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Co należy wiedzieć na temat leku 

MabThera® 
 

 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

farmakoterapii przeznaczone dla pacjentów 

otrzymujących lek MabThera 
 

 Niniejsza broszura zawiera wyłącznie najważniejsze informacje dotyczące 

bezpieczeństwa farmakoterapii.  

 W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących możliwych działań 

niepożądanych leku MabThera należy zapoznać się z Ulotką dla Pacjenta. 
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Informacje o broszurze 

Informacje zawarte w tej broszurze przeznaczone są dla pacjentów, którzy otrzymują lek 

MabThera z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów, ziarniniakowatości z zapaleniem 

naczyń, mikroskopowego zapalenia naczyń lub pęcherzycy zwykłej. Należy starannie 

przeczytać tę broszurę — ważne jest, aby pacjent znał korzyści i ryzyko związane ze 

stosowaniem leku MabThera. 

Broszura ta: 

 odpowiada na pytania pacjenta dotyczące potencjalnego ryzyka związanego ze 

stosowaniem lekiu MabThera — to pomoże zdecydować pacjentowi i jego lekarzowi, 

czy ten rodzaj terapii jest odpowiedni 

 zawiera informacje na temat leku MabThera 

 opisuje, co powinien wiedzieć pacjent przed zastosowaniem leku MabThera 

 opisuje najważniejsze działania niepożądane leku, których powinien być świadomy 

pacjent — obejmujące między innymi rzadkie, ale ciężkie zakażenie mózgu, zwane 

postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią (PML) 

 opisuje objawy zakażenia oraz PML 

 opisuje, co powinien zrobić pacjent w przypadku, gdy podejrzewa u siebie 

wystąpienie zakażenia lub PML 

 zawiera informacje dotyczące Karty Ostrzegawczej dla Pacjenta. 

  

Co należy wiedzieć na temat leku MabThera 

O leku MabThera 

Lek MabThera wpływa na układ odpornościowy i może zwiększyć ryzyko wystąpienia 

zakażeń. Niektóre zakażenia mogą być poważne i wymagać leczenia. 

 

W jakim celu stosuje się lek MabThera 

Lek MabThera jest stosowany w leczeniu chorych na: 

 Ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) — jest stosowany, gdy inne leki 

przestają działać, nie są wystarczająco skuteczne lub powodują działania niepożądane. 

Pacjent zazwyczaj także przyjmuje równocześnie  inny lek: metotreksat. 

 Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA lub ziarniniak Wegenera) lub 

mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA) — lek jest stosowany w celu złagodzenia lub 

całkowitego wyeliminowania objawów. Pacjent zazwyczaj równocześnie przyjmuje 

codziennie sterydy. 

 Pęcherzycę zwykłą (PV) – lek jest stosowany w leczeniu pacjentów z pęcherzycą zwykłą 

o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, zazwyczaj w kombinacji ze steroidami.  

 Specyficzne nowotwory układu krwiotwórczego — informacji o zastosowaniu w tym 

wskazaniu nie zawarto w niniejszej broszurze. 
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O przyjmowaniu leku MabThera 

Lek MabThera jest podawany w postaci wlewu dożylnego. 

Jak każdy lek, MabThera może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one 

wystąpią i większość z nich nie ma charakteru poważnego. 

 W przypadku stosowania leku MabThera w skojarzeniu z innymi lekami, niektóre z 

działań niepożądanych mogą wystąpić w związku z przyjmowaniem innych leków. 

 Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie i wymagać leczenia. Rzadko, 

niektóre działania niepożądane mogą zagrażać życiu. 

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę w razie wystąpienia 

któregokolwiek z działań niepożądanych. W razie jakichkolwiek dalszych pytań należy 

zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. 

Należy mieć przy sobie listę wszystkich innych przyjmowanych leków. Należy ją pokazywać 

wszystkim osobom, które sprawują opiekę medyczną nad pacjentem, na przykład lekarzowi, 

farmaceucie, pielęgniarce czy dentyście. 

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku MabThera 

Przed przyjęciem leku MabThera należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, 

jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały kiedykolwiek w przeszłości: 

Zakażenia 

Przed przyjęciem leku MabThera należy poinformować lekarza, farmaceutę lub 

pielęgniarkę, jeśli: 

 pacjent obecnie ma zakażenie (nawet łagodne, takie jak przeziębienie). Lekarz, 

farmaceuta lub pielęgniarka może zalecić wstrzymanie podania leku MabThera do czasu 

wyleczenia infekcji 

 pacjent ma częste infekcje lub przebył wiele infekcji w przeszłości 

 pacjent ma obecnie lub przebył w przeszłości ciężką infekcję, np. gruźlicę, zakażenie 

krwi (posocznicę, sepsę) lub jakąkolwiek chorobę, osłabiającą układ odpornościowy 

 pacjent cierpi na schorzenie, które zwiększa jego podatność na poważne infekcje, 

wymagające leczenia. 

 

Inne choroby  

Przed przyjęciem leku MabThera należy poinformować lekarza, farmaceutę lub 

pielęgniarkę, jeśli: 

 pacjent ma chorobę serca 

 pacjent ma problemy z oddychaniem  

 pacjentka jest w ciąży, próbuje zajść w ciążę lub karmi piersią 

 pacjent choruje obecnie lub chorował w przeszłości na wirusowe zapalenie wątroby lub 

inną chorobę wątroby 

 pacjent miał nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych krwi lub moczu. 
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Leki 

Przed przyjęciem leku MabThera należy poinformować lekarza, farmaceutę lub 

pielęgniarkę, jeśli: 

 pacjent przyjmuje leki na nadciśnienie 

 pacjent przyjmuje lub kiedykolwiek przyjmował leki, które mogą wpływać na układ 

immunologiczny — np. leki powodujące upośledzenie funkcji układu odpornościowego 

zwane „lekami immunosupresyjnymi” lub leki stosowane w terapii nowotworów, zwane 

chemioterapią  

 pacjent przyjmował chemioterapię, która wpływa na serce (chemioterapię 

kardiotoksyczną) 

 pacjent przyjmuje lub ostatnio przyjmował jakiekolwiek inne leki. Dotyczy to leków 

zakupionych w aptece, supermarkecie lub drogerii. 

 

Szczepienia ochronne 

Przed przyjęciem leku MabThera należy poinformować lekarza, farmaceutę lub 

pielęgniarkę, jeśli: 

 w bliskiej przyszłości konieczne będzie przeprowadzenie jakiegokolwiek szczepienia, w 

tym szczepienia wymaganego przy podróży do innych krajów.  

Niektórych szczepionek nie należy podawać w tym samym czasie co lek MabThera lub w 

ciągu kilku miesięcy po zastosowaniu leku MabThera. Lekarz prowadzący sprawdzi, czy 

przed rozpoczęciem terapii lekiem MabThera pacjent może otrzymać jakąś szczepionkę. 

Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli powyższe informacje 

odnoszą się do pacjenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed przyjęciem leku 

MabThera należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.  

 

W trakcie lub po zakończeniu terapii lekiem MabThera 

Lek MabThera wpływa na układ odpornościowy i może zwiększać ryzyko rozwoju zakażeń. 

Niektóre zakażenia mogą być poważne i wymagać leczenia. 

Zakażenia  

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi 

którykolwiek z następujących możliwych objawów infekcji: 

 wysoka temperatura (gorączka) z dreszczami lub bez dreszczy 

 kaszel, który nie ustępuje 

 utrata masy ciała 

 ból, który nie jest związany z urazem  

 ogólne złe samopoczucie, zmęczenie lub uczucie braku energii 

 piekący ból przy oddawaniu moczu. 

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi 

którykolwiek z wymienionych powyżej objawów infekcji. 
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Ciężkie zakażenie mózgu — zwane postępującą wieloogniskową 

leukoencefalopatią (PML) 

Rzadko lek MabThera może powodować ciężkie zakażenie mózgu nazywane postępującą 

wieloogniskową leukoencefalopatią (PML). Może ono prowadzić do bardzo ciężkiej 

niepełnosprawności i może stanowić zagrożenie życia.  

PML jest spowodowana przez wirus. U większości zdrowych osób dorosłych wirus pozostaje 

nieaktywny i dlatego jest nieszkodliwy. Nie jest wiadome dlaczego wirus uaktywnia się u 

niektórych osób, może mieć to związek z osłabieniem układu odpornościowego. 

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi 

którykolwiek z następujących objawów PML: 

 splątanie, utrata pamięci lub problemy z jasnym myśleniem 

 zaburzenia równowagi lub zmiana sposobu chodzenia lub mówienia 

 utrata siły lub osłabienie jednej strony ciała 

 niewyraźne widzenie lub utrata wzroku. 

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli w trakcie 

leczenia lub w okresie do 2 lat po przyjęciu ostatniej dawki leku MabThera wystąpi 

którykolwiek z wymienionych powyżej objawów PML. 

 

Karta Ostrzegawcza dla Pacjenta 

Karta Ostrzegawcza dla Pacjenta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

farmakoterapii, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem leczenia oraz w 

trakcie i po zakończeniu leczenia lekiem MabThera. 

 Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka powinien przekazywać pacjentowi przyjmującemu 

lek MabThera Kartę Ostrzegawczą dla Pacjenta przy każdym podaniu wlewu leku 

MabThera. 

 Pacjent zawsze powinien ją mieć przy sobie — można ją nosić w portfelu czy 

portmonetce. 

 Kartę należy pokazywać wszystkim osobom, które sprawują opiekę medyczną nad 

pacjentem. Dotyczy to każdego lekarza, farmaceuty, pielęgniarki lub dentysty, do 

którego zgłasza się pacjent — nie tylko specjalisty, który przepisuje lek MabThera. 

 Należy poinformować partnera lub opiekuna o leczeniu i pokazać im Kartę Ostrzegawczą 

dla Pacjenta, ponieważ to oni mogą zauważyć działania niepożądane, których pacjent nie 

będzie świadomy. 

 Kartę Ostrzegawczą dla Pacjenta należy zachować przez 2 lata od przyjęcia ostatniej 

dawki leku MabThera. Wpływ leku MabThera na układ odpornościowy może 

utrzymywać się przez kilka miesięcy, zatem działania niepożądane mogą wystąpić nawet 

po zakończeniu terapii lekiem MabThera. 
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