsetka kontroli schorzenia (DCR) i czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS). W badaniach 
randomizowanych nie stwierdzono wpływu na całkowite przeżycie (Współczynnik 
prawdopodobieństwa, ang. hazard ratio 0,91; p = 0,48). 
 
5.2 Właściwości farmakokinetyczne 
 
Farmakokinetyka cetuksymabu była badana w badaniach klinicznych, w których cetuksymab 
podawano w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią lub radioterapią. Po podaniu 
cetuksymabu we wlewie dożylnym w tygodniowych dawkach od 5 do 500 mg/m2 pc. jego 
farmakokinetyka zależała od dawki. 
 
Po podaniu cetuksymabu w początkowej dawce 400 mg/m2 pc., średnia objętość dystrybucji w 
przybliżeniu odpowiadała przestrzeni naczyniowej (2,9 l/m2 w zakresie od 1,5 do 6,2 l/m2 pc.). 
Średnie Cmax (± odchylenie standardowe) wyniosło 185±55 mikrogramów na ml. Średni klirens 
wyniósł 0,022 l/h na m2 pc. Okres półtrwania cetuksymabu w fazie eliminacji jest długi, sięga od 70 
do 100 godzin w dawce docelowej. 
 
Stężenia cetuksymabu w surowicy osiągały stan równowagi po trzech tygodniach monoterapii 
cetuksymabem. Średnie szczytowe stężenia cetuksymabu wyniosły 155,8 mikrograma na ml w 
tygodniu 3. i 151,6 mikrograma na ml w tygodniu 8. Odpowiadające im stężenia minimalne wyniosły 
41,3 i 55,4 mikrograma na ml. W badaniu cetuksymabu podawanego w skojarzeniu z irynotekanem 
średnie stężenia minimalne cetuksymabu wyniosły 50 mikrograma na ml w tygodniu 12. i 
49,4 mikrograma na ml w tygodniu 36. 
 
Opisano szereg szlaków metabolicznych, mogących przyczyniać się do metabolizmu przeciwciał. Nie 
wszystkie te szlaki obejmują biodegradację przeciwciała do mniejszych cząsteczek, tj. drobnych 
peptydów lub aminokwasów. 
 
Farmakokinetyka w szczególnych populacjach pacjentów 
 
Zintegrowana analiza wszystkich badań klinicznych wykazała, że farmakokinetyka cetuksymabu nie 
zależy od rasy, wieku, płci, wydolności nerek lub wątroby. 
 
Dotychczas stosowanie leku badano jedynie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek i wątroby 
(stężenie kreatynina w surowicy ≤ 1,5 raza niż wartość górnej granicy normy, aktywność 
aminotransferaz ≤ 5 razy niż wartość górnej granicy normy i stężenie bilirubiny ≤ 1,5 raza niż wartość 
górnej granicy normy). 
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5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 
 
Objawy toksyczności skórnej były głównymi objawami zaobserwowanymi w badaniu toksyczności w 
czasie przewlekłego podawania klinicznie istotnych powtarzanych dawek cetuksymabu u małp 
Cynomolgus. Cetuksymab wywołuje objawy ciężkiej toksyczności skórnej i letalne powikłania u 
małp, u których stężenia cetuksymabu w surowicy w przybliżeniu 17-krotnie przekraczały stężenia 
występujące u ludzi w czasie stosowania standardowego schematu (patrz punkt 4.2). 
 
Dane przedkliniczne dotyczące genotoksyczności i miejscowej tolerancji, po przypadkowym podaniu 
innym niż wlew dożylny nie wykazały znaczącego niebezpieczeństwa dla ludzi. 
 
Nie przeprowadzono specjalnych badań na zwierzętach w celu ustalenia potencjalnego działania 
rakotwórczego cetuksymabu lub ustalenia wpływu na płodność męską i żeńską, lub jego działania 
teratogennego. 
 
Badania toksyczności podczas skojarzonego podawania cetuksymabu i irynotekanu, nie zostały 
przeprowadzone. 
 
Nie ma danych przedklinicznych dotyczących wpływu przeciwciał przeciwko EGFR na gojenie się 
ran. Jakkolwiek dotychczasowe dane przedkliniczne dotyczące selektywnych inhibitorów kinazy 
tyrozynowej EGFR sugerowały spowolnienie procesu gojenia się ran. 
 
 
6. DANE FARMACEUTYCZNE 
 
6.1 Wykaz substancji pomocniczych 
 
Sodu diwodorofosforan 
Disodu fosforan 
Sodu chlorek 
Woda do wstrzykiwań 
 
6.2 Niezgodności farmaceutyczne 
 
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z 
innymi lekami. 
 
Musi być stosowany oddzielny zestaw dostępu dożylnego. 
 
6.3 Okres trwałości 
 
2 lata. 
 
Stabilność chemiczną i fizyczną preparatu po sporządzeniu wykazano podczas przechowywania do 
20 godzin w temperaturze 25°C.  
 
Erbitux nie zawiera przeciwbakteryjnych środków konserwujących ani środka bakteriostatycznego. 
Z mikrobiologicznego punktu widzenia, preparat należy zużyć natychmiast po otwarciu. Jeśli nie 
zostanie zużyty natychmiast, za czas przechowywania po sporządzeniu i warunki w jakich ma to 
miejsce, odpowiada osoba podająca lek. Nie przechowywać preparatu dłużej niż przez 24 godziny w 
temperaturze  
2°C - 8°C, chyba że otwarcie preparatu następuje w kontrolowanych i zwalidowanych, jałowych 
warunkach. 
 
6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu 
 
Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. 
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6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 
 
50 ml roztworu w fiolce (szkło typu I) z korkiem (z gumy bromobutylowej pokrytej teflonem) i z 
kapslem (aluminiowym). 
Jedno opakowanie zawiera jedną fiolkę. 
 
6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania 
 
Erbitux można podawać za pomocą wlewu kroplowego, pompy infuzyjnej lub pompy strzykawkowej. 
Do wlewu musi być użyty oddzielny zestaw dostępu dożylnego, który po zakończeniu wlewu musi 
być przepłukany jałowym 0,9% roztworem chlorku sodu (9 mg/ml). 
 
Erbitux jest roztworem bezbarwnym, który może zawierać związane z produktem białawe i widoczne 
bezpostaciowe cząstki . Obecność tych cząstek nie wpływa na jakość produktu. Niemniej jednak w 
czasie podawania roztwór musi być przefiltrowany przez filtr o nominalnej wielkości porów 
0,2 mikrometry lub 0,22 mikrometry.  
 
Erbitux nie wykazuje niezgodności  
• z workami polietylenowymi, z octanu etylu winylowego lub z chlorku poliwinylu, 
• z zestawami do infuzji wykonanymi z polietylenu, octanu etylu winylowego, chlorku 

poliwinylu, polibutadienu lub poliuretanu, 
• z filtrami do zestawów dostępu dożylnego z polieterosulfonu, poliamidu lub polisulfonu. 
 
Należy zapewnić warunki aseptyczne w czasie przygotowywania roztworu. 
 
Erbitux musi być przygotowany w następujący sposób: 
 
• Filtrowanie w przypadku wlewu za pomocą pompy infuzyjnej lub wlewu kroplowego: wziąć 

odpowiedniej wielkości jałową strzykawkę (minimum 50 ml) i założyć odpowiednią igłę. 
Pobrać strzykawką odpowiednią objętość preparatu Erbitux z fiolki. Następnie należy 
wstrzyknąć Erbitux do jałowego opróżnionego pojemnika lub worka do infuzji. Czynność tą 
należy powtarzać do uzyskania pożądanej objętości. Przed rozpoczęciem wlewu należy w 
zestawie dostępu dożylnego umieścić odpowiedni filtr i wypełnić go preparatem Erbitux. Do 
podania leku należy wykorzystać wlew kroplowy lub pompę infuzyjną. Szybkość podania 
ustalić i kontrolować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 4.2. 

 
• Filtrowanie w przypadku stosowania pompy strzykawkowej: wziąć odpowiedniej wielkości 

jałową strzykawkę (minimum 50 ml), założyć odpowiednią igłę i pobrać odpowiednią objętość 
preparatu Erbitux z fiolki. Następnie zdjąć igłę i założyć strzykawkę na pompę strzykawkową. 
Do zestawu dostępu dożylnego podłączyć odpowiedni filtr. Następnie należy podłączyć zestaw 
dostępu dożylnego do strzykawki. Ustalić i kontrolować szybkość podawania zgodnie z 
zaleceniami w punkcie 4.2. Rozpocząć wlew po wypełnieniu zestawu dostępu dożylnego 
preparatem Erbitux. Procedurę tą należy powtarzać do czasu podania obliczonej objętości leku. 

 
Okresowo może dochodzić do zatykania filtrów w czasie wlewu dożylnego. Jeśli dojdzie do zatkania 
filtrów, wówczas muszą być wymienione. 
 
 
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Niemcy 
 
 



 

11 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
 
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 
 
 
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 
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ANEKS II 
 
A. WYTWÓRCA SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ 

WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII 
 
B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
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A. WYTWÓRCA SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA 
ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII 

 
Nazwa i adres wytwórcy substancji biologicznie czynnej 
 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Birkendorfer Str. 65 
88397 Biberach 
Niemcy 
 
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii 
 
Merck KGaA 
Frankfurter Strasse 250 
64293 Darmstadt 
Niemcy 
 
 
B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
• KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI 
 
Produkt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (patrz Aneks I: Charakterystyka 
Produktu Leczniczego, 4.2). 
 
• INNE WARUNKI 
 
Podmiot posiadający niniejsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi powiadomić Komisję 
Europejską o planach związanych z obrotem produktem leczniczym posiadającym pozwolenie na 
mocy tej decyzji. 
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ANEKS III 
 

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA 
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A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 
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INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM  
 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 
 
Erbitux 2 mg/ml roztwór do infuzji 
Cetuksymab 
 
 
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ 
 
1 ml zawiera 2 mg cetuksymabu. 
 
 
3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH 
 
Sodu diwodorofosforan, disodu fosforan, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań 
 
 
4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
 
Roztwór do infuzji, 1 fiolka 50 ml 
 
 
5. SPOSÓB I DROGA PODANIA 
 
Podanie dożylne. 
Należy podawać z zastosowaniem filtru w zestawie dostępu dożylnego. 
Przed zastosowaniem zapoznać się z załączoną ulotką. 
 
 
6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI 
 
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
 
 
7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE 
 
 
 
8. TERMIN WAŻNOŚCI 
 
Termin ważności 
 
 
9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
 
Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać. 
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10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO 
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI 
WŁAŚCIWE 

 
 
 
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Niemcy 
 
 
12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. NUMER SERII 
 
Nr serii 
 
 
14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI 
 
Lek wydawany na receptę. 
 
 
15. INSTRUKCJA UŻYCIA 
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INFORMACJIE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM 
 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  
 
Erbitux 2 mg/ml roztwór do infuzji 
Cetuksymab 
 
 
2. SPOSÓB I DROGA PODANIA 
 
Podanie dożylne. 
Należy podawać z zastosowaniem filtru w zestawie dostępu dożylnego.  
Przed zastosowaniem zapoznać się z załączoną ulotką. 
 
 
3. TERMIN WAŻNOŚCI 
 
Termin ważności 
 
 
4. NUMER SERII 
 
Nr serii 
 
 
5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY 

JEDNOSTEK 
 
50 ml 
 
 
6. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA  
 
Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać. 
 
 
7. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Niemcy 
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B. ULOTKA DLA PACJENTA 
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ULOTKA DLA PACJENTA 
 
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa 

informacja. 
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż 

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. 
 
Spis treści ulotki: 
1. Co to jest Erbitux i w jakim celu się go stosuje 
2. Zanim zastosuje się Erbitux 
3. Jak stosować Erbitux 
4. Możliwe działania niepożądane 
5. Przechowywanie leku Erbitux 
6. Inne informacje 
 
 
Erbitux 2 mg/ml roztwór do infuzji 
Cetuksymab 
 
- Substancją czynną jest cetuksymab. Jeden ml roztworu zawiera 2 mg cetuksymabu. 
- Pozostałe składniki to sodu diwodorofosforan, disodu fosforan, sodu chlorek i woda do 

wstrzykiwań. 
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca preparatu Erbitux: Merck KGaA,64271 Darmstadt, Niemcy. 
 
 
1. CO TO JEST ERBITUX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE 
 
Erbitux 2 mg/ml roztwór do infuzji dostarczany jest w fiolkach zawierających 50 ml roztworu. Każde 
opakowanie zawiera jedną fiolkę. 
 
Cetuksymab, należy do grupy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi. Przeciwciała 
monoklonalne są białkami, które swoiście rozpoznają inne unikalne białka zwane antygenami i się z 
nimi wiążą. Cetuksymab wiąże się z receptorem nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR), antygenem 
znajdującym się na powierzchni komórek niektórych guzów. W wyniku tego, komórka nowotworowa 
nie może otrzymywać informacji niezbędnych do wzrostu, progresji i tworzenia przerzutów. 
 
Erbitux jest stosowany w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, u których 
stwierdza się ekspresję EGFR w obrębie guza. Erbitux jest przeznaczony do stosowania u pacjentów, 
którzy uprzednio otrzymywali chemioterapię, w tym lek o nazwie irynotekan. 
 
Erbitux jest stosowany w skojarzeniu z lekiem o nazwie irynotekan. 
 
 
2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ ERBITUX 

 
Nie stosować leku Erbitux: 
 
Leku Erbitux nie wolno stosować, jeżeli kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja nadwrażliwości 
(alergiczna) na cetuksymab. 
 
Proszę również zapoznać się z Ulotką dla pacjenta dla leku o nazwie irynotekan. 
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Zachować szczególną ostrożność stosując Erbitux: 
 
Erbitux może powodować alergiczne działania niepożądane. W celu rozpoznania wczesnych objawów 
takich działań, stan pacjenta jest regularnie kontrolowany w czasie każdego wlewu i przynajmniej 
przez 1 h po jego zakończeniu. Reakcje alergiczne mogą czasami występować po tym okresie. Należy 
skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy, takie jak gorączka, dreszcze, wysypka lub 
trudności z oddychaniem. Należy natychmiast skontaktować z lekarzem w przypadku wystąpienia 
objawów podobnych do astmy (np. ciężkich zaburzeń oddychania, chrypy, trudności w mówieniu) lub 
szybko postępującej wysypki z pęcherzami lub w przypadku omdlenia. Tego typu działania 
niepożądane mogą mieć poważne następstwa i wymagają natychmiastowego leczenia. W takim 
przypadku leczenie lekiem Erbitux musi być zakończone. 
 
Dotychczas lek Erbitux był badany jedynie u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby i nerek. 
Erbitux nie był badany u pacjentów z nieprawidłowościami w obrazie krwi ani u dzieci. 
 
Ciąża: 
 
Jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna koniecznie poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi ryzyko i 
korzyści stosowania leku Erbitux w okresie ciąży. 
 
Karmienie piersią: 
 
Nie karmić piersią w czasie leczenia lekiem Erbitux i przynajmniej przez 1 miesiąc po zakończeniu 
leczenia.  
 
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: 
 
Nie prowadzić pojazdów mechanicznych i nie obsługiwać maszyn, jeżeli wystąpią związane 
z leczeniem objawy wpływające na zdolność koncentracji i czas reakcji. 
 
Stosowanie innych leków: 
 
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które 
wydawane są bez recepty. 
 
 
3. JAK STOSOWAĆ ERBITUX 
 
Erbitux jest podawany pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu leków 
przeciwnowotworowych. 
 
Erbitux jest zwykle podawany we wlewie dożylnym raz w tygodniu. Ponieważ czas leczenia różni się 
u poszczególnych osób, lekarz poinformuje pacjenta o planowanym czasie stosowania leku Erbitux. 
 
Szczegółowe instrukcje dla lekarza lub pielęgniarki dotyczące przygotowania wlewu leku Erbitux 
znajdują się na końcu tej ulotki (patrz „Instrukcja stosowania”). 
 
Lekarz obliczy prawidłową dawkę leku Erbitux, gdyż zależna jest ona od powierzchni ciała (pc.). 
Pierwsza dawka wynosi 400 mg/m² pc. i jest podawana we wlewie dożylnym w przybliżeniu przez 
2 godziny. Każda kolejna dawka wynosi 250 mg/m² pc. i jest podawana we wlewie dożylnym w 
przybliżeniu przez 1 godzinę. Leku Erbitux nie wolno podawać we wlewie z szybkością większą niż 
5 ml/min. 
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Przed pierwszą dawką, pacjent otrzyma lek przeciwuczuleniowy (antyhistaminowy) w celu 
zminimalizowania ryzyka reakcji alergicznej. Lekarz określi czy takie leczenie wstępne jest konieczne 
przed podaniem kolejnych dawek. Podczas każdego wlewu i przynjamniej przez 1 godzinę po jego 
zakończeniu, stan zdrowia pacjenta będzie regularnie kontrolowany w celu wykluczenia wczesnych 
objawów reakcji alergicznej. 
 
Irynotekanu nie wolno podawać wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu wlewu leku Erbitux. 
 
 
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 
 
Jak każdy lek, Erbitux może powodować działania niepożądane. 
Ze względu na skojarzone leczenie z irynotekanem, dodatkowe działania niepożądane mogą być 
związane z podawaniem irynotekanu. Działania niepożądane obejmują następujące objawy: biegunka, 
nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej jelit i jamy ustnej, gorączka, zmniejszenie liczby białych 
krwinek i utrata owłosienia. Dlatego należy zapoznać się też z Ulotką dla pacjenta dla irynotekanu. 
 
Alergiczne działania niepożądane 
 
U około 5 na 100 pacjentów istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych o 
charakterze alergicznym. 
 
Gorączka, dreszcze, nudności, wysypka i trudności w oddychaniu są typowymi łagodnymi lub 
umiarkowanymi alergicznymi działaniami niepożądanymi. Należy poinformować lekarza tak szybko 
jak jest to możliwe, w przypadku ich wystąpienia. Lekarz może rozważyć zmniejszenie szybkości 
wlewu leku Erbitux w celu zahamowania tych objawów. 
 
Jeżeli wystąpią objawy zbliżone do astmy (np. ciężkie zaburzenia oddychania, chrypa, trudności w 
mówieniu) lub szybko postępująca wysypka z pęcherzami czy omdlenie, może to oznaczać 
wystąpienie ciężkiej reakcji alergicznej. Natychmiast należy skontaktować się z lekarzem, gdyż tego 
typu działania niepożądane mogą mieć poważne następstwa i wymagają natychmiastowego leczenia. 
W takich przypadkach leczenie lekiem Erbitux musi być zakończone. 
 
Zaburzenia płucne 
 
Trudności w oddychaniu zostały zaobserwowane u 25 na 100 pacjentów. 
 
Zaburzenia oka 
 
U około 5 na 100 pacjentów istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zapalenia spojówek. 
 
Reakcje skórne 
 
U ponad 80 na 100 pacjentów istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji niepożądanych ze 
strony skóry. U około 15 pacjentów na 100 mogą to być ciężkie reakcje. Głównymi objawami są 
zmiany skórne przypominające trądzik lub zaburzenia paznokci, na przykład zapalenie łożyska 
paznokcia. Większość z tych objawów pojawia się w ciągu pierwszego tygodnia leczenia. Zwykle 
zanikają po zakończeniu leczenia lekiem Erbitux. Jednak w przypadku ich wystąpienia konieczna jest 
zmiana dawki lub zmiany odstępów pomiędzy dawkami leku Erbitux. Dlatego należy natychmiast 
poinformować lekarza w przypadku stwierdzenia rozległej wysypki. Jeśli po zmniejszeniu dawki 
wysypka nadal utrzymuje się, lekarz podejmie decyzję o przerwaniu leczenia. 
 
 
5. PRZECHOWYWANIE LEKU ERBITUX 
 
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 
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Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać. Po otwarciu Erbitux przeznaczony jest do 
natychmiastowego wykorzystania. 
 
Nie należy stosować leku Erbitux po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i 
opakowaniu. 
 
 
6. INNE INFORMACJE 
 
Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR} 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby 
zdrowia: 
 
 
Instrukcja stosowania 
 
Erbitux można podawać za pomocą wlewu kroplowego, pompy infuzyjnej lub pompy strzykawkowej. 
Preparatu nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi podawanymi dożylnie. Do wlewu musi 
być użyty oddzielny zestaw dostępu dożylnego, który po zakończeniu wlewu musi być przepłukany 
jałowym 0,9% roztworem chlorku sodu (9 mg/ml).  
 
Erbitux jest roztworem bezbarwnym, który może zawierać związane z produktem białawe i widoczne 
bezpostaciowe cząstki. Obecność tych cząstek nie wpływa na jakość produktu. Niemniej jednak w 
czasie podawania roztwór musi być przefiltrowany przez filtr o nominalnej wielkości porów 
0,2 mikrometry lub 0,22 mikrometry. 
 
Erbitux nie wykazuje niezgodności 
• z workami polietylenowymi, z octanu etylu winylowego lub z chlorku poliwinylu, 
• z zestawami do infuzji wykonanymi z polietylenu, octanu etylu winylowego, chlorku 

poliwinylu, polibutadienu lub poliuretanu, 
• z filtrami do zestawów dostępu dożylnego z polieterosulfonu, poliamidu lub polisulfonu. 
 
Stabilność chemiczną i fizyczną preparatu wykazano podczas przechowywania do 20 godzin w 
temperaturze 25°C. Ponieważ preparat Erbitux nie zawiera przeciwbakteryjnych środków 
konserwujących ani środka bakteriostatycznego, należy zapewnić warunki aseptyczne w czasie 
przygotowywania roztworu. Erbitux musi być przygotowany w następujący sposób: 
 
• Filtrowanie w przypadku wlewu za pomocą pompy infuzyjnej lub wlewu kroplowego: wziąć 

odpowiedniej wielkości jałową strzykawkę (minimum 50 ml) i założyć odpowiednią igłę. 
Pobrać strzykawką odpowiednią objętość preparatu Erbitux z fiolki. Następnie należy 
wstrzyknąć Erbitux do jałowego opróżnionego pojemnika lub worka do infuzji. Czynność tą 
należy powtarzać do uzyskania pożądanej objętości. Przed rozpoczęciem wlewu należy w 
zestawie dostępu dożylnego umieścić odpowiedni filtr i wypełnić go preparatem Erbitux. Do 
podania leku należy wykorzystać wlew kroplowy lub pompę infuzyjną. Pierwsza dawka wynosi 
400 mg/m² pc. i jest podawana we wlewie dożylnym w przybliżeniu przez 2 godziny. Każda 
kolejna dawka wynosi 250 mg/m² pc. i jest podawana we wlewie dożylnym w przybliżeniu 
przez 1 godzinę. Preparatu Erbitux nie wolno podawać we wlewie z szybkością większą niż 
5 ml/min. 
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• Filtrowanie w przypadku stosowania pompy strzykawkowej: wziąć odpowiedniej wielkości 
jałową strzykawkę (minimum 50 ml). Założyć odpowiednią igłę i pobrać odpowiednią objętość 
preparatu Erbitux z fiolki. Następnie zdjąć igłę i założyć strzykawkę na pompę strzykawkową. 
Do zestawu dostępu dożylnego podłączyć odpowiedni filtr. Następnie należy podłączyć zestaw 
dostępu dożylnego do strzykawki i rozpocząć wlew po napełnieniu zestawu dostępu dożylnego 
preparatem Erbitux. Procedurę tą należy powtórzyć do czasu podania obliczonej objętości leku. 
Pierwsza dawka wynosi 400 mg/m² pc. i jest podawana we wlewie dożylnym w przybliżeniu 
przez 2 godziny. Każda kolejna dawka wynosi 250 mg/m² pc. i jest podawana we wlewie 
dożylnym w przybliżeniu przez 1 godzinę. Preparatu Erbitux nie wolno podawać we wlewie z 
szybkością większą niż 5 ml/min.  

 
Okresowo może dochodzić do zatykania filtrów w czasie wlewu dożylnego. Jeśli dojdzie do zatkania 
filtrów, wówczas muszą być wymienione. 


