
Praktyczne aspekty stosowania leku  
MabThera® SC 1400 mg (rytuksymab)

Materiał przygotowano na podstawie:
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mabthera SC 1400 mg.
2.  Wytyczne dotyczące dostarczania, przechowywania i podawania MabThera® 1400 mg roztwór do wstrzykiwań podskórnych.

PL/MABO/1701/0003



MabThera® SC 1400 mg 

RoztwóR do wstRzykiwań podskóRnych

Jedna fiolka zawiera 1400 mg / 11,7 ml rytuksymabu

1 ml zawiera 120 mg rytuksymabu
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Lek MabtheRa® fiolki

MabThera® sc 1400 mg  
(roztwór do wstrzykiwań) 

wskazania do stosowania Leku MabtheRa®     

54

przybiera
MabThera® 500 mg
MabThera® 100 mg

MabThera® SC 
1400 mg

chłoniak grudkowy

chłoniak rozlany 
z dużych komórek b

przewlekła białaczka 
limfocytowa

MabThera® 500 mg 
roztwór do podania dożylnego

MabThera® 100 mg 
roztwór do podania dożylnego

MabThera® SC 1400 mg 
gotowy roztwór do podania podskórnego
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Zalecana stała dawka leku MabThera w postaci roztworu  
do wstrzykiwań podskórnych wynosi 1400 mg niezależnie  
od powierzchni ciała pacjenta.

 Przed rozpoczęciem podawania leku MabThera w postaci roztworu  
do wstrzykiwań podskórnych wszyscy pacjenci muszą najpierw 
otrzymać dożylnie pełną dawkę produktu Mabthera w postaci  
roztworu do wlewów dożylnych.

Zmiana postaci leku na podskórną jest możliwa w drugim  
lub kolejnym cyklu, po otrzymaniu pełnej dawki produktu  
podanego dożylnie.

1400 mg

II CYKL

MabThera® SC 1400 mg  
(roztwór do wstrzykiwań podskórnych) 

dawkowanie

 

sposób podania i dawkowania Leku MabtheRa®
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Modyfikacja dawki:
nie zaleca się redukcji dawki leku Mabthera.

MabThera® 500 mg

MabThera® SC 1400 mg

MabThera® 100 mg

Koncentrat do sporządzenia  
roztworu do infuzji

sposób podania

Gotowy roztwór do podania  
podskórnego

sposób podania

Indywidualnie dawkowanie 375 mg / m2

dawkowanie

około 2,5 h

czas podania

Stała dawka 1400 mg

dawkowanie

około 5 minut

czas podania

sposób podania:  
Gotowy roztwór do podania  
podskórnego
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pRzed podanieM Leku:

Sprawdzić charakterystyczne cechy opakowania MabThera SC i upewnić się, że używa się 
odpowiedniego produktu:

Aktualnie na  fiolkach  umieszczona jest odklejana 
naklejka z informacjami: dawka, droga podania, wskazania.

przed podaniem leku odkleić naklejkę z fiolki  
i umieścić na strzykawce.

Nowa etykieta fiolki  
– z odklejaną naklejką

Poprzednia forma oznaczenia fiolki 
– bez odklejanej naklejki

Czerwone oznaczenie:  
roztwór do wstrzykiwań  
podskórnych

SC / podanie podskórne

Czerwone oznaczenie:  
wyłącznie do podawania podskórnego

Różowy kapsel  
typu flip-off

MabThera® SC 1400 mg 
(roztwór do wstrzykiwań podskórnych) 

pRzygotowanie do podania Leku

MabThera® SC 1400 mg  
(roztwór do wstrzykiwań podskórnych)  

pRzygotowanie do podania Leku
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MabThera® SC 1400 mg  
(roztwór do wstrzykiwań podskórnych)  

sposób podawania

MabThera® SC 1400 mg  
(roztwór do wstrzykiwań podskórnych)  

sposób podawania

pRzygotowanie pacJenta  
do podania Leku

•  Pacjenta należy poprosić o odchylenie się na rozkładanym 
krześle lub łóżku, aby okolica brzucha była dostępna  
do iniekcji.

•  Produkt Mabthera SC może być podawany tylko w brzuch.

pRzygotowanie Leku MabtheRa sc  
do podania

Strzykawkę z produktem MabThera SC przygotować 
bezpośrednio przed podaniem leku pacjentowi:

•  pobrać całą zawartość fiolki (11,7 ml);

• zabezpieczyć w jałowy sposób końcówkę strzykawki;

•  pozostawić strzykawkę w temperaturze pokojowej w celu 
zmniejszenia lepkości leku (ok. 5 min);

•  igłę do iniekcji podskórnych należy umieścić bezpośrednio 
przed podaniem leku.

1 pRzygotowanie MieJsca iniekcJi 

•  Wybrane miejsce iniekcji na brzuchu należy starannie 
zdezynfekować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

•  Każda iniekcja Mabthera SC powinna być wykonana  
w inne miejsce.

•  Nigdy nie należy podawać leku Mabthera SC w miejsce,  
w którym występuje zaczerwienienie, zasinienie, 
tkliwość lub stwardnienie skóry oraz w miejsce pokryte  
znamionami, bliznami.
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obseRwacJa pacJenta po podaniu Leku 
MabtheRa sc

•  Po podaniu leku MabThera SC pacjenta należy obserwować 
przez co najmniej 15 minut. Dłuższy okres obserwacji może 
być konieczny w przypadku pacjentów ze zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

•  Pacjent może opuścić oddział, jeśli nie otrzymuje żadnego 
dalszego leczenia po podaniu iniekcji leku MabThera SC  
i jeśli nie wystąpiły u niego żadne działania niepożądane.

i specJaLne ŚRodki ostRoŻnoŚci

U wielu pacjentów pojawiają się działania niepożądane w miejscu lub wokół miejsca iniekcji 
leku MabThera SC. Te miejscowe działania niepożądane obejmują ból, obrzęk, zasinienie, 
krwawienie, zaczerwienienie skóry, świąd i wysypkę.

Należy poinformować pacjenta, że jeśli po opuszczeniu szpitala wystąpiłyby u niego 
poniższe objawy powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem:
• trudności w oddychaniu;
• obrzęk języka lub gardła;
• wymioty lub kołatanie serca.

Objawy te mogą one wskazywać na reakcję alergiczną.

MabThera® SC 1400 mg  
(roztwór do wstrzykiwań podskórnych)  

sposób podawania

MabThera® SC 1400 mg  
(roztwór do wstrzykiwań podskórnych)  

sposób podawania

5

•  Używanie wewnętrznej strony dłoni do uciskania tłoka może pomóc w utrzymaniu stałego  
tempa przepływu leku.

•  Upewnić się, że cała zawartość strzykawki została podana. 

•  Miejsce iniekcji zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi procedurami.

•  Jeżeli podawanie iniekcji zostanie przerwane, można je wznowić w tym samym lub innym miejscu.

i

wykonanie iniekcJi  
(zgodnie z obowiązuJącyMi  
w danyM oŚRodku pRoceduRaMi)

•  Uchwycić skórę brzucha jedną ręką tak, aby powstał  
fałd skórny, co ułatwi wykonać iniekcję podskórną.
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lek MabThera® sc należy podawać 
przez około 5 minut.



nieotwarta fiolka

po otwarciu fiolki

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony 
leku MabThera SC przed działaniem światła słonecznego

Przechowywać w lodówce 2- 8oC

okRes waŻnoŚci

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór do infuzji powinien być zużyty  
natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, przygotowanie go powinno mieć miejsce  
w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach asceptycznych, a odpowiedzialność za czas  
oraz warunki przechowywania przed zastosowaniem ponosi użytkownik.

a następnie przez 8 godzin w temperaturze 
pokojowej (max. 30oC)maks.

MabThera® SC 1400 mg  
(roztwór do wstrzykiwań podskórnych)  

sposób pRzechowywania

MabThera® SC 1400 mg  
(roztwór do wstrzykiwań podskórnych) 

sposób pRzechowywania

i

Po przeniesieniu z fiolki do strzykawki,  
lek zachowuje stabilne właściwości fizyczne  
i chemiczne przez okres do 48 godzin  
w temperaturze 2oC - 8oC

1400 mg2-8oC
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Ważność 30 miesięcy


