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: Materiał edukacyjny  

dla personelu medycznego 
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Kadcyla:  

Kadcyla jest koniugatem przeciwciała z lekiem chemicznym, który zawiera trastuzumab, 

humanizowane przeciwciało IgG1 skierowane przeciw HER2 oraz DM1, majtanzynoid będący 

inhibitorem mikrotubul. Emtanzyna oznacza kombinację łącznika i DM1. 

 

Wskazania do stosowania 

Produkt leczniczy Kadcyla jest wskazany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z HER2-

dodatnim, nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi, 

poddanych wcześniej terapii trastuzumabem i taksanem, w skojarzeniu lub w monoterapii. Do 

leczenia kwalifikują się pacjenci: 

  Po wcześniejszym leczeniu z powodu miejscowo zaawansowanej lub uogólnionej postaci choroby, 

 lub 

 u których wystąpił nawrót choroby w trakcie lub przed upływem 6 miesięcy od zakończenia leczenia 

uzupełniającego.  

 

Ważne informacje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 
 

Istnieje ryzyko zamiany produktów leczniczych Kadcyla i Herceptin podczas ich 
przepisywania, przygotowywania i podawania. 

Zamiana tych produktów może prowadzić do przedawkowania, zastosowania zbyt małej 
dawki i/lub wystąpienia działań niepożądanych. 

 

 Kadcyla i Herceptin to dwa różne produkty lecznicze zawierające różne substancje czynne 

 Kadcyla i Herceptin nie można stosować zamiennie. 

 Kadcyla (trastuzumab emtanzyna) nie jest odpowiednikiem ani lekiem biopodobnym do 

produktu Herceptin (trastuzumab). 

 Nie należy stosować produktu Kadcyla w skojarzeniu z trastuzumabem ani chemioterapią. 

 Nie należy stosować produktu Kadcyla w dawce większej niż 3,6 mg/kg masy ciała co 3 

tygodnie. 
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Porównanie produktów leczniczych Herceptin do podawania dożylnego, Herceptin do 

podawania podskórnego i Kadcyla: różnice i podobieństwa 

 

Znak firmowy    

Wskazania do 

stosowania 

HER2-dodatni rak 

piersi, 

HER2-dodatni 

przerzutowy rak 

połączenia przełykowo-

żołądkowego lub  

rak żołądka  

HER2-dodatni  

rak piersi 

 

HER2-dodatni 

przerzutowy rak 

piersi 

Międzynarodowa 

nazwa 

niezastrzeżona 

(INN) 

trastuzumab trastuzumab 
trastuzumab 

emtanzyna 

Dawkowanie  

(co 3 tygodnie) 

dawka nasycająca:          

8 mg/kg,                  

kolejne dawki: 6 mg/kg 

stała dawka 600 mg  3,6 mg/kg 

Postać proszek roztwór proszek 

Ilość leku w fiolce 150 mg  600 mg 100 mg i 160 mg 

Wielkość fiolki 15 ml 5 ml 15 ml i 20 ml 

 

 
Zapobieganie błędom medycznym: Lekarze/etap przepisywania produktu leczniczego 
 

Z powodu podobnej międzynarodowej nazwy niezastrzeżonej (trastuzumab vs. trastuzumab 

emtanzyna) mogą wystąpić błędy podczas przepisywania produktu leczniczego. 

 

Systemy elektroniczne: Potencjalna możliwość zamiany produktu leczniczego 
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Kolejność alfabetyczna 

produktów leczniczych 

Skracanie nazw i ograniczenie pola tekstowego 

Nazwy trastuzumab  

i trastuzumab emtanzyna mogą 

być umieszczone jedna po drugiej  

System może wyświetlać tylko część nazwy produktu 

leczniczego w rozwijanym menu lub oknie tekstowym 

 (np. “trastuzumab” dla Herceptin i Kadcyla) 

 

 

Odręczne przepisywanie leku: Potencjalne możliwości pomyłki 

Zawsze należy stosować nazwę Kadcyla i trastuzumab emtanzyna, jeśli przepisuje się ten produkt 

leczniczy. 

Prawidłowy zapis Przykłady błędów wynikających ze skracania 

nazwy 

Kadcyla (trastuzumab emtanzyna) 

Trastuzumab emtanzyna (Kadcyla) 
 

Kadcyla (trastuzumab e) 

Kadcyla (trastuzumab) 

Trastuzumab e 
 

 
Postępowanie zmniejszające ryzyko błędów  

 
 

 

 Lekarze przepisujący Kadcyla muszą zapoznać się z Charakterystyką Produktu 

Leczniczego tego leku. 

 Omawiając leczenie z pacjentem należy stosować nazwy Kadcyla i trastuzumab 

emtanzyna.  

 Systemy elektroniczne: 

 sprawdzić zapisanie właściwego leku przed zatwierdzeniem w systemie; 

  zawsze wybierać odpowiedni lek w elektronicznej historii choroby; 

 upewnić się, że przepisano Kadcyla, czyli trastuzumab emtanzyna,  

a nie trastuzumab; 

• stosować nazwy handlowe produktów leczniczych, o ile to możliwe. 

 Odręczne przepisywanie produktu leczniczego: 

  upewnić się, że zarówno nazwa Kadcyla jak i trastuzumab emtanzyna są wpisane 

na recepcie i w dokumentacji pacjenta; 

 Nie stosować skrótów, nie skracać oraz nie omijać żadnej nazwy. 

 Należy się upewnić, że w historii choroby pacjenta w sposób jasny zapisano poprawną 

nazwę leku. 
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Zapobieganie błędom: Farmaceuci/etap przygotowywania produktu leczniczego 
 

 

Działania zmniejszające ryzyko wystąpienia błędów:

 

Znak firmowy    

Ilość leku 150 mg 600 mg 100 mg 160 mg 

Wygląd 

opakowania, 

kolorystyka  

      

Kolorystyka 

etykiet 

Kolorystyka 

nakrętki 

Kolorystyka 

charakterystycz

na dla produktu 

leczniczego  

 

  
 

 

fioletowy 

 Farmaceuci muszą zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Kadcyla. 

 Sprawdzić, czy w szpitalu/ośrodku leczącym wprowadzono procedury zapobiegania 

błędom medycznym i czy są one stosowane. 

 Czytając recepty pamiętać, że istnieją trzy leki o podobnej międzynarodowej nazwie 
niezastrzeżonej (trastuzumab, trastuzumab SC i trastuzumab emtanzyna). 

 

• Dwa razy sprawdzić, że zapisanym produktem leczniczym jest Kadcyla, 

trastuzumab emtanzyna oraz, że na recepcie i/lub w historii choroby podano te dwie 

nazwy.  

 W przypadku wątpliwości skontaktować się z lekarzem prowadzącym.  

 Zapoznać się z różną kolorystyką opakowań, etykiet i nakrętek, aby wybierać właściwe 

produkty lecznicze. 

 Sprawdzać, czy prawidłowe produkty lecznicze są oferowane w hurtowni i czy 

prawidłowe produkty trafiają do apteki.    

 Przechowywać Kadcyla w innym miejscu w lodówce niż produkty lecznicze, takie jak 

Herceptin IV i Herceptin S.C. 
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Zapobieganie błędom: Pielęgniarki/etap podawania produktu leczniczego 

Działania zmniejszające ryzyko wystąpienia błędów: 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

• Pielęgniarki muszą zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Kadcyla.  

Sprawdzić, czy w szpitalu/ośrodku leczącym wprowadzono procedury zapobiegania błędom 

medycznym i czy są one stosowane.  

• Sprawdzać zarówno receptę, jak i dokumentację pacjenta, aby mieć pewność, że 

odnotowano Kadcyla i trastuzumab emtanzynę zgodnie z przepisanym produktem 

leczniczym. 

• Po otrzymaniu zlecenia na podanie wlewu, sprawdzić etykietę worka infuzyjnego z receptą  

i dokumentacją chorego. 

• Rozważyć stosowanie systemu podwójnej kontroli przez pielęgniarki przed rozpoczęciem 

wlewu, aby mieć pewność, że podaje się odpowiedni produkt leczniczy w prawidłowej dawce. 

• Omawiając leczenie z pacjentem należy stosować obie nazwy Kadcyla i trastuzumab 

emtanzyna.  

• Nie stosować dawek produktu Kadcyla większych niż 3,6 mg/kg masy ciała co 3 tygodnie. 

• Zapoznać się z zasadami modyfikacji dawkowania produktu leczniczego Kadcyla  

w przypadku wystąpienia działań niepożądanych. 
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ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 
 
Zgłaszanie działań niepożądanych w przypadku nowo wprowadzonego na rynek leku służy nie tylko 
identyfikacji i określeniu liczby działań niepożądanych, ale także ustaleniu grup szczególnego ryzyka, 
związanego na przykład z chorobami współistniejącymi, wiekiem, płcią oraz stosowaną dawką leku. 
Dzięki Państwa zgłoszeniom, po wprowadzeniu leku do obrotu bezpieczeństwo jego stosowania jest 
stale monitorowane w celu zapewnienia utrzymania odpowiedniego stosunku korzyści do ryzyka oraz 
w celu udzielania odpowiednich informacji osobom wykonującym zawód medyczny. 
Dlatego prosimy o zgłaszanie wszystkich działań niepożądanych do: 
 
Roche Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 39 B 
02-672 Warszawa 
Tel. (22) 345 18 88 
Faks: (22) 345 17 90 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać do Roche Polska Sp. z o.o. na Formularzu Zgłoszenia Zdarzenia 
Niepożądanego dołączonego do niniejszego materiału informacyjnego lub za pomocą formularza 
zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym: 
 
www.roche.pl  
 
i/lub do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Warszawa 
Tel.: + 48 22 49 21 301 
Faks: + 48 22 49 21 309 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl 
 

Dodatkowe formularze dostępne są na stronie internetowej www.urpl.gov.pl 
 

 
Roche Polska Sp. z o.o. 
02-672 Warszawa. ul. Domaniewska 39B 
tel. (22) 345 18 88, fax (22) 345 18 74,  
www.roche.pl 

 

http://www.roche.pl/
mailto:ndl@urpl.gov.p

