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RoActemra® (tocilizumab)

Przewodnik 
dawkowania

Przewodnik, którego zadaniem jest pomóc fachowym pracownikom ochrony zdro-
wia w przygotowaniu i podawaniu produktu leczniczego RoActemra pacjentom z:

•  Reumatoidalnym zapaleniem stawów [podanie dożylne lub podskórne]
•  Olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic (ang. GCA) [podanie podskórne]
•  Wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (nazywanym 

także młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów o początku wielostawo-
wym) [podanie dożylne lub podskórne]

•  Młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów o początku uogólnionym [po-
danie dożylne lub podskórne]

•  Ciężkim lub zagrażającym życiu zespołem uwalniania cytokin (nazywanym także 
CRS), wywołanym przez limfocyty T zawierające chimeryczny receptor antygeno-
wy (CAR) [podanie dożylne]
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Przewodnik dawkowania  
produktu RoActemra® (tocilizumab) (i.v.) w leczeniu RZS, wMIZS, uMIZS, zespołu uwal-
niania cytokin i produktu RoActemra® (tocilizumab) (s.c.) w leczeniu RZS, GCA, wMIZS 
i uMIZS

SpiS treści

cZĘśĆ i – pODANie prODUKtU rOActemrA we wLewie DOŻYLNYm ............7

1.  Zważenie pacjenta i obliczenie dawki produktu RoActemra  
zgodnie ze wskazaniem do stosowania ...........................................................................7

2. Zgromadzenie wszystkich niezbędnych materiałów ................................................... 13

3. Dokonanie oceny wyjściowej ......................................................................................... 14

4. Przygotowanie pacjenta do infuzji ................................................................................. 14

5. Przygotowanie produktu RoActemra do infuzji ........................................................... 14

6. Rozpoczęcie infuzji produktu RoActemra ..................................................................... 15

cZĘśĆ ii – prZewODNiK pODSKÓrNegO pODAwANiA prODUKtU  
rOActemrA Z ZAStOSOwANiem AmpUŁKO-StrZYKAwKi LUB  
wStrZYKiwAcZA ActpeN (UrZĄDZeŃ DO pODAwANiA prODUKtU  
rOActemrA) ......................................................................................................17

1. Zgromadzenie wszystkich niezbędnych materiałów ................................................... 17

2. Dokonanie oceny wyjściowej ......................................................................................... 18

3. Przygotowanie do wstrzyknięcia .................................................................................... 18

Przygotowanie wstrzyknięcia: ampułko-strzykawka z produktem RoActemra ......... 19

Przygotowanie wstrzyknięcia: Wstrzykiwacz ACTPen RoActemra  ............................ 20

4. Wybór i przygotowanie miejsca wstrzyknięcia ............................................................. 20

5. Podanie wstrzyknięcia ..................................................................................................... 22

Podanie: Ampułko-strzykawka z produktem RoActemra ............................................ 22

Podanie: Wstrzykiwacz ACTPen RoActemra ..................................................................... 24

6. Usuwanie urządzenia z produktem RoActemra ........................................................... 29

7. Odnotowanie wstrzyknięcia w dokumentacji ............................................................... 29



4 5

Niniejszy Przewodnik dawkowania produktu RoActemra stanowi część wymagań będą-
cych warunkiem uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu RoActemra  
i zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie stosowania, które należy znać podając 
produkt RoActemra. Przewodnik dawkowania produktu RoActemra należy czytać wraz 
z Broszurą dla fachowych pracowników ochrony zdrowia i broszurą dla pacjentów (do-
stępne na stronie internetowej pod adresem https://dlalekarzy.roche.pl) oraz drukami 
informacyjnymi/Charakterystyką Produktu Leczniczego RoActemra (dostępnymi na 
stronie internetowej pod adresem www.roche.pl), ponieważ zawierają one ważne infor-
macje o produkcie RoActemra.

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami przed podaniem produktu.

roActemra podanie dożylne (roActemra 20 mg/ml koncentrat  
do sporządzania roztworu do infuzji):

Produkt RoActemra, w skojarzeniu z metotreksatem (MTX), jest wskazany w:

•  Leczeniu dorosłych pacjentów z czynnym, postępującym reumatoidalnym zapale-
niem stawów (RZS) o nasileniu ciężkim, nieleczonych dotychczas za pomocą MTX.

•  Leczeniu dorosłych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów 
(RZS) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których stwierdzono niewystarcza-
jącą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję dotychczasowego leczenia jednym 
lub kilkoma lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (ang. 
DMARDs) lub inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (ang. anti-TNF).

•  U tych pacjentów produkt RoActemra może być podawany w monoterapii w przy-
padku nietolerancji metotreksatu lub w sytuacji, gdy kontynuacja leczenia metotrek-
satem nie jest wskazana.

•  Wykazano, że produkt RoActemra zmniejsza szybkość postępu uszkodzenia stawów 
mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawę sprawności fizycznej przy po-
dawaniu łącznie z metotreksatem.

Produkt RoActemra jest wskazany w leczeniu czynnego młodzieńczego idiopatycznego 
zapalenia stawów o początku uogólnionym (uMIZS) u pacjentów w wieku co najmniej 
2 lat, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na wcześniejsze leczenie nie-
steroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) i kortykosteroidami układowymi. Pro-
dukt RoActemra może być podawany w monoterapii (w przypadku nietolerancji MTX 
oraz u pacjentów, u których leczenie MTX nie jest wskazane) lub w skojarzeniu z MTX.

Produkt RoActemra w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu 
wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (wMIZS; czynnik 
reumatoidalny pozytywny lub negatywny oraz postać nielicznostawowa, rozszerzająca) 
u pacjentów w wieku co najmniej 2 lat, u których stwierdzono niewystarczającą odpo-

wiedź na wcześniejsze leczenie MTX. Produkt RoActemra może być podawany w mo-
noterapii w  przypadku nietolerancji MTX lub u pacjentów, u których kontynuowanie 
leczenia MTX nie jest wskazane.

Produkt RoActemra jest wskazany - w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z kortyko-
steroidami - ciężkiego lub zagrażającego życiu zespołu uwalniania cytokin (nazywanego 
także CRS), indukowanego terapią komórkami T zawierającymi chimeryczny receptor 
antygenowy (CAR) u dorosłych oraz dzieci w wieku co najmniej 2 lat.

roActemra podanie podskórne (roActemra 162 mg roztwór  
do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce):

Produkt RoActemra jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów (RZS):

W skojarzeniu z metotreksatem (MTX), produkt RoActemra jest wskazany w:

•  Leczeniu pacjentów z czynnym, postępującym reumatoidalnym zapaleniem stawów 
(RZS) o ciężkim nasileniu, nieleczonych dotychczas za pomocą MTX.

•  Leczeniu dorosłych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów 
(RZS) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których stwierdzono niewystarcza-
jącą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję dotychczasowego leczenia jednym 
lub kilkoma lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (ang. 
DMARDs) lub inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (ang. anti-TNF).

•  U tych pacjentów produkt RoActemra może być podawany w monoterapii w przy-
padku nietolerancji metotreksatu lub w sytuacji, gdy kontynuacja leczenia metotrek-
satem nie jest wskazana.

•  Wykazano, że produkt RoActemra zmniejsza szybkość postępu uszkodzenia stawów 
mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawę sprawności fizycznej przy po-
dawaniu łącznie z metotreksatem.

Produkt RoActemra jest wskazany w leczeniu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic 
(ang. GCA) u dorosłych pacjentów. 

Produkt RoActemra jest wskazany w leczeniu czynnego młodzieńczego idiopatycznego 
zapalenia stawów o początku uogólnionym (uMIZS) u pacjentów w wieku co najmniej 
1 roku, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na wcześniejsze leczenie 
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) i kortykosteroidami układowymi. Pro-
dukt RoActemra może być podawany w monoterapii (w przypadku nietolerancji MTX 
lub u pacjentów, u których kontynuowanie leczenia MTX nie jest wskazane) lub w sko-
jarzeniu z MTX.
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Produkt RoActemra w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu 
wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (wMIZS; czynnik 
reumatoidalny pozytywny lub negatywny oraz postać nielicznostawowa, rozszerzająca) 
u pacjentów w wieku co najmniej 2 lat, u których stwierdzono niewystarczającą odpo-
wiedź na wcześniejsze leczenie MTX. Produkt RoActemra może być podawany w mo-
noterapii w przypadku nietolerancji MTX lub u pacjentów, u których kontynuowanie 
leczenia MTX nie jest wskazane.

Przed każdą infuzją:
•  Przed podaniem produktu ważne jest omówienie wraz z pacjentem lub rodzicami/

opiekunami lub zarówno z pacjentem jak i rodzicami/opiekunami pacjenta listy kon-
trolnej, zamieszczonej w broszurze dla pacjenta: „Ważne informacje o bezpieczeń-
stwie stosowania dla pacjentów”.

•  Należy zapewnić pacjentowi lub rodzicom/opiekunom pacjenta lub zarówno pa-
cjentowi jak i rodzicom/opiekunom pacjenta dostatecznie dużo czasu na zadanie 
ewentualnych pytań i udzielenie odpowiedzi.

•  Ważne jest, aby omówić z pacjentem lub rodzicami/opiekunami pacjenta lub za-
równo z pacjentem  jak i rodzicami/opiekunami pacjenta informacje zamieszczone 
w Broszurze dla fachowych pracowników ochrony zdrowia oraz w broszurze dla pa-
cjenta „Ważne informacje o bezpieczeństwie stosowania dla pacjentów”. Pomoże 
to im zrozumieć, czego można się spodziewać od leczenia produktem RoActemra 
względem stanu pacjenta.

W celu uzyskania pełnej informacji, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) 
i Ulotka dla pacjenta produktu RoActemra: Informacja dla użytkownika, które można 
znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (ang. European Medicines 
Agency) (www.ema.europa.eu).

Aby uzyskać broszurę dla pacjenta leczonego produktem RoActemra i inne informacje 
należy zwrócić się do przedstawiciela handlowego firmy Roche Polska Sp. z o.o. Jeśli ma 
Pani/Pan pytania lub obawy, należy wejść na stronę www.roche.pl lub zadzwonić pod 
numer 22 345 1888.

cZĘśĆ i –  pODANie prODUKtU rOActemrA  
we wLewie DOŻYLNYm

ten przewodnik prowadzi przez proces infuzji produktu roActemra w 6 krokach

1.  ZwAŻeNie pAcJeNtA i OBLicZeNie DAwKi prODUKtU  
rOActemrA ZgODNie Ze wSKAZANiem DO StOSOwANiA

Dawkowanie produktu RoActemra jest obliczane indywidualnie dla każdego pacjenta 
na podstawie masy ciała i wskazania do stosowania leku. Częstość podawania leku różni 
się w zależności od wskazania. Należy sprawdzić masę ciała pacjenta i wskazanie do 
stosowania, a następnie zlokalizować je w tabeli, aby znaleźć odpowiadającą im dawkę 
i zalecaną kombinację fiolek. 

Jeżeli dawka, którą należy podać pacjentowi, została obliczona przed dniem infuzji, na-
leży zważyć pacjenta, aby upewnić się, że masa ciała nie uległa zmianie od pierwsze-
go obliczenia dawki, a dawka nie wymaga zmiany. Jeżeli masa ciała pacjenta uległa 
zmianie, należy skontaktować się z lekarzem przepisującym lek, aby omówić ewentualną 
potrzebę zmiany dawki. W tabeli można sprawdzić, czy modyfikacja dawkowania jest 
konieczna.

Po obliczeniu dawki, należy wybrać taką kombinację fiolek z produktem RoActemra, 
która najlepiej pasuje do potrzeb pacjenta. Produkt RoActemra jest dostępny w trzech 
fiolkach o różnej mocy:

Należy sprawdzić fiolki na obecność wytrąconych cząstek lub przebarwień. Można sto-
sować tylko taki roztwór, który jest przejrzysty do opalizującego, bezbarwny do blado-
żółtego i pozbawiony widocznych cząstek.  

Dawkę produktu RoActemra podawaną dożylnie dla pacjentów z RZS oblicza się na 
podstawie masy ciała każdego pacjenta według następującego wzoru:

Dla dawki 8 mg/kg mc.:
Masa ciała pacjenta (kg) x 8 (mg/kg mc.) = dawka (mg) produktu RoActemra

rZS:  prZewODNiK prZYgOtOwANiA i DOŻYLNegO  
pODAwANiA prODUKtU rOActemrA

Fiolki 400 mg (20 ml) Fiolki 200 mg (10 ml) Fiolki 80 mg (4 ml)
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Dla osób, których masa ciała przekracza 100 kg nie zaleca się stosowania dawek wyż-
szych niż 800 mg w jednej infuzji.

Dawka 8 mg/kg mc.

masa ciała
(kg)

Dawka
(mg)

Dawka
(ml)

Kombinacja fiolek

50 400 20

52 416 20,8

54 432 21,6

56 448 22,4

58 464 23,2

60 480 24

62 496 24,8

64 512 25,6

66 528 26,4

68 544 27,2

70 560 28

72 576 28,8

74 592 29,6

76 608 30,4

78 624 31,2

80 640 32

82 656 32,8

84 672 33,6

86 688 34,4

88 704 35,2

90 720 36

92 736 36,8

94 752 37,6

96 768 38,4

98 784 39,2

≥100 800 40

Dawkę produktu RoActemra podawaną dożylnie pacjentom z wMIZS oblicza się na 
podstawie masy ciała każdego pacjenta według następującego wzoru:

Dla pacjentów o masie ciała <30 kg:
Masa ciała pacjenta (kg) x 10 (mg/kg mc.) = dawka (mg) produktu RoActemra

Dla pacjentów o masie ciała ≥30 kg:
Masa ciała pacjenta (kg) x 8 (mg/kg mc.) = dawka (mg) produktu RoActemra

masa ciała
(kg) 

Dawka
(mg)

Dawka
(ml)

Kombinacja fiolek

10 100 5

12 120 6

14 140 7

16 160 8

18 180 9

20 200 10

22 220 11

24 240 12

26 260 13

28 280 14

30 240 12

32 256 12,8

34 272 13,6

36 288 14,4

38 304 15,2

40 320 16

42 336 16,8

44 352 17,6

wmiZS:  przewodnik przygotowania i dożylnego podawania  
produktu roActemra

1
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46 368 18,4

48 384 19,2

50 400 20

52 416 20,8

54 432 21,6

56 448 22,4

58 464 23,2

60 480 24

62 496 24,8

64 512 25,6

66 528 26,4

68 544 27,2

70 560 28

72 576 28,8

74 592 29,6

76 608 30,4

78 624 31,2

80 640 32

82 656 32,8

84 672 33,6

86 688 34,4

88 704 35,2

90 720 36

92 736 36,8

94 752 37,6

96 768 38,4

98 784 39,2

≥100 800 40

Dawki leku należy podawać w odstępie 2 tygodni. 
Zmiana dawki z 8 mg/kg mc. lub 12 mg/kg mc. powinna opierać się jedynie na stałej 
zmianie masy ciała pacjenta w miarę upływu czasu (np. w ciągu 3 tygodni). Jeżeli masa 
ciała pacjenta uległa zmianie, należy skontaktować się z lekarzem przepisującym lek, 
aby omówić ewentualną potrzebę zmiany dawki. W tabeli można sprawdzić, czy mody-
fikacja dawkowania jest konieczna.

Dawkowanie produktu RoActemra u pacjentów z uMIZS oblicza się na podstawie masy 
ciała każdego pacjenta, według następującego wzoru: 

Dla pacjentów o masie ciała <30 kg:
Masa ciała pacjenta (kg) x 12 (mg/kg mc.) = dawka (mg) produktu RoActemra

Dla pacjentów o masie ciała ≥30 kg:
Masa ciała pacjenta (kg) x 8 (mg/kg mc.)= dawka (mg) produktu RoActemra

masa ciała
(kg) 

Dawka
(mg)

Dawka
(ml)

Kombinacja fiolek

10 120 6

12 144 7,2

14 168 8,4

16 192 9,6

18 216 10,8

20 240 12

22 264 13,2

24 288 14,4

26 312 15,6

28 336 16,8

30 240 12

32 256 12,8

34 272 13,6

36 288 14,4

38 304 15,2

40 320 16

umiZS:  przewodnik przygotowania i dożylnego podawania  
produktu roActemra
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42 336 16,8

44 352 17,6

46 368 18,4

48 384 19,2

50 400 20

52 416 20,8

54 432 21,6

56 448 22,4

58 464 23,2

60 480 24

62 496 24,8

64 512 25,6

66 528 26,4

68 544 27,2

70 560 28

72 576 28,8

74 592 29,6

76 608 30,4

78 624 31,2

80 640 32

82 656 32,8

84 672 33,6

86 688 34,4

88 704 35,2

90 720 36

92 736 36,8

94 752 37,6

96 768 38,4

98 784 39,2

≥100 800 40

Jeżeli po podaniu pierwszej dawki nie nastąpi poprawa kliniczna przedmiotowych 
i podmiotowych objawów CRS, można podać maksymalnie 3 dodatkowe dawki produk-
tu RoActemra. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić przynajmniej 
8 godzin. 

Nie zaleca się stosowania dawek przekraczających 800 mg w jednej infuzji u pacjentów 
z CRS. 

Podanie podskórne leku w leczeniu CRS nie zostało zatwierdzone.

Dawkę produktu RoActemra dla pacjentów z CRS oblicza się dla każdego pacjenta na 
podstawie masy ciała według następującego wzoru: 

Dla pacjentów o masie ciała <30 kg:
Masa ciała pacjenta (kg) x 12 (mg/kg mc.) = dawka (mg) produktu RoActemra

Dla pacjentów o masie ciała ≥30 kg:
Masa ciała pacjenta (kg) x 8 (mg/kg mc.) = dawka (mg) produktu RoActemra

2. ZgrOmADZeNie wSZYStKicH NieZBĘDNYcH mAteriAŁÓw

Potrzebne będą:
•  Produkt RoActemra, w temperaturze pokojowej
•  Gazik
•  Strzykawki i igły o dużej średnicy 
•  Opaska uciskowa
•  Jeden zestaw podstawowy do infuzji
•  Rękawiczki
•  Jeden worek o objętości 100 ml jałowego, apirogennego roztworu 0,9% (9 mg/ml) 

chlorku sodu do wstrzykiwań
•  Wacik nasączony alkoholem
•  Jedna kaniula dożylna

Zespół uwalniania cytokin (crS): przewodnik przygotowania  
i dożylnego podawania produktu roActemra

8
 m

g
/k

g
 m

c.
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3. DOKONANie OceNY wYJściOweJ

Należy dokonać oceny wyjściowej, aby mieć pewność, że pacjent jest wystarczająco 
zdrowy, aby otrzymać infuzję. 

Oznaki życiowe mogą obejmować:
•  Ciśnienie tętnicze krwi
•  Temperaturę ciała
•  Tętno

Należy zadać pacjentowi zalecane pytania, opisane w dokumencie RoActemra Broszu-
ra dla fachowych pracowników ochrony zdrowia (punkt 15 – Zalecenia ogólne) oraz 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego (punkt 4.4 – Specjalne ostrzeżenia i środki 
ostrożności dotyczące stosowania).

4. prZYgOtOwANie pAcJeNtA DO iNFUZJi

Należy omówić z pacjentem broszurę: „Ważne informacje o bezpieczeństwie stosowa-
nia dla pacjentów”. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które pacjent/pacjentka 
może zadać.

Produkt RoActemra nie wymaga premedykacji.

5. prZYgOtOwANie prODUKtU rOActemrA DO iNFUZJi

Produkt RoActemra jest roztworem i nie wymaga odtworzenia. Należy zawsze spraw-
dzać termin ważności przed użyciem produktu. RoActemra koncentrat do podawania 
we wlewie dożylnym powinien być rozcieńczony przez fachowego pracownika ochrony 
zdrowia z zachowaniem zasad aseptyki.

•  Produkt RoActemra należy przechowywać w lodówce. Jednak przygotowany do po-
dania rozcieńczony roztwór produktu RoActemra powinien przed infuzją osiągnąć 
temperaturę pokojową. 

•  Przygotowany do podania rozcieńczony produkt RoActemra w postaci roztworu do infu-
zji można przechowywać w temperaturze 2°C–8°C lub w temperaturze pokojowej (jeśli 
roztwór został sporządzony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach z zachowa-
niem zasad aseptyki) nie dłużej niż przez 24 godziny i należy chronić go przed światłem. 

•  Roztwór produktu RoActemra nie zawiera substancji konserwujących; w związku 
z tym nie należy stosować niewykorzystanego produktu, który pozostał w fiolce.

•  Dawkowanie na podstawie masy ciała/wskazania do stosowania:
•  W przypadku RZS, GCA, CRS, uMIZS (>30 kg) i wMIZS (>30 kg): Z worka do infuzji 

o pojemności 100 ml należy z zachowaniem zasad aseptyki pobrać taką ilość jałowe-
go, apirogennego roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań, jaka odpo-
wiada objętości roztworu RoActemra wymaganej do uzyskania dawki dla pacjenta.

•  Dla pacjentów z uMIZS i wMIZS < 30 kg: Z worka do infuzji o pojemności 50 ml 
należy z zachowaniem zasad aseptyki pobrać taką ilość jałowego, apirogennego 
roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań, jaka odpowiada objęto-
ści roztworu RoActemra wymaganej do uzyskania dawki dla pacjenta.

•  Nie należy podawać wlewu dożylnego produktu RoActemra jednocześnie z innymi 
lekami w tej samej linii infuzyjnej. Nie przeprowadzono badań zgodności fizycznej 
i biochemicznej, w celu oceny podawania produktu RoActemra z innymi lekami.

•  Należy powoli wstrzyknąć produkt RoActemra koncentrat do infuzji dożylnej pobra-
ny z każdej fiolki do worka do infuzji. W celu wymieszania roztworu należy delikatnie 
obrócić worek do infuzji, unikając spienienia.

•  Leki przeznaczone do podawania drogą pozajelitową powinny przed podaniem zo-
stać ocenione wzrokowo na obecność cząstek lub zmiany zabarwienia. Do rozcień-
czenia nadaje się wyłącznie roztwór przezroczysty do opalizującego, o kolorze od 
bezbarwnego do bladożółtego i pozbawiony widocznych cząstek.

•  Igłę i strzykawkę usunąć do pojemnika na ostre odpady po zakończeniu infuzji.

6. rOZpOcZĘcie iNFUZJi prODUKtU rOActemrA

Infuzja powinna być podawana w ciągu 60 minut. Musi zostać przeprowadzona z uży-
ciem zestawu do infuzji i nigdy nie należy podawać produktu w postaci szybkiego 
wstrzyknięcia dożylnego ani bolusa.

•  Przed infuzją należy poinformować pacjenta, że zgłaszano poważne reakcje alergicz-
ne, w tym reakcje anafilaktyczne, związane z produktem RoActemra. Takie reakcje 
mogą być cięższe i potencjalnie śmiertelne u pacjentów, którzy doświadczyli reakcji 
alergicznych podczas podawania produktu RoActemra w przeszłości, nawet jeżeli 
otrzymali premedykację steroidami i lekami przeciwhistaminowymi. Większość reak-
cji alergicznych występuje podczas infuzji lub w ciągu 24 godzin od podania produk-
tu RoActemra, chociaż reakcje alergiczne mogą wystąpić w dowolnym momencie. 

•  W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej lub innej ciężkiej reakcji nadwraż-
liwości, podawanie produktu RoActemra należy natychmiast przerwać, wdrożyć 
odpowiednie leczenie i nie wznawiać podawania produktu RoActemra. Po wprowa-
dzeniu do obrotu, podczas leczenia produktem RoActemra podawanym dożylnie 
zgłoszono reakcję anafilaktyczną zakończoną zgonem.
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•  Należy poinstruować pacjenta, aby natychmiast zgłosił się po pomoc medyczną, 
jeśli zauważy którykolwiek z następujących objawów podmiotowych i przedmioto-
wych ogólnoustrojowej reakcji alergicznej po przyjęciu produktu RoActemra:
•  Wysypka, swędzenie lub pokrzywka
•  Duszności lub trudności z oddychaniem
•  Obrzęk warg, języka lub twarzy
•  Ból w klatce piersiowej
•  Zawroty głowy lub omdlenia
•  Silny ból brzucha lub wymioty
•  Niedociśnienie

Po zakończeniu infuzji należy usunąć kaniulę i odpowiednio usunąć wszystkie materiały, 
oczyścić i zabandażować miejsce infuzji oraz sprawdzić parametry życiowe pacjenta.

cZĘśĆ ii –  prZewODNiK pODSKÓrNegO pODAwANiA 
prODUKtU rOActemrA Z ZAStOSOwANiem 
AmpUŁKO-StrZYKAwKi LUB wStrZYKiwAcZA 
ActpeN (UrZĄDZeŃ DO pODAwANiA 
prODUKtU rOActemrA)

Ampułko-strzykawkę stosuje się jedynie w przypadku RZS, GCA, wMIZS i uMIZS. 

Wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony (ACTPen) stosuje się jedynie we wskazaniu 
RZS i GCA. Instrukcje mają zastosowanie do obu urządzeń. Instrukcje odnoszące się 
specyficznie do danego urządzenia podano w punktach wyróżnionych kolorem (ampuł-
ko-strzykawka = kolor zielony; ACTPen = kolor pomarańczowy). 

ten przewodnik prowadzi przez proces podskórnego wstrzyknięcia produktu  
roActemra w 7 krokach.

1. ZgrOmADZeNie wSZYStKicH NieZBĘDNYcH mAteriAŁÓw

Potrzebne będą:
•   Jedna ampułko-strzykawka z produktem RoActemra 

LUB wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony (ACTPen) 
(urządzenia do podawania produktu RoActemra) w temperaturze pokojowej

•  Waciki nasączone alkoholem
•  Dobrze oświetlona, czysta i płaska powierzchnia
•  Jałowy wacik lub gazik
•  Pojemnik odporny na przekłucia/pojemnik na ostre przedmioty
•  Zegar ścienny lub zegarek

Ampułko-strzykawka z produktem RoActemra

Rysunek A



18 19

Wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony (ACTPen) z produktem RoActemra

 Rysunek B

2. DOKONANie OceNY wYJściOweJ

Pierwsze wstrzyknięcie z zastosowaniem urządzenia z produktem RoActemra powinno 
zostać wykonane pod nadzorem fachowego pracownika ochrony zdrowia.

Fachowy pracownik ochrony zdrowia powinien dokonać oceny wyjściowej, aby upewnić 
się, że pacjent jest wystarczająco zdrowy, aby otrzymać wstrzyknięcie. Do parametrów 
życiowych zaliczamy:
•  Ciśnienie tętnicze krwi
•  Temperaturę ciała
•  Tętno

Należy zadać pacjentowi zalecane pytania, opisane w dokumencie RoActemra Broszu-
ra dla fachowych pracowników ochrony zdrowia (punkt 15 – Zalecenia ogólne) oraz 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego (punkt 4.4 – Specjalne ostrzeżenia i środki 
ostrożności dotyczące stosowania).

3. prZYgOtOwANie DO wStrZYKNiĘciA

•  Przechowywać urządzenie w temperaturze 2°C–8°C; nie zamrażać. 
•  Po wyjęciu z lodówki odczekać, aż urządzenie z produktem RoActemra osiągnie 

temperaturę pokojową (18°C do 28°C). Nie ogrzewać urządzenia z produktem  
RoActemra w żaden inny sposób. 
•  Nie należy w żaden sposób przyspieszać procesu ogrzewania używając mikrofa-

lówki lub wkładając urządzenie z lekiem RoActemra do ciepłej wody.
•  Nie należy pozostawiać urządzenia z lekiem RoActemra pod bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych w celu ogrzania.

•  Nie wstrząsać urządzenia z produktem RoActemra 
•  Nie używać urządzenia z produktem RoActemra ponownie. 
•  Nigdy nie należy próbować rozbierać na części urządzenia z produktem RoActemra.
•  Nie stosować urządzenia z produktem RoActemra do wstrzyknięć przez ubranie.

•  Przed każdym użyciem: 
•  Sprawdzić, czy urządzenie z produktem RoActemra nie jest uszkodzone. Nie 

używać urządzenia z produktem RoActemra, jeżeli wydaje się uszkodzone lub 
jeżeli zostało przypadkowo upuszczone.

•  Przy pierwszym otwarciu pudełka należy upewnić się, że jest ono szczelnie za-
mknięte. Nie należy używać urządzenia pochodzącego z pudełka, które wyglą-
da, jakby zostało wcześniej otwarte.

•  Sprawdzić, czy pudełko z urządzeniem nie jest uszkodzone. Nie używać urządze-
nia, jeśli pudełko wygląda na uszkodzone. 

•  Sprawdzić termin ważności na urządzeniu. Nie używać urządzenia z produktem 
RoActemra, jeśli termin ważności już minął, ponieważ jego użycie może nie być 
bezpieczne. Jeśli termin ważności minął, należy bezpiecznie usunąć urządzenie 
z produktem RoActemra wyrzucając je do pojemnika na ostre odpady i wziąć 
nowe urządzenie.

•  Urządzenie z produktem RoActemra należy przed podaniem ocenić wzrokowo 
na obecność wytrąconych cząstek i zmian zabarwienia oraz sprawdzić termin 
ważności. Nie stosować tego produktu, jeżeli jest mętny lub zawiera cząstki, jego 
kolor jest inny niż bezbarwny do lekko żółtawego lub jeżeli jakakolwiek część 
ampułko-strzykawki wydaje się uszkodzona.

•  Nie pozostawiać urządzenia z produktem RoActemra bez nadzoru. Przechowywać 
poza zasięgiem dzieci.

•  W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej lub innej ciężkiej reakcji nadwrażli-
wości, podawanie produktu RoActemra należy natychmiast przerwać. Należy wdro-
żyć odpowiednie leczenie i na stałe zaprzestać podawania produktu RoActemra.

Produkt RoActemra 162 mg jest dostarczany w postaci 0,9 ml roztworu do wstrzykiwań 
w opakowaniu zawierającym 4 jednorazowe ampułko-strzykawki oraz w opakowaniach 
zbiorczych zawierających 12 (3 opakowania po 4) ampułko-strzykawek. Nie wszystkie 
wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

•  Ampułko-strzykawkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu 
ochrony przed światłem i wilgocią. Ampułko-strzykawki przechowywać w miejscu 
niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

•  Po wyjęciu z lodówki produkt RoActemra 162 mg/0,9 ml musi zostać podany w cią-
gu 8 godzin i nie powinien być przechowywany w temperaturze powyżej 30ºC.

prZYgOtOwANie wStrZYKNiĘciA:  
AmpUŁKO-StrZYKAwKA Z prODUKtem rOActemrA
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•  Należy pozwolić, by ampułko-strzykawka ogrzała się do temperatury pokojowej odcze-
kując około 25–30 minut przed wstrzyknięciem produktu RoActemra 162 mg/0,9 ml. 

•  Wstrzyknięcie musi być wykonane w ciągu 5 minut po zdjęciu nakładki, aby zapo-
biec wysychaniu leku i zablokowaniu igły.

•  Nie należy zdejmować nakładki ze wstrzykiwacza półautomatycznego napełnione-
go, jeśli nie jest się gotowym do wykonania wstrzyknięcia produktu RoActemra.

•  Wyjąć pudełko ze wstrzykiwaczem półautomatycznym napełnionym (ACTpen) z lo-
dówki.

•  Otworzyć pudełko i wyjąć 1 jednorazowy wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony 
(ACTpen) z produktem RoActemra z pudełka. 

•  Pozostałe wstrzykiwacze (ACTpen) znajdujące się w pudełku włożyć z powrotem do 
lodówki.

•  Położyć wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony(ACTpen) na czystej, płaskiej po-
wierzchni i odczekać 45 minut, aż osiągnie on temperaturę pokojową. Jeśli wstrzy-
kiwacz półautomatyczny napełniony (ACTpen) nie osiągnie temperatury pokojowej, 
może to spowodować dyskomfort podczas wstrzykiwania i wydłużyć czas wstrzyk-
nięcia.

4. wYBÓr i prZYgOtOwANie mieJScA wStrZYKNiĘciA

•  Umyć ręce wodą z mydłem.

•  Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, należy oczyścić wybrane miejsce wstrzyknięcia 
wacikiem nasączonym alkoholem i odczekać ok.10 sekund aż skóra wyschnie. Nie 
należy ponownie dotykać miejsca wstrzyknięcia przed wykonaniem wstrzyknięcia. 
Nie wolno dmuchać na oczyszczony obszar. 

•  Zalecane miejsca podania leku to: przód uda lub brzucha z wyłączeniem 5-centyme-
trowego obszaru wokół pępka (patrz rysunek C).

•  Jeśli iniekcji dokonuje opiekun, lek może być też podany w górną część ramienia. 
Nie należy próbować samodzielnie wstrzykiwać leku w górną część ramienia (patrz 
rysunek C).

•  Zmiana miejsca podania produktu
0  Przy każdym kolejnym wstrzyknięciu należy zmieniać miejsce wkłucia, wybierając 

obszar odległy o co najmniej:
•  Ampułko-strzykawka: 3 cm od miejsca poprzedniego wkłucia.
•  Wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony (ACTPen): 2,5  cm od miejsca 

poprzedniego wkłucia.

•  Wstrzyknięcia nie należy wykonywać w znamiona, blizny, siniaki lub obszary, gdzie 
skóra jest wrażliwa, zaczerwieniona, twarda lub uszkodzona. Wstrzyknięcia nie nale-
ży wykonywać w obszary, które mogą zostać podrażnione przez pasek lub gumkę 
w pasie.

Rysunek C

Przygotowanie miejsca wstrzyknięcia

•  Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, należy oczyścić wybrane miejsce wstrzyknięcia wa-
cikiem z alkoholem wykonując okrężne ruchy i odczekać aż skóra wyschnie. Nie na-
leży ponownie dotykać miejsca wstrzyknięcia przed wykonaniem wstrzyknięcia.

•  Nie wolno dmuchać na oczyszczony obszar.

prZYgOtOwANie wStrZYKNiĘciA: wStrZYKiwAcZ pÓŁAUtO-
mAtYcZNY NApeŁNiONY (ActpeN) Z prODUKtem rOActemrA 
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5. pODANie wStrZYKNiĘciA

1.  Nie wstrząsać ampułko-strzykawką. Zdjąć na-
kładkę igły i  uchwycić ampułko-strzykawkę 
pewnie jedną ręką. Nie przytrzymywać i nie na-
ciskać tłoczka. Drugą ręką zdjąć nakładkę bez jej 
przekręcania. Jeśli nakładka igły została zdjęta, 
wstrzyknięcie należy wykonać w ciągu 5 minut 
po zdjęciu nakładki, aby zapobiec wysychaniu 
leku i zablokowaniu igły. W przypadku niewyko-
nania wstrzyknięcia w ciągu 5 minut po zdjęciu 
nakładki, należy wyrzucić ampułko-strzykawkę 
do pojemnika odpornego na przekłucia i użyć 
nowej ampułko-strzykawki. Nigdy nie należy na-
kładać ponownie zdjętej nakładki.

2.  Należy ująć fałd luźnej skóry w miejscu wstrzyk-
nięcia, aby utworzyć twardą powierzchnię do 
wstrzyknięcia leku. Szybkim, zdecydowanym 
ruchem wprowadzić całą igłę pod skórę, pod 
kątem od 45° do 90°. Następnie należy przy-
trzymać ampułko-strzykawkę w ustalonej pozy-
cji i puścić trzymany fałd skóry.

3.  Wstrzyknąć powoli cały lek, lekko naciskając 
delikatnie tłoczek do samego końca. Po cał-
kowitym wciśnięciu tłoczka należy go przytrzy-
mać, by upewnić się, że cała porcja leku została 
wstrzyknięta.

Należy umieścić ampułko-strzykawkę w pojem-
niku odpornym na przekłucia; jeśli po wkłuciu 
igły nie jest możliwe naciśnięcie tłoczka strzy-
kawki należy użyć nowej ampułko-strzykawki.

4.  Igłę należy wyciągać pod takim samym kątem, 
pod jakim została wprowadzona, jednocześnie 
przytrzymując wciśnięty tłok.

5.  Po całkowitym usunięciu igły ze skóry można 
zwolnić tłok, co spowoduje zabezpieczenie igły 
osłoną. Należy wyrzucić zużytą ampułkostrzy-
kawkę do pojemnika odpornego na przekłucia 
lub do pojemnika na ostre odpady.

Po wstrzyknięciu:
W miejscu wstrzyknięcia może być widoczne 
niewielkie krwawienie. Należy docisnąć miejsce 
wstrzyknięcia sterylnym wacikiem lub gazikiem.
Nie należy pocierać miejsca wstrzyknięcia.
W razie potrzeby można owinąć miejsce wstrzyk-
nięcia niewielkim bandażem.

pODANie: AmpUŁKO-StrZYKAwKA Z prODUKtem rOActemrA



24 25

•  Uchwycić wstrzykiwacz (ACTpen) z produktem RoActemra pewnie jedną ręką. Dru-
gą ręką obrócić i zdjąć zieloną nakładkę (patrz rysunek D). Zielona nakładka zawiera 
luźno zamocowaną metalową rurkę. 

•  Jeśli nie można samodzielnie zdjąć zielonej nakładki, należy zwrócić się o pomoc do 
opiekuna lub skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia. 

Rysunek D

Uwaga: Nie dotykać osłonki igły znajdującej się na końcówce autowstrzykiwacza 
(ACTpen) poniżej okienka kontrolnego (patrz rysunek A), aby uniknąć przypadkowe-
go ukłucia igłą.

•  Wyrzucić zieloną nakładkę do pojemnika na ostre odpady.

•  Po zdjęciu zielonej nakładki wstrzykiwacz (ACTpen) jest gotowy do użycia. Jeśli 
wstrzykiwacz (ACTpen) nie zostanie użyty w ciągu 3 minut od zdjęcia nakładki, należy 
go wyrzucić do pojemnika na ostre odpady i użyć nowego wstrzykiwacza (ACTpen).

•  Nigdy nie należy nakładać ponownie zdjętej zielonej nakładki.

•  Uchwycić wygodnie wstrzykiwacz (ACTpen) jedną ręką trzymając za górną jego 
część, tak, by nie zasłaniać okienka kontrolnego na wstrzykiwaczu (patrz rysunek E).

Rysunek E

•  Wolną ręką delikatnie ująć fałd oczyszczonej skóry, aby przygotować pewne miejsce 
wstrzyknięcia leku (patrz rysunek F). Użycie wstrzykiwacza (ACTpen) wymaga przy-
gotowania pewnego miejsca wstrzyknięcia, aby poprawnie aktywować urządzenie.

•  Uchwycenie fałdu skóry jest ważne, by upewnić się, że lek zostanie wstrzyknięty pod 
skórę (do tkanki tłuszczowej), a nie głębiej (do mięśnia). Wstrzyknięcie leku do mięś- 
nia może spowodować dyskomfort.

Rysunek F

•  Nie należy jeszcze naciskać zielonego przycisku aktywującego. 

•  Do skóry zebranej w fałd przyłożyć osłonkę igły wstrzykiwacza (ACTpen) pod kątem 
90° (patrz rysunek G). 

•  Wybór odpowiedniego kąta jest istotny dla zapewnienia wprowadzenia leku pod 
skórę (do tkanki tłuszczowej); w innym przypadku wstrzyknięcie może być bolesne, 
a lek może nie zadziałać.

pODANie: wStrZYKiwAcZ pÓŁAUtOmAtYcZNY NApeŁNiONY 
 (ActpeN) Z prODUKtem rOActemrA
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Rysunek G

•  Aby użyć wstrzykiwacza (ACTpen) należy najpierw odblokować zielony przycisk ak-
tywacyjny.

•  Aby odblokować przycisk należy mocno docisnąć wstrzykiwacz (ACTpen) do skóry uję-
tej w fałd w taki sposób, by osłonka igły została całkowicie wciśnięta (patrz rysunek H). 

Rysunek H

•  Utrzymywać nacisk cały czas dociskając osłonkę igły do skóry. 

•  Jeśli osłonka igły nie będzie całkowicie dociśnięta do skóry, zielony przycisk aktywa-
cyjny nie zadziała.

•  Przytrzymując wstrzykiwacz (ACTpen) w miejscu nie zwalniać skóry zebranej w fałd.

•  Nacisnąć zielony przycisk aktywacyjny, aby rozpocząć wstrzyknięcie. „Kliknięcie” 
oznacza początek wstrzyknięcia. Utrzymując zielony przycisk w pozycji wciśniętej 
cały czas mocno dociskać wstrzykiwacz (ACTpen) do skóry (patrz rysunek I). Jeśli 
pacjent nie może rozpocząć wstrzyknięcia, powinien poprosić o pomoc opiekuna 
lub skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

Rysunek I

•  Podczas wstrzykiwania leku fioletowy wskaźnik będzie przesuwać się wzdłuż okienka 
kontrolnego (patrz rysunek J).

•  Należy obserwować fioletowy wskaźnik do chwili, gdy przestanie się poruszać, co 
oznacza, że cała dawka leku została podana.

Rysunek J

•  Wstrzyknięcie może potrwać do 10 sekund.

•  Podczas wstrzykiwania leku pacjent może usłyszeć drugie „kliknięcie”, jednak nale-
ży nadal mocno dociskać wstrzykiwacz do skóry aż do chwili, gdy fioletowy wskaź-
nik zatrzyma się. 

•  Po tym, jak fioletowy wskaźnik zatrzyma się należy zwolnić zielony przycisk. Unieść 
wstrzykiwacz (ACTpen) do góry pod kątem 90°, co spowoduje wysunięcie igły ze 
skóry. Następnie osłonka igły uruchomi się i pokryje igłę (patrz rysunek K).
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Rysunek K

•  Obejrzeć okienko kontrolne upewniając się, że jest ono wypełnione przez fioletowy 
wskaźnik (patrz rysunek K).

•  Jeśli fioletowy wskaźnik nie wypełnia okienka kontrolnego, oznacza to, że:

0  Osłonka igły mogła nie pokryć igły. Nie należy dotykać osłonki igły na wstrzyki-
waczu (ACTpen), ponieważ można ukłuć się igłą. Jeśli igła nie została osłonięta, 
należy ostrożnie wyrzucić wstrzykiwacz (ACTpen) do pojemnika na ostre odpa-
dy, aby uniknąć urazu spowodowanego przez igłę.

0  Pacjent mógł nie otrzymać pełnej dawki leku RoActemra. Nie należy próbować 
ponownie użyć wstrzykiwacza (ACTpen). Nie należy powtarzać wstrzyknięcia 
przy użyciu innego wstrzykiwacza półautomatycznego napełnionego (ACTpen). 
Należy zwrócić się po pomoc do pracownika służby zdrowia.

Po wstrzyknięciu
•  W miejscu wstrzyknięcia może pojawić się niewielka ilość krwi. Można ucisnąć miej-

sce wstrzyknięcia wacikiem lub gazikiem. 

•  nie należy pocierać miejsca wstrzyknięcia.

•  W razie potrzeby można owinąć miejsce wstrzyknięcia niewielkim bandażem.

6. USUwANie UrZĄDZeNiA Z LeKiem rOActemrA

•  Nie nakładać ponownie nakładki na urządzenie z produktem RoActemra.

•  Wyrzucić zużyte urządzenie z produktem RoActemra pozbawione nasadki bezpo-
średnio do pojemnika na ostre odpady.

0  Nie należy wyrzucać urządzenia do domowych pojemników na odpadki i nie 
należy poddawać go recyklingowi.

0  Zutylizować napełniony pojemnik na ostre odpady zgodnie z instrukcjami leka-
rza lub farmaceuty.

0  Pojemnik na ostre odpady oraz urządzenie z produktem RoActemra przechowy-
wać zawsze w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. ODNOtOwANie wStrZYKNiĘciA w DOKUmeNtAcJi

•  Należy odnotować datę, godzinę i konkretne miejsce na ciele, w które zostało poda-
ne wstrzyknięcie. Pomocne może także być zapisanie ewentualnych pytań lub wąt-
pliwości dotyczących wstrzyknięcia, by pacjent mógł zadać je swojemu lekarzowi.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z urządzeniem z pro-
duktem RoActemra należy skontaktować się z lekarzem zaznajomionym z produktem  
RoActemra.

Identyfikowalność produktu

Aby poprawić identyfikowalność biologicznych produktów leczniczych, należy wyraźnie 
podać (określić) nazwę handlową i numer serii produktu leczniczego podanego pacjen-
towi w dokumentacji pacjenta.

Wezwanie do zgłaszania działań niepożądanych

Jeżeli Pani/Pan lub pacjent macie jakiekolwiek pytania lub problemy, należy porozma-
wiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie dzia-
łania niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, 
farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitoro-
wania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 
02-222 Warszawa, tel. +48 22 4921 301, fax +48 22 4921 309, email: ndl@urpl.gov.pl  
lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, 
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tel. +48 22 345 1888, fax +48 22 345 1874 lub za pomocą formularza zgłoszenio-
wego znajdującego się pod adresem internetowym www.roche.pl/portal/pl/zglasza-
nie_dzialan_niepozadanych.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji 
na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Pełna informacja o wszystkich możliwych działaniach niepożądanych, patrz Ulot-
ka dla pacjenta leku RoActemra, którą można znaleźć na stronie internetowej EMA  
http://www.ema.europa.eu


