
РЪКОВОДСТВО ЗА 
ДОЗИРАНЕ НА RoActemra® 
(тоцилизумаб/tocilizumab)
Ръководство в помощ на медицинските специалисти за приготвяне на дозата и приложение на 
терапията с RoActemra при пациенти с:
• Ревматоиден артрит [интравенозно или подкожно приложение]
• Гигантоклетъчен артериит [подкожно приложение]
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• Системен ювенилен идиопатичен артрит [интравенозно или подкожно приложение]
• Тежък или животозастрашаващ синдром на освобождаване на цитокини (CRS), индуциран от 

Т-клетки с химерен антигенен рецептор (CAR) при възрастни и педиатрични пациенти на възраст 2 
и повече години [интравенозно приложение]
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Това Ръководство за дозиране на RoActemra е изискване за получаване на разрешение за употреба на RoActemra и съдържа важна 
информация за безопасност, с която трябва да сте запознати, когато прилагате RoActemra. Това Ръководство за дозиране на 

RoActemra трябва да се чете заедно с Брошурата за медицински специалисти и с Брошурата за пациента, както и с продуктовата 
информация/ Кратката характеристика на продукта (КХП) на RoActemra, която е неразделна част от лекарствения продукт 

RoActemra (повече информация може да намерите на уебсайта на Eвропейската агенция по лекарствата (www.ema.europa.eu)), тъй 
като тя съдържа важна информация относно RoActemra. 

Моля, прочетете тази информация внимателно, преди да приложите продукта.
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RoActemra i.v. (RoActemra 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор):

RoActemra, в комбинация с метотрексат (MTX), е показан за:

• Лечение на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит (РА) при възрастни 
пациенти, нелекувани дотогава с MTX.

• Лечение на умерен до тежък активен РА при възрастни пациенти, които или са се 
повлияли недостатъчно, или имат непоносимост към предшестваща терапия с едно или 
повече болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРЛ) или антагонисти на 
тумор-некротизиращия фактор (TNF). 

• При тези пациенти RoActemra може да се прилага като монотерапия в случай на 
непоносимост към MTX или когато продължително лечение с MTX не е подходящо.

• Доказано е, че RoActemra намалява честотата на прогресия на ставното увреждане, 
измерено рентгенографски, и подобрява физическата функция, когато се прилага в 
комбинация с MTX.

RoActemra е показан за лечение на активен системен ювенилен идиопатичен артрит (сЮИА) 
при пациенти на възраст 2 години и по-големи, които не са се повлияли достатъчно от 
предходна терапия с НСПВС и системни кортикостероиди. RoActemra може да се прилага 
като монотерапия (в случай на непоносимост към MTX или когато лечение с MTX не е 
подходящо) или в комбинация с MTX. 

RoActemra в комбинация с MTX е показан за лечение на ювенилен идиопатичен полиартрит 
(пЮИА; положителен или отрицателен за ревматоиден фактор и обширен олигоартрит) при 
пациенти на възраст 2 и повече години, които не са се повлияли достатъчно от предходна 
терапия с MTX. RoActemra може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост 
към MTX или когато продължително лечение с MTX не е подходящо.

RoActemra е показан за лечение на тежък или животозастрашаващ синдром на 
освобождаване на цитокини (CRS), индуциран от Т-клетки с химерен антигенен рецептор 
(CAR) при възрастни и педиатрични пациенти на възраст 2 и повече години.

RoActemra s.c. (RoActemra 162 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена 
спринцовка):

RoActemra е показан за лечение на ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти.

В комбинация с метотрексат (MTX), RoActemra е показан за:

• Лечение на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит (РА) при възрастни 
пациенти, нелекувани дотогава с MTX.

• Лечение на умерен до тежък активен РА при възрастни пациенти, които или са се 
повлияли недостатъчно, или имат непоносимост към предшестваща терапия с едно или 
повече болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРЛ) или антагонисти на 
тумор-некротизиращия фактор (TNF). 

• При тези пациенти RoActemra може да се прилага като монотерапия в случай на 
непоносимост към MTX или когато продължително лечение с MTX не е подходящо.
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• Доказано е, че RoActemra намалява скоростта на прогресия на увреждане на ставите, 
измерена чрез рентгенография, и подобрява телесната функция, когато се прилага в 
комбинация с МТХ. 

RoActemra е показан за лечение на гигантоклетъчен артериит (ГКА) при възрастни пациенти. 

RoActemra е показан за лечение на активен системен ювенилен идиопатичен артрит 
(сЮИА) при пациенти на възраст 1 година и по-големи, които са се повлияли недостатъчно 
от предшестваща терапия с НСПВС и системни кортикостероиди. RoActemra може да се 
прилага като монотерапия (в случай на непоносимост към MTX или когато лечение с MTX е 
неподходящо) или в комбинация с MTX.

RoActemra в комбинация с MTX е показан за лечение на ювенилен идиопатичен полиартрит 
(пЮИА; с положителен или отрицателен ревматоиден фактор и продължителен олигоартрит) 
при пациенти на възраст 2 години и по-големи, които не са се повлияли достатъчно от 
предшестващо лечение с MTX. RoActemra може да се прилага като монотерапия в случай на 
непоносимост към MTX или когато продължително лечение с MTX не е подходящо.

Преди започване на лечение с RoActemra:

• Важно е да прегледате с пациента, с родителите/настойниците на пациента или с 
всички заедно списъка с всичко, което трябва да се направи преди приложението, 
който се намира в Брошурата за пациента: “Преди започване на лечение с RoActemra® 
(тоцилизумаб)”.

• Отделете достатъчно време за обсъждане на всички въпроси, които той/тя, родителите/
настойниците на пациента или всички може да имат.

• Важно е да прегледате информацията, съдържаща се в брошурата за медицински 
специалисти на RoActemra (тоцилизумаб) форми за интравенозно (i.v.) и подкожно (s.c.) 
приложение, и брошурата за пациента “Преди започване на лечение с RoActemra® 
(тоцилизумаб)” с пациента, с родителите/настойниците на пациента или с всички заедно. 
Това ще им помогне да разберат какво може да очакват от лечението на заболяването на 
пациента с RoActemra.

За пълна информация вижте Кратката характеристика на продукта (КХП) и Листовката за 
пациента: информация за потребителя на RoActemra, които може да се намерят на уебсайта 
на Eвропейската агенция по лекарствата (www.ema.europa.eu)

Брошури за пациента на RoActemra и друга информация може да поискате от Вашия търговски 
представител. Ако имате въпроси, моля, обадете се на: 

Рош България ЕООД 
ул. “Бяло поле„ № 16 
1618, гр. София 
Р.България 
тел. +359 2 818 44 44 
факс: +359 2 859 11 99 
гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски 
разговор) 
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ЧАСТ I – ИНТРАВЕНОЗНО (I.V.) ПРИЛОЖЕНИЕ НА RoActemra ЧРЕЗ ИНФУЗИЯ

Това ръководство ще Ви преведе през процеса на инфузия на RoActemra в 6 стъпки
 

1  ИЗМЕРЕТЕ ТЕГЛОТО НА ПАЦИЕНТА И ИЗЧИСЛЕТЕ ДОЗАТА НА 
RoActemra ВЪЗ ОСНОВА НА ПОКАЗАНИЕТО  

Дозата на RoActemra се изчислява въз основа на телесното тегло на пациента и показанието, 
за което се лекува. Честотата на лечение варира според показанието. Проверете теглото 
на пациента и показанието, след това открийте в таблицата съответстващата доза и 
препоръчваната комбинация от флакони. 
Ако дозата на пациента е изчислена преди датата на инфузията, измерете неговото или 
нейното тегло, за да сте сигурни, че то не се е променило от времето на първоначалното 
изчисление и не се налага промяна на дозата. Ако теглото на пациента се е променило, 
свържете се с предписващия лекар, за да обсъдите дали е необходима промяна на дозата. 
Направете справка с таблицата, за да проверите дали е необходимо коригиране на дозата.
След като изчислите дозата, изберете комбинацията от флакони на RoActemra, която най-
добре съответства на нуждите на пациента. RoActemra се произвежда във флакони с три 
различни дози:

Флакони от 400 mg (20 ml)   Флакони от 200 mg (10 ml) Флакони от 80 mg (4 ml) 

Проверете флаконите за наличие на частици и промяна на цвета. Трябва да се използват само 
разтвори, които са бистри до опалесцентни, безцветни до бледожълти и без видими частици. 
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РА: Указания за приготвяне на дозата и приложение на RoActemra i.v. 

Дозата на RoActemra i.v. при пациенти с РА се изчислява въз основа на телесното тегло на 
всеки пациент както следва: 

За доза от 8 mg/kg: Тегло на пациента (kg) x 8 (mg/kg) = доза на RoActemra 

При хора с телесно тегло над 100 kg не се препоръчват дози, надхвърлящи 800 
mg за инфузия.

2

Доза от 8 mg/kg

Тегло   (kg) Тегло   (lbs)  Доза (mg) Доза (ml) Комбинация от флакони

50 110,0 400 20,0

52 114,4 416 20,8

54 118,8 432 21,6

56 123,2 448 22,4

58 127,6 464 23,2

60 132,0 480 24,0

62 136,4 496 24,8

64 140,8 512 25,6

66 145,2 528 26,4

68 149,6 544 27,2

70 154,0 560 28,0

72 158,4 576 28,8

74 162,8 592 29,6

76 167,2 608 30,4

78 171,6 624 31,2

80 176,0 640 32,0

82 180,4 656 32,8

84 184,8 672 33,6

86 189,2 688 34,4

88 193,6 704 35,2

90 198,0 720 36,0

92 202,4 736 36,8

94 206,8 752 37,6

96 211,2 768 38,4

98 215,6 784 39,2

≥100 ≥220,0 800 40,0
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пЮИА: Указания за приготвяне на дозата и приложение на RoActemra i.v.
Приложението трябва да се извършва през 4-седмични интервали.
Промяна на доза от 8 mg/kg или 10 mg/kg трябва да се основава само на стабилна промяна 
на телесното тегло на пациента с времето (напр. в рамките на 3 седмици). Ако теглото на 
пациента е променено, свържете се с предписващия лекар, за да обсъдите дали е необходима 
промяна на дозата. Направете справка с таблицата, за да проверите дали е необходимо 
коригиране на дозата.
Дозата на RoActemra i.v. при пациенти с пЮИА се изчислява въз основа на телесното тегло на 
всеки пациент както следва:

За пациенти с тегло <30 kg: Тегло на пациента (kg) x 10 mg/kg = доза на RoActemra

За пациенти с тегло ≥30 kg:  Тегло на пациента (kg) x 8 mg/kg = доза на RoActemra

 
 

10
 m

g
/k

g
8 

m
g

/k
g

Тегло (kg) Тегло (lbs) Доза (mg) Доза (ml) Комбинация от флакони

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

240

256

272

288

304

320

336

352

368

384

400

416

432

448

464

480

496

512

528

544

560

576

592

608

624

640

656

672

688

704

720

736

752

768

784

800

22.0

26.4

30.8

35.2

39.6

44.0

48.4

52.8

57.2

61.6

66.0

70.4

74.8

79.2

83.6

88.0

92.4

96.8

101.2

105.6

110.0

114.4

118.8

123.2

127.6

132.0

136.4

140.8

145.2

149.6

154.0

158.4

162.8

167.2

171.6

176.0

180.4

184.8

189.2

193.6

198.0

202.4

206.8

211.2

215.6

≥220.0

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

≥100

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

12.0

12.8

13.6

14.4

15.2

16.0

16.8

17.6

18.4

19.2

20.0

20.8

21.6

22.4

23.2

24.0

24.8

25.6

26.4

27.2

28.0

28.8

29.6

30.4

31.2

32.0

32.8

33.6

34.4

35.2

36.0

36.8

37.6

38.4

39.2

40.0
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сЮИА: Указания за приготвяне на дозата и приложение на RoActemra i.v.

Приложението трябва да се извършва през 2-седмични интервали. 

Промяна на доза от 8 mg/kg или 12 mg/kg трябва да се основава само на стабилна промяна 
на телесното тегло на пациента с времето (напр. в рамките на 3 седмици). Ако теглото 
на пациента е променено, свържете се с предписващия лекар, за да обсъдите дали е 
необходима промяна на дозата. Направете справка с таблицата, за да проверите дали е 
необходимо коригиране на дозата.

Дозата на RoActemra i.v. при пациенти със сЮИА се изчислява въз основа на телесното тегло 
на всеки пациент както следва: 

За пациенти с тегло <30 kg: Тегло на пациента (kg) x 12 mg/kg = доза на RoActemra

За пациенти с тегло ≥30 kg: Тегло на пациента (kg) x 8 mg/kg = доза на RoActemra

12
 m

g
/k

g
8 

m
g

/k
g

Тегло  (kg) Тегло (lbs) Доза (mg) Доза (ml) Комбинация от флакони

120

144

168

192

216

240

264

288

312

336

240

256

272

288

304

320

336

352

368

384

400

416

432

448

464

480

496

512

528

544

560

576

592

608

624

640

656

672

688

704

720

736

752

768

784

800

22,0

26,4

30,8

35,2

39,6

44,0

48,4

52,8

57,2

61,6

66,0

70,4

74,8

79,2

83,6

88,0

92,4

96,8

101,2

105,6

110,0

114,4

118,8

123,2

127,6

132,0

136,4

140,8

145,2

149,6

154,0

158,4

162,8

167,2

171,6

176,0

180,4

184,8

189,2

193,6

198,0

202,4

206,8

211,2

215,6

≥220,0

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

≥100

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8

12,0

13,2

14,4

15,6

16,8

12,0

12,8

13,6

14,4

15,2

16,0

16,8

17,6

18,4

19,2

20,0

20,8

21,6

22,4

23,2

24,0

24,8

25,6

26,4

27,2

28,0

28,8

29,6

30,4

31,2

32,0

32,8

33,6

34,4

35,2

36,0

36,8

37,6

38,4

39,2

40,0

 400 mg (20 ml) 200 mg (10 ml) 80 mg (4 ml)

Моля, вижте важна информация относно безопасността на обратната страна на картата.

RoACTEMRA
Джобно ръководство за дозиране при 

системен ювенилен идиопатичен артрит

Предназначено за медицински специалисти-лекари 
и медицински сестри

RoACTEMRA е показан за лечението на активен системен ювенилен 
идиопатичен артрит (сЮИА) при пациенти на възраст 2 години и 
по-големи, които са се повлияли недостатъчно от предшестваща терапия 
с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) и системни 
кортикостероиди. RoACTEMRA може да се прилага като монотерапия (в 
случай на непоносимост към метотрексат или когато лечението с 
метотрексат не е подходящо) или в комбинация с метотрексат. 

Дозирането се основава на следните формули:
При пациенти с тегло < 30 kg
Тегло на пациента (kg) x 12 mg/kg = доза на RoACTEMRA 
При пациенти с тегло ≥ 30 kg
Тегло на пациента (kg) x 8 mg/kg = доза на RoACTEMRA

Приложението се извършва през интервали от 2 седмици. Дозата 
трябва да се изчислява на базата на телесното тегло на пациента при 
всяко приложение. Евентуална промяна на дозата от 8 mg/kg или 12 
mg/kg трябва да се основава само на трайна промяна в теглото на 
пациента във времето (напр. за 3 седмици).

Реакции към инфузията
По време на инфузията наблюдавайте внимателно пациента за 
евентуална свръхчувствителност или анафилактична реакция. Ако 
считате, че пациентът получава реакция към инфузията, незабавно 
прекратете инфузията и повикайте лекар.
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CRS: Указания за приготвяне на дозата и приложение с RoActemra i.v.

Ако не е настъпило клинично подобрение на признаците и симптомите на CRS след 
първата доза, може да се приложат до 3 допълнителни дози RoActemra. Интервалът между 
последователните дози трябва да бъде най-малко 8 часа. 

При пациенти със CRS не се препоръчват дози, надхвърлящи 800 mg на инфузия. 

Подкожното приложение при CRS не е одобрено.

Дозата на RoActemra при пациенти със CRS се изчислява въз основа на телесното тегло на 
всеки пациент както следва: 

За пациенти с тегло <30 kg: Тегло на пациента (kg) x 12 mg/kg = доза на RoActemra

За пациенти с тегло ≥30 kg: Тегло на пациента (kg) x 8 mg/kg = доза на RoActemra

2  СЪБЕРЕТЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

Вие ще имате нужда от:

•	RoActemra, темпериран на стайна 
температура 

•	Спринцовки и игли с голям лумен 
•	Един основен набор за инфузия 
•	Един сак от 100 ml с 0,9% (9 mg/ml) 

стерилен непирогенен инжекционен 
разтвор на натриев хлорид или за 
пациенти < 30 kg един сак от 50 ml с 
0,9% (9 mg/ml) стерилен непирогенен 
инжекционен разтвор на натриев хлорид 

•	Един интравенозен (i.v.) катетър
•	Марля 
•	Турникет 
•	Ръкавици 
•	Тампони със спирт/тампони за 

почистване 

3  Направете оценка на основните жизнени показатели 
Направете оценка на основните жизнени показатели, за да се уверите, че пациентът 
е в задоволително здравословно състояние, за да му бъде направена инфузията. 

Жизнените признаци може да включват:
•			кръвно налягане
•		температура
•		пулс

Спазвайте препоръчителните начални въпроси към пациента, описани в Брошурата 
за медицински специалисти на RoActemra (т. 15 Общи препоръки), както и в Кратката 
характеристика на продукта (т. 4.4 Предупреждения и предпазни мерки).
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4  ПРИГОТВЕТЕ ПАЦИЕНТА ЗА ИНФУЗИЯТА  

Прегледайте с пациента Брошурата за пациента “Преди започване на лечение с RoActemra® 
(тоцилизумаб)”. Отговорете на всички въпроси, които той или тя може да има. 

Приложението на RoActemra не налага премедикация. 
5  ПРИГОТВЕТЕ RoActemra ЗА ИНФУЗИЯ  

RoActemra е готов за смесване разтвор и не се налага реконституиране. Преди употреба 
винаги трябва да се проверява датата на изтичане на срока на годност. RoActemra концентрат 
за i.v. инфузия трябва да се разреди от медицински специалист, като се прилага асептична 
техника.
•		RoActemra трябва да се съхранява в хладилник. Напълно разреденият разтвор на 

RoActemra обаче трябва да се остави да достигне стайна температура, преди да се 
приложи. 

•		Напълно разредените инфузионни разтвори на RoActemra може да се съхраняват на 
2°C - 8°C или на стайна температура (ако са разредени при контролирани и валидирани 
асептични условия) в продължение на до 24 часа, като трябва да бъдат защитени от 
светлина.  

•		Разтворите на RoActemra не съдържат консерванти; поради това, неупотребеният 
продукт, останал във флаконите, не трябва да се използва.

•		Дозиране, основано на теглото/показанието:

•		За РА, CRS, сЮИА (>30 kg) и пЮИА (>30 kg): От 100 ml инфузионен сак изтеглете 
обем от 0,9% (9 mg/ml) стерилен непирогенен инжекционен разтвор на натриев 
хлорид, равен на обема на разтвора RoActemra, необходим за дозата на пациента

•		За пациенти със сЮИА и пЮИА < 30 kg: От 50ml инфузионен сак изтеглете обем 
от 0,9% (9 mg/ml) стерилен непирогенен инжекционен разтвор на натриев хлорид, 
равен на обема на разтвора RoActemra, необходим за дозата на пациента.

•		RoActemra не трябва да се влива едновременно в една и съща i.v. линия с други 
лекарства. Не са провеждани изпитвания за физическа или биохимична съвместимост за 
оценка на едновременното приложение на RoActemra с други лекарства.

•		В инфузионния сак бавно добавете RoActemra концентрат за i.v. инфузия от всеки 
флакон. За да се смеси разтворът, сакът се обръща внимателно, за да се избегне 
образуване на пяна.

•		Преди приложение лекарствените продукти за парентерално приложение трябва да 
се проверяват визуално за наличие на частици и промяна на цвета. Само бистри до 
опалесцентни, безцветни до бледожълти разтвори без видими частици трябва да се 
разреждат.

•		Когато свършите, изхвърлете иглата и спринцовката в контейнери за остри предмети.
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6  ЗАПОЧНЕТЕ ИНФУЗИЯТА НА RoActemra

Инфузията трябва да се приложи в продължение на 60 минути. Тя трябва да се прилага 
с набор за инфузия и не трябва никога да се прилага като струйна i.v. инжекция или 
болус.
•		Преди инфузията, уведомете пациента, че има съобщения за сериозни алергични 

реакции, включително анафилаксия, във връзка с приложението на RoActemra. Тези 
реакции могат да бъдат по-тежки и потенциално летални при пациенти, които са 
получили алергични реакции по време на предшестващо лечение с RoActemra, дори 
и ако са получили премедикация със стероиди и антихистамини. Повечето алергични 
реакции възникват по време на инфузия или до 24 часа от приложението на RoActemra, 
въпреки че алергични реакции може да възникнат по всяко време. 

•		Ако възникне анафилактична реакция или друга сериозна реакция на 
свръхчувствителност, приложението на RoActemra трябва да се спре незабавно, да се 
започне подходяща терапия и RoActemra да се преустанови завинаги. Има съобщения 
за летална анафилаксия по време на лечение с i.v. RoActemra след разрешаването му за 
употреба.

•		Инструктирайте пациента да търси незабавна медицинска помощ, ако забележи някои 
от следните признаци или симптоми на системни алергични реакции след прилагане на 
RoActemra:

•		обрив, сърбеж или уртикария

•		недостиг на въздух или затруднение в дишането

•		подуване на устните, езика или лицето

•		болка в гърдите

•		чувство на замаяност или прималяване

•		силна стомашна болка или повръщане

•		хипотония

След завършване на инфузията, махнете катетъра и изхвърлете всички материали по 
правилен начин, почистете и превържете мястото на инфузия и проверете жизнените 
показатели на пациента.
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ЧАСТ II - РЪКОВОДСТВО ЗА ДОЗИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА RoActemra S.C. ЧРЕЗ 
ИНЖЕКТИРАНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА ИЛИ ACTpen 
(УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА RoActemra)

Предварително напълнената спринцовка се използва само при показанията РА, ГКА, 
пЮИА и сЮИА.  

ACTpen се използва само при показанията РА и ГКА. Указанията важат за двете 
устройства. Указанията, специфични за всяко устройство, са включени в оцветени 
раздели (предварително напълнена спринцовка = зелено; ACTpen = оранжево).

Това ръководство ще Ви преведе през процеса на инжектиране на RoActemra s.c.  в  7 
стъпки
 
 

1  СЪБЕРЕТЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

Вие ще имате нужда от:

Една предварително напълнена 
спринцовка RoActemra ИЛИ ACTpen 
(устройства за приложение на RoActemra), 
темперирани на стайна температура
•	Добре осветена, чиста равна повърхност
•	Непробиваем контейнер/контейнер за 

остри предмети

•	Тампони със спирт/тампони за 
почистване

•	Стерилно парче памук или марля
•	Часовник

RoActemra предварително напълнена спринцовка 
 
 
 
 

Фигура A
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RoActemra ACTpen 
 
 
 
 

Фигура Б

2  Направете оценка на основните жизнени показатели 
Първата инжекция с устройство за приложение на RoActemra трябва да се извърши под 
наблюдение на квалифициран медицински специалист.

Медицинският специалист трябва да оцени изходното състояние, за да се увери, че пациентът 
е достатъчно здрав, за да получи инжекцията. Жизнените признаци може да включват:

•			кръвно налягане
•		температура
•		пулс

Спазвайте препоръчителните начални въпроси към пациента, описани в Брошурата 
за медицински специалисти на RoActemra (т. 15 Общи препоръки), както и в Кратката 
характеристика на продукта (т. 4.4 Предупреждения и предпазни мерки).

3  ПРИГОТВЯНЕ ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ 
• Съхранявайте устройството на 2°C – 8°C, като то не трябва да се замразява. 

• След изваждане от хладилника оставете устройството RoActemra да достигне стайна 
температура (18°C до 28°C). Не затопляйте устройството RoActemra по никакъв друг 
начин.  

• Не ускорявайте процеса на затопляне по никакъв начин, като напр. използване на 
микровълнова фурна или поставяне на устройството RoActemra в топла вода.

• Не оставяйте устройството RoActemra да се затопля на пряка слънчева светлина.

• Не разклащайте устройството RoActemra. 
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• Не използвайте устройството RoActemra повторно.

• Никога не се опитвайте да разглобите устройството RoActemra.

• Не използвайте устройството RoActemra през дрехите.  

• Преди всяка употреба:  

• Проверете устройството RoActemra, за да се уверите, че то не е повредено. Не 
използвайте устройството RoActemra, ако то изглежда повредено или ако случайно сте го 
изпуснали.

• Ако отваряте кутията за пръв път, проверете, за да се уверите, че тя е запечатана както 
трябва. Не използвайте устройството, ако кутията изглежда като че е вече отваряна.

• Проверете дали кутията на устройството не е повредена. Не използвайте устройството, 
ако кутията изглежда повредена. 

• Проверете датата на изтичане на срока на годност на устройството. Не използвайте 
устройството RoActemra, ако датата на изтичане на срока на годност е минала, защото 
употребата му може да не е безопасна.  Ако датата на изтичане на срока на годност е 
минала, изхвърлете безопасно устройството RoActemra в контейнер за остри предмети и 
вземете ново.

• Проверете визуално устройството RoActemra за наличие на частици и промяна на цвета 
и проверете датата на изтичане на срока на годност. Не използвайте лекарството, ако то 
е мътно или съдържа частици, ако цветът е различен от безцветен до бледожълт или ако 
някоя част от устройството изглежда повредена. 

• Не оставяйте устройството RoActemra без наблюдение. Съхранявайте го на място, недостъпно 
за деца.

• Спрете незабавно приложението на RoActemra, ако настъпи анафилактична реакция или друга 
сериозна реакция на свръхчувствителност. Започнете подходяща терапия и преустановете 
RoActemra завинаги.

ПРИГОТВЯНЕ НА ИНЖЕКЦИЯТА: RoActemra ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА 

RoActemra 162 mg се доставя в 0,9 ml инжекционен разтвор като опаковка от 4 предварително 
напълнени спринцовки за еднократна употреба и групови опаковки, съдържащи 12 (3 
опаковки от по 4) предварително напълнени спринцовки. Не всички видове опаковки могат 
да бъдат пуснати в продажба. 

• Те трябва съхраняват във външната картонена кутия, за да се предпазят от светлина и трябва 
да се съхраняват на сухо. Предварително напълнените спринцовки трябва да се съхраняват 
на място, недостъпно за деца. 

• Приложете RoActemra 162 mg/0,9 ml в рамките на 8 часа след изваждането от хладилника и 
не я съхранявайте над 30°C.

• Оставете предварително напълнената спринцовка да достигне стайна температура и 
изчакайте около 25 до 30 минути, преди да инжектирате RoActemra 162 mg/0,9 ml. 

• Започнете инжектирането в рамките на 5 минути след махане на капачката, за да 
предотвратите изсъхването на лекарството и запушването на иглата. 
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ПРИГОТВЯНЕ НА ИНЖЕКЦИЯТА: RoActemra ACTpen

• Не махайте капачката на предварително напълнената писалка, докато не сте готови да 
инжектирате RoActemra.

• Извадете кутията, съдържаща предварително напълнената писалка (ACTpen), от хладилника.

• Отворете кутията и извадете от нея 1 предварително напълнена писалка (ACTpen) RoActemra 
за еднократна употреба. 

• Върнете останалите предварително напълнени писалки (ACTpen) с кутията в хладилника.

• Поставете предварително напълнената писалка (ACTpen) върху чиста, равна повърхност и я 
оставете да се затопли за 45 минути, за да достигне стайна температура. Ако предварително 
напълнената писалка (ACTpen) не достигне стайна температура, това може да направи 
инжектирането некомфортно и то би могло да отнеме повече време.

4  ИЗБЕРЕТЕ И ПОДГОТВЕТЕ МЯСТОТО НА ИНЖЕКТИРАНЕ 
• Измийте добре ръцете си със сапун и вода.

• Избършете мястото на инжектиране с тампон, напоен със спирт, с кръгообразно движение и 
го оставете да изсъхне на въздуха, за да намалите вероятността от инфектиране. Оставете 
кожата да изсъхне на въздуха за около 10 секунди. Не докосвайте мястото на инжектиране 
отново, преди да поставите инжекцията. 

• Не вейте и не духайте на почистения участък.

• Местата на инжектиране за предварително напълнената спринцовка (PFS) и за ACTpen 
са както следва:

o PFS:

• Препоръчителните места на инжектиране са предната страна и средната част на 
бедрата и долната част на корема под пъпа, с изключение на областта от пет сантиметра 
непосредствено около пъпа (вижте Фигура В).

• Ако човекът, който се грижи за Вас, Ви поставя инжекцията, може също да се използва 
външната страна на горната част на ръцете (вижте Фигура В).

 

        Фигура В
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• Трябва да използвате различно място всеки път, когато си поставяте сами инжекцията, най-
малко на три сантиметра от мястото, което сте използвали за предишната инжекция.

• Не инжектирайте на места, които могат да бъдат притиснати от колан или корсет. Не 
инжектирайте в бенки, белези или места, където кожата е болезнена, насинена, зачервена, 
уплътнена или е с нарушена цялост.

o ACTpen:

• Препоръчителните места на инжектиране са предната част на бедрото или корема с 
изключение на участъка от 5 cm около пъпа (вижте Фигура Г).

• Може да се използва също и външната част на мишницата, само ако инжекцията се 
поставя от човек, който се грижи за болния. Не се опитвайте сами да се инжектирате в 
мишницата (вижте Фигура Г).

 

                       Фигура Г

• Избирайте различно място на инжектиране за всяка нова инжекция на разстояние най-
малко 2,5 cm от последния участък на инжектиране.

•  Не инжектирайте в бенки, белези, насинени места или участъци, където кожата е 
болезнена, зачервена, уплътнена или с нарушена цялост.

• Редувайте мястото на инжектиране  

o Избирайте различно място на инжектиране за всяка нова инжекция на разстояние най-
малко:

• Предварително напълнена спринцовка (Pre-filled syringe, PFS): 3 cm от мястото, 
използвано за предишната инжекция.

• ACTpen: 2,5 cm от мястото на последната инжекция.

• Не инжектирайте в бенки, белези, насинени места или участъци, където кожата е 
болезнена, зачервена, уплътнена или с нарушена цялост. Не инжектирайте в учатъци, 
които биха могли да се дразнят от колан или ластик.
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Пригответе мястото на инжектиране

• Избършете мястото на инжектиране с тампон, напоен със спирт, с кръгообразно движение и 
го оставете да изсъхне на въздуха, за да намалите вероятността от инфектиране. Оставете 
кожата да изсъхне на въздуха за около 10 секунди. Не докосвайте мястото на инжектиране 
отново, преди да поставите инжекцията. 

• Не вейте и не духайте на почистения участък.

5  ПОСТАВЯНЕ НА ИНЖЕКЦИЯТА 

ПРИЛОЖЕНИЕ: RoActemra ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА

1. Не разклащайте предварително напълнената спринцовка. Свалете капачката 
на иглата и хванете здраво спринцовката с едната ръка. Не дърпайте и не 
натискайте буталото. Издърпайте капачката право напред с другата ръка. След 
сваляне на капачката на иглата инжектирането трябва да започне до 5 минути, 
за да се предотврати изсъхването на лекарството и запушване на иглата. Ако 
предварително напълнената спринцовка не се използва до 5 минути след сваляне на 
капачката, трябва да я изхвърлите в непробиваем контейнер и да използвате нова 
предварително напълнена спринцовка. Никога не поставяйте отново капачката на 
иглата след отстраняването й. 

2. Защипете хлабава кожна гънка на мястото на инжектиране, така че да си 
осигурите стабилна повърхност за инжекцията. Вкарайте иглата с бързо, решително 
движение. Иглата може да се вкара под ъгъл между 45° до 90°. Вкарайте иглата 
докрай. След това задръжте спринцовката в тази позиция и отпуснете захванатата 
кожа.

3. Бавно инжектирайте цялото лекарство, като внимателно натиснете буталото 
докрай. Когато буталото е натиснато докрай, продължавайте да натискате, за да сте 
сигурни, че цялото количество на лекарството е инжектирано.

Ако след вкарването на иглата не можете да натиснете буталото, трябва да 
изхвърлите предварително напълнената спринцовка в непробиваем контейнер и да 
използвате нова предварително напълнена спринцовка.

4. Дръжте буталото натиснато докрай, докато изваждате иглата от кожата под същия 
ъгъл, под който е вкарана.

5. След като иглата е напълно извадена от кожата, пуснете буталото, което 
ще позволи на предпазителя на иглата да я защити. Изхвърлете използваната 
спринцовка в непробиваем контейнер или в контейнер за остри предмети.

След инжектирането
Може да има слабо кървене на мястото на инжектиране.  Може да притиснете парче 
памук или марля към него. 
Не разтривайте мястото на инжектиране.
Ако е необходимо, може да покриете мястото на инжектиране с малка превръзка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: RoActemra ACTpen

• Хванете RoActemra предварително напълнена писалка (ACTpen) здраво с една ръка. 
Завъртете и издърпайте зелената капачка с другата ръка (вижте Фигура Д). Зелената 
капачка съдържа хлабаво прилягаща метална тръбичка. 

Фигура Д

Важно: Не докосвайте предпазителя на иглата, разположен на върха на предварително 
напълнената писалка (ACTpen) под прозорчето, за да избегнете случайно убождане с 
иглата.

• Изхвърлете зелената капачка в контейнер за остри предмети.

• След като махнете зелената капачка,предварително напълнената писалка (ACTpen) е готова 
за употреба. Ако предварително напълнената писалка (ACTpen) не се използва в рамките на 
3 минути от махането на капачката, тя трябва да се изхвърли в контейнера за остри предмети 
и да се използва нова предварително напълнена писалка (ACTpen).

• Никога не прикрепяйте отново зелената капачка след отстраняването й.

• Хванете удобно предварително напълнената писалка (ACTpen) в една ръка за горната ѝ част, 
така че да можете да виждате прозорчето (вижте Фигура Е).  

Фигура E

• Използвайте другата си ръка, за да захванете леко почистения участък на кожата и да 
приготвите стабилно място на инжектиране (вижте Фигура Ж). Необходимо е стабилно място 
на инжектиране, за да може предварително напълнената писалка (ACTpen) да се активира 
правилно.

• Захващането на кожата е важно, за да бъде сигурно, че инжектирате под кожата (в мастната 
тъкан), а не по-дълбоко (в мускул). Инжектирането в мускул може да предизвика дискомфорт.
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Фигура Ж

• Не натискайте все още зеления бутон за активиране. 

• Поставете предпазителя на иглата на предварително напълнената писалка (ACTpen) върху 
захванатата кожа под ъгъл 90° (вижте Фигура З). 

• Важно е да се използва правилният ъгъл, за да е сигурно, че лекарството се инжектира под 
кожата (в мастната тъкан), иначе инжекцията може да бъде болезнена и лекарството може 
да не действа.

Фигура 3

• За да използвате предварително напълнената писалка (ACTpen), трябва първо да отключите 
зеления бутон за активиране.

• За да го отключите, притиснете здраво предварително напълнената писалка (ACTpen) 
към захванатата кожа, докато предпазителят на иглата се избута напълно навътре (вижте 
Фигура И). 
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Фигура И

• Продължавайте да държите предпазителя на иглата натиснат навътре. 

• Ако предпазителят на иглата не е притиснат напълно към кожата, зеленият бутон за 
активиране няма да действа.

• Продължете да държите захванатата кожа, докато държите предварително напълнената 
писалка (ACTpen) на място.

• Натиснете зеления бутон за активиране, за да започне инжектирането. “Щрак” показва 
началото на инжектирането. Дръжте зеления бутон натиснат навътре и продължете да 
държите предварително напълнената писалка (ACTpen) притисната здраво към кожата 
(вижте Фигура К). 

Фигура K

• Лилавият индикатор ще се придвижва в прозорчето по време на инжектирането 

   (вижте Фигура Л).

• Наблюдавайте лилавия индикатор, докато спре да се движи, за да сте сигурни, че е 
инжектирана пълната доза.
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Фигура Л

• Инжектирането може да продължи до 10 секунди.

• Може да чуете второ щракване по време на инжектирането, но трябва да продължите 
да държите предварително напълнената писалка здраво притисната към кожата, докато 
лилавият индикатор не спре да се движи. 

• Когато лилавият индикатор спре да се движи, отпуснете зеления бутон. Вдигнете предварително 
напълнената писалка (ACTpen) право нагоре от мястото на инжектиране под ъгъл 90°, за да 
извадите иглата от кожата. Тогава предпазителят на иглата ще излезе и ще се заключи, като 
покрие иглата (вижте Фигура М).

Фигура М

• Проверете прозорчето, за да видите дали е изпълнено с лилавия индикатор (вижте Фигура 
М).
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• Ако прозорчето не е изпълнено с лилавия индикатор, тогава:

o Предпазителят на иглата може да не я е заключил. Не пипайте предпазителя на иглата 
на предварително напълнената писалка (ACTpen), защото може да се убодете с иглата. 
Ако иглата не е покрита, внимателно поставете предварително напълнената писалка 
(ACTpen) в контейнера за остри предмети, за да избегнете нараняване с иглата.

o Може да не сте получили пълната доза RoActemra. Не се опитвайте да използвате 
предварително напълнената писалка (ACTpen) отново. Не повтаряйте инжектирането с 
друга предварително напълнена писалка (ACTpen). 

След инжектирането:

• Може да има слабо кървене на мястото на инжектиране. Може да притиснете парче памук 
или марля на мястото на инжектиране. 

• Не разтривайте мястото на инжектиране.

• Ако е необходимо, може да покриете мястото на инжектиране с малка превръзка.

6  ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА RoActemra 

• Не слагайте капачката обратно върху устройството RoActemra.

• Сложете употребеното устройство RoActemra без капачката направо в контейнера за остри 

предмети.

o Не изхвърляйте устройствата в домашните отпадъци и не ги рециклирайте.

o Винаги съхранявайте контейнера за остри предмети и устройството RoActemra на 

място, недостъпно за деца.

7ЗАПИШЕТЕ ВАШАТА ИНЖЕКЦИЯ

Проследимост на продукта 

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, търговското име и 

партидният номер на прилагания продукт трябва ясно да се впишат (или обявят) в документите 

на пациента.

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени според Закона 

за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) да съобщават незабавно на 

притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата 

(ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при 

поискване допълнителна информация от проследяването на случая.
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Притежател на разрешението за употреба/Представител на ПРУ 
 
Рош България ЕООД

ул. “Бяло поле„ № 16

1618, гр. София

Р.България

тел. +359 2 818 44 44

факс: +359 2 859 11 99

гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един 
градски разговор)

e-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com

или

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) 
 
ул. “Дамян Груев„ № 8

1303, гр. София

Р. България

тел. +359 2 8903 417

факс: +359 2 8903 434

e-mail: bda@bda.bg

   www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от   
   медицински специалисти

За пълна информация за всички възможни нежелани реакции, моля, вижте листовката на 
RoActemra, която може да се намери на уебсайта на EMA (www.ema.europa.eu) 
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