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Teksta pēdējais pārskatīšanas datums: 2019. gada novembris. 

 
RoACTEMRA (tocilizumab)  

Nozīmīga drošuma informācija pacientiem 

 

 

[Šajā bukletā sniegta svarīgākā informācija, kas nepieciešama, lai palīdzētu 
pacientiem un viņu aprūpētājiem izprast drošas RoACTEMRA lietošanas aspektus. 
Lūdzu, izlasiet rūpīgi šo dokumentu, RoACTEMRA lietošanas instrukciju un 
RoACTEMRA pacienta brīdinājuma kartē sniegto informāciju un saglabājiet šos 
dokumentus atsaucei.  

Ja kāda informācijas daļa nav saprotama, jautājiet skaidrojumu ārstam, medmāsai vai 
farmaceitam. Šajos dokumentos iekļautā informācija papildina informāciju, ko Jūs 
saņemsiet no sava ārsta, medmāsas vai farmaceita.] 

 

 

 

 

 

 

 

Šis pacientiem domātais buklets ir RoActemra reģistrācijas priekšnoteikums, un tajā ir 
iekļauta nozīmīga drošuma informācija, kas Jums jāzina pirms ārstēšanas ar 
RoActemra un tās laikā. Šis pacientiem domātais buklets jālasa kopā ar RoActemra 
pacienta brīdinājuma karti [ko Jums izsniegs ārsts] (pieejami arī ZVA tīmekļa vietnē 
www.zva.gov.lv) un RoActemra lietošanas instrukciju, kas tiek piegādāta kopā ar 
zālēm (un ir pieejama arī Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļvietnē  
(www.ema.europa.eu), jo tajā ir sniegta nozīmīga informācija par RoActemra, kā arī 
norādījumi par lietošanu. 

 

http://www.zva.gov.lv/
http://www.ema.europa.eu/
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RoActemra® (tocilizumab) 

Kā RoACTEMRA ievada? 

RoActemra ievada intravenozas (i.v.) infūzijas veidā (vēnā) caur adatu vai subkutānas 
(zemādas) (s.c.) injekcijas veidā ar pilnšļirci vai pildspalvveida pilnšļirci.  

Intravenozā zāļu forma 

· RoActemra lieto pieaugušajiem ar vidēji smagu vai smagu aktīvu autoimūno 
slimību reimatoīdo artrītu (RA), ja iepriekš lietoto zāļu iedarbība nav bijusi 
pietiekami efektīva. RoActemra parasti lieto kombinācijā ar metotreksātu. Tomēr 
tad, ja Jūsu ārsts ir konstatējis, ka metotreksāts nav piemērots, RoActemra var 
nozīmēt vienu pašu.  

 
· RoActemra var lietot arī pieaugušajiem smaga, aktīva un progresējoša 

reimatoīdā artrīta ārstēšanai, ja iepriekš nav veikta terapija ar metotreksātu.  
 
· RoActemra lieto sJIA ārstēšanai bērniem. RoActemra lieto bērniem no divu 

gadu vecuma, lai ārstētu aktīvu sistēmisku juvenīlu idiopātisku artrītu (sJIA) 
– iekaisīgu slimību, kas izraisa vienas vai vairāku locītavu sāpes un pietūkumu, 
kā arī drudzi un izsitumus.RoActemra lieto sJIA simptomu atvieglošanai. To var 
lietot kombinācijā ar metotreksātu vai atsevišķi.  

 
· RoActemra lieto pJIA ārstēšanai bērniem. RoActemra lieto bērniem no divu 

gadu vecuma, kuriem ir aktīvs poliartikulārs juvenīls idiopātisks artrīts (pJIA) 
– iekaisuma slimība, kas izraisa sāpes un vienu vai vairāku locītavu pietūkumu. 
RoActemra lieto, lai mazinātu pJIA simptomus, un to var lietot kombinācijā ar 
metotreksātu vai vienu pašu. 

 
·  

Subkutānā zāļu forma 

RoActemra lieto, lai ārstētu:  
 
· pieaugušos ar vidēji smagu vai smagu aktīvu autoimūno slimību 

reimatoīdo artrītu (RA), jaiepriekš lietoto zāļu iedarbība nav bijusi pietiekami 
efektīva. 

· pieaugušos ar smagu, aktīvu un progresējošu reimatoīdo artrītu (RA), ja 
iepriekš navveikta terapija ar metotreksātu. 

 
RoActemra palīdz mazināt tādus RA simptomus kā locītavu sāpes un 
pietūkumu, un var arī uzlabot Jūsu spēju veikt ikdienas uzdevumus. Ir pierādīts, 
ka RoActemra palēnina slimības izraisīto locītavu skrimšļaudu un kaulu 
bojājumu attīstību un uzlabo Jūsu spēju veikt parastās ikdienas aktivitātes.  
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RoActemra parasti lieto kombinācijā ar citām RA ārstēšanai paredzētām zālēm, 
ko sauc par metotreksātu. Tomēr tad, ja Jūsu ārsts ir konstatējis, ka 
metotreksāts nav piemērots, RoActemra var nozīmēt vienu pašu;  

· pieaugušos ar artēriju slimību, ko sauc par milzšūnu arterītu (giant cell 
arteritis, GCA) unko izraisa iekaisums organisma lielākajās artērijās, it īpaši 
tajās, kas nodrošina galvas un kakla asins apgādi. Simptomi ietver galvassāpes, 
nogurumu un sāpes žoklī. Slimības sekas var būt insults un aklums. 

       RoActemra var mazināt sāpes un pietūkumu galvas, kakla un roku artērijās un 
vēnās. 

GCA bieži ārstē ar zālēm, ko sauc par steroīdiem. Tie parasti ir efektīvi, taču ar 
blakusparādībām, ja ilgstoši tiek lietotas lielas devas. Steroīdu devas samazināšana 
var izraisīt arī GCA uzliesmojumu. RoActemra pievienošana ārstēšanai nozīmē, ka 
steroīdus var lietot īsāku laiku, saglabājot kontroli pār GCA. 

· bērnus un pusaudžus no 1 gada vecuma ar aktīvu sistēmisku juvenilu 
idiopātisko artrītu(sJIA), iekaisuma slimību, kas izraisa sāpes un pietūkumu 
vienā vai vairākās locītavās, kā arīdrudzi un izsitumus.RoActemra lieto sJIA 
simptomu mazināšanai. To var lietot kombinācijā ar metotreksātu vaivienu pašu. 

· bērnus un pusaudžus no 2 gadu vecuma ar aktīvu poliartikulāru juvenilu 
idiopātisko artrītu(pJIA). Tā ir iekaisuma slimība, kas izraisa sāpes un 
pietūkumu vienā vai vairākās locītavās. 

RoActemra lieto pJIA simptomu samazināšanai. To var lietot kombinācijā ar 
metotreksātu vai vienu pašu. 

 

 

 

 

 

Pirms ārstēšanas ar RoActemra® (tocilizumab) 
sākuma 
Pirms RoACTEMRA lietošanas sākuma pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja 
pacientam: 

· ir infekcijas pazīmes (piemēram, drudzis, klepus vai galvassāpes, ādas infekcija 
ar vaļējiem bojājumiem (vējbakas vai jostas roze), tiek ārstēta infekcija vai bieži 
rodas infekcijas; ir cukura diabēts vai citi traucējumi, kas palielina infekciju 
iespējamību; 
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· ir tuberkuloze (TB) vai arī viņš ir bijis ciešā saskarē ar kādu, kuram ir bijusi TB. 
Ārstam pirms RoACTEMRA sākuma jāveic TB pārbaude; 

· ir bijušas zarnu čūlas vai divertikulīts; 

· ir/ir bijusi aknu slimība, vīrushepatīts;  

· nesen veikta vakcinācija (imunizācija), piemēram, pret MMR, vai tiek plānota 
vakcinācija. Pacientiem visas nepieciešamās vakcīnas jāievada pirms 
RoACTEMRA lietošanas sākuma. RoActemra lietošanas laikā nedrīkst ievadīt 
noteikta veida vakcīnas; 

· ir vēzis. Pārrunājiet ar ārstu, vai Jums vajadzētu saņemt RoActemra. 

· ir sirds vai asinsvadu slimība, piemēram, paaugstināts asinsspiediens vai augsts 
holesterīna līmenis; 

· ir bijušas alerģiskas reakcijas pret iepriekš lietotām zālēm, to vidū RoACTEMRA; 

· ir bijuši vai pašlaik ir plaušu darbības traucējumi (piemēram, intersticiāla plaušu 
slimība, kad plaušu iekaisuma un rētošanās dēļ ir apgrūtināta pietiekama skābekļa 
piegāde).  

Ārsts vai medmāsa jāinformē arī tad, ja sJIA slimniekam: 

· anamnēzē ir makrofāgu aktivizācijas sindroms; 

· tiek lietotas kādas citas zāles sJIA ārstēšanai, to vidū iekšķīgi lietojamas zāles, 
piemēram, NSPL (piemēram, ibuprofēns), kortikosteroīdi, metotreksāts (MTX) un 
bioloģiskas izcelsmes zāles. 

 

Ārstēšanas laikā ar RoActemra® (tocilizumab) 
Kādas pārbaudes tiks veiktas RoACTEMRA lietošanas laikā? 

Katra ārsta vai medmāsas apmeklējuma laikā viņi var pārbaudīt asinis, lai veiksmīgāk 
vadītu Jūsu ārstēšanu. Var tikt pārbaudīti šādi rādītāji: 

· neitrofilo leikocītu skaits. Pietiekams neitrofilo leikocītu skaits ir nozīmīgs, lai 
palīdzētu organismam cīnīties pret infekcijām. RoACTEMRA iedarbojas uz 
imūnsistēmu un var izraisīt neitrofilo leikocītu (balto asins šūnu paveids) skaita 
samazināšanos. Tādēļ ārsts var veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka Jums ir 
pietiekams neitrofilo leikocītu skaits, un var kontrolēt infekcijas pazīmes un 
simptomus; 

· trombocīti. Trombocīti ir nelielas asins sastāvdaļas, kas palīdz apturēt asiņošanu, 
veidojot asins recekļus. Dažiem RoActemra lietotājiem samazinājās trombocītu 
skaits asinīs. Klīniskajos pētījumos trombocītu skaita samazināšanās nebija 
saistīta ar nopietnu asiņošanu; 

· aknu enzīmi. Aknu enzīmi ir olbaltumvielas, kas tiek ražotas aknās un var 
izdalīties asinīs, dažkārt liecinot par aknu bojājumu vai slimību. Dažiem cilvēkiem, 
kuri ir lietojuši RoACTEMRA, ir bijis paaugstināts aknu enzīmu līmenis, kas var 
liecināt par aknu bojājumu. Aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanos novēroja 
biežāk, ja kopā ar RoACTEMRA lietoja zāles, kas var būt kaitīgas aknām. Ja Jums 
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ir paaugstināts aknu enzīmu līmenis, Jūsu ārstam tas tūlīt jānovērš. Ārsts var 
nolemt mainīt RoACTEMRA vai citu lietoto zāļu devu vai arī pilnībā izbeigt 
ārstēšanu ar RoACTEMRA; 

· holesterīns. Dažiem cilvēkiem, kuri ir lietojuši RoACTEMRA, ir bijis paaugstināts 
holesterīna (lipīdu (tauku) paveids) līmenis asinīs. Ja Jums ir paaugstināts 
holesterīna līmenis, ārsts Jums var parakstīt holesterīna līmeni pazeminošas 
zāles. 

Vai ārstēšanas laikā ar RoACTEMRA pacientus drīkst vakcinēt?  

RoACTEMRA ir zāles, kas ietekmē imūnsistēmu un var vājināt organisma spējas 
cīnīties ar infekciju. Ārstēšanas laikā ar RoACTEMRA nedrīkst veikt imunizāciju ar 
dzīvām vai dzīvām novājinātām vakcīnām (kas ļoti nelielā daudzumā satur 
mikroorganismus vai novājinātus mikroorganismus, piemēram, ar gripas vai masalu, 
epidēmiskā parotīta, masaliņu (MMR) vakcīnu). 

Kādas ir iespējamās RoACTEMRA nopietnās 
blakusparādības? 
Infekcijas. RoACTEMRA ir zāles, kas ietekmē imūnsistēmu. Imūnsistēma ir nozīmīga, 
jo tā palīdz cīnīties pret infekcijām. RoACTEMRA var vājināt Jūsu spēju cīnīties pret 
infekcijām. Lietojot RoACTEMRA, dažas infekcijas var kļūt nopietnas. Nopietnu 
infekciju gadījumā var būt nepieciešama ārstēšana un hospitalizācija, un dažos 
gadījumos ir iespējama nāve.  

Nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja Jums rodas tādas infekcijas 
pazīmes/simptomi kā: 

· drudzis vai drebuļi; 

· pastāvīgs klepus; 

· ķermeņa masas zudums; 

· sāpes vai iekaisums rīklē; 

· sēkšana; 

· sarkana vai pietūkusi āda vai pūšļi mutē, ādas plīsumi vai brūces; 

· stiprs vājums vai nogurums; 

· vēdersāpes. 

Alerģiskas reakcijas. Lielākā daļa alerģisko reakciju rodas injekcijas laikā vai 
24 stundu laikā pēc RoACTEMRA ievadīšanas, lai gan alerģiskas reakcijas var rasties 
jebkurā laikā. Saistībā ar RoACTEMRA ziņots par nopietnām alerģiskām reakcijām, to 
vidū anafilaksi. Šādas reakcijas var būt smagākas un pat letālas pacientiem, kuriem ir 
bijušas alerģiskas reakcijas iepriekšējas RoACTEMRA lietošanas laikā. Ārstēšanas 
laikā ar RoACTEMRA ziņots par letālu anafilaksi. 
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· Ja rodas anafilaktiska reakcija vai cita smaga alerģiska reakcija, RoACTEMRA 
ievadīšana nekavējoties jāpārtrauc, jāsāk atbilstoša medicīniska ārstēšana, un 
RoACTEMRA lietošana pilnībā jābeidz. 

· Nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja pamanāt kādas no 
šīm alerģisku reakciju pazīmēm vai simptomiem:  

· izsitumi, nieze vai nātrene; 

· elpas trūkums vai elpošanas traucējumi; 

· lūpu, mēles vai sejas pietūkums; 

· sāpes vai saspringuma sajūta krūtīs; 

· reibonis vai ģībonis; 

· stipras vēdersāpes vai vemšana; 

· ļoti zems asinsspiediens.  

· Ja pēc RoACTEMRA saņemšanas Jums ir bijuši alerģiskas reakcijas simptomi vai 
ja Jūs ievadāt RoACTEMRA mājās un Jums rodas kādi simptomi, kas liecina par 
alerģisku reakciju:                              

· nelietojiet nākamo devu, kamēr neesat informējis ārstu UN kamēr 
ārsts nav norādījis, ka Jums jālieto nākamā deva.  

· Ja pēc RoACTEMRA ievadīšanas Jums ir bijuši alerģiskas 
reakcijas simptomi, vienmēr pastāstiet to ārstam pirms nākamās 
devas ievadīšanas. 

Vēdersāpes. RoACTEMRA lietotājiem retos gadījumos ir bijušas nopietnas ar kuņģi 
un zarnām saistītas blakusparādības. Var būt tādi simptomi kā drudzis un pastāvīgas 
sāpes vēderā ar izmainītu vēdera izeju. Ja Jums rodas vēdersāpes vai kolikas vai arī 
ja pamanāt asins piejaukumu izkārnījumiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku 
palīdzību. 

Ļaundabīgie audzēji. Zāles, kas iedarbojas uz imūnsistēmu, piemēram, 
RoACTEMRA, var palielināt ļaundabīga audzēja risku. 

Hepatotoksicitāte 
 
Pastāstiet Jūsu ārstam, ja Jums ir aknu saslimšana. Pirms RoActemra lietošanas Jūsu 
ārsts var veikt asins analīzi, lai noteiktu Jūsu aknu darbību. 
 
Aknu slimība un aknu darbības traucējumi:  
ar RoActemra ārstēto pacientu laboratoriskajās analīzēs bieži novērota specifisko 
enzīmu, ko sauc par aknu enzīmiem, paaugstināšanās. Ārstēšanas laikā ar 
RoActemra (tocilizumab) Jūs rūpīgi novēros, vai nerodas aknu enzīmu izmaiņas 
asinīs, un Jūsu ārsts atbilstoši rīkosies. 
 
Retos gadījumos pacientiem novēroti nopietni dzīvībai bīstami aknu darbības 
traucējumi, no kuriem dažiem bija nepieciešama aknu transplantācija. 
Retas blakusparādības, kas var rasties līdz 1 gadījumam no 1000 lietotājiem, ir aknu 
iekaisums (hepatīts), dzelte. Ļoti retas blakusparādības, kas var rasties līdz 1 
gadījumam no 10 000 lietotājiem, ir aknu mazspēja. 
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Nekavējoties pastāstiet Jūsu ārstam, ja novērojat ādas un acu baltumu dzelti, Jums 
ir tumši brūns urīns, sāpes vai pietūkuma sajūta vēdera augšējā labajā pusē vai Jūs 
jūtaties ļoti noguris un apjucis. Jums var nebūt nekādu simptomu, un tādā gadījumā 
aknu enzīmu paaugstināšanās tiks novērot asins analīžu laikā. 
 

Aicinājums ziņot  

Ja Jums vai pacientam ir kādi jautājumi vai problēmas, konsultējieties ar ārstu, 
medmāsu vai farmaceitu. 

Ja pacientam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, 
farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas 
nav minētas šajā instrukcijā. 

Ziņošana par nevēlamajām blakusparādībām 

Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski 
interneta vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, 
negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties “Ziņo par zāļu blaknēm”, un 
“Pacienta ziņojuma e-veidlapa”. Tālrunis informācijai: 67078400.Šīs zāles ir 
bioloģiskas izcelsmes, tāpēc, ziņojot par blaknēm, jānorāda zāļu oriģinālnosaukums 
un sērijas numurs. 

Par RoActemra iespējamām izraisītām zāļu blakusparādībām lūdzam ziņot Roche 
Latvija SIA pa tālruni 67039831, 28655600, Fakss: 67039833, e-pastu: latvia.drug-
safety@roche.com http://www.hpra.ie/ 

Pilnīgu informāciju par visām iespējamām blakusparādībām skat. RoActemra 
lietošanas instrukcijā, kas pieejama EMA tīmekļvietnē (www.ema.europa.eu) 
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Teksta pēdējais pārskatīšanas datums: 2019. gada novembris. 
 

RoActemra® (tocilizumab) (s.c. un i.v.) 
 

Pacienta brīdinājuma karte 
 
[Šī pacienta brīdinājuma karte ir RoActemra reģistrācijas priekšnoteikums, un tajā ir iekļauta 
nozīmīga drošuma informācija, kas Jums jāzina pirms ārstēšanas ar RoActemra un tās laikā. Šī 
pacienta brīdinājuma karte jālasa kopā ar RoActemra pacientiem domāto bukletu [kuru izsniedz 
ārsts] un RoActemra lietošanas instrukciju, kas tiek piegādāta kopā ar zālēm (un ir pieejama arī 
EMA tīmekļvietnē (www.ema.europa.eu)), jo tajā ir iekļauta nozīmīga informācija par RoActemra, 
kā arī norādījumi par lietošanu.]  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Glabājiet šo karti pie sevis vismaz 3 mēnešus pēc RoActemra pēdējās devas 
ievadīšanas, jo blakusparādības var rasties kādu laiku pēc RoActemra pēdējās devas 
ievadīšanas. Ja pacientam rodas kādas nevēlamas blakusparādības, un viņš iepriekš ir 
ārstēts ar RoActemra, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu [norādīt 
kontakttālruni] _____________________ 

 

 

 

 

http://www.ema.europa.eu/
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RoActemra lietošanas datumi:* 
Sākums:................................................................................................................... 
Pēdējo reizi:……………………………………………………………………............... 
Lietošanas veids:               Zem ādas                                 Vēnā  

           (subkutāna, s.c.) injekcija           (intravenoza, i.v.) infūzija 

 
 
Nākamā plānotā lietošanas reize: …………………………………………………… 
* Lūgums uz katru veselības aprūpes speciālista apmeklējumu paņemt līdzi arī visu citu Jūsu lietoto 
zāļu sarakstu. 
 

Kontaktinformācija 
Pacienta vārds, uzvārds: ........................................................................................ 
Ārsta vārds, uzvārds: .............................................................................................. 
Ārsta tālruņa numurs: .............................................................................................. 
 
Autortiesības © 2018 F. Hoffmann-La Roche Ltd. Visas tiesības aizsargātas 
 
 
RoActemra pacienta brīdinājuma karte 
 
Šajā pacienta brīdinājuma kartē ir iekļauta nozīmīga drošuma informācija, kas Jums jāzina 
pirms ārstēšanas ar RoActemra un tās laikā. 

● Parādiet šo karti VISIEM pacienta aprūpē iesaistītiem veselības aprūpes 
speciālistiem. 

 
 

Šī pacienta brīdinājuma karte jālasa kopā ar RoActemra lietošanas instrukciju (pieejama 
arī EMA tīmekļvietnē - www.ema.europa.eu ) un RoActemra pacientiem domāto bukletu, 
kas tiek piegādāts kopā ar zālēm ( un pieejams arī  ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv), 
jo šajos dokumentos ir iekļauta nozīmīga informācija par RoActemra, kā arī norādījumi 
par lietošanu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

s.c
 

i.v. 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.zva.gov.lv/
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Infekcijas 
Jūs nedrīkstat ievadīt RoActemra, ja Jums ir aktīva nopietna infekcija. Turklāt, lietojot 
RoActemra, var atkārtoti rasties dažas iepriekš pārciestas infekcijas. 

 
 
● Konsultējieties ar pacienta veselības aprūpes speciālistu par visām vakcīnām, kas 

pacientam var būt jāievada pirms ārstēšanas ar RoActemra sākuma. 
● Ja pacientam rodas kādas pazīmes/simptomi (piemēram, pastāvīgs klepus, 

novājēšana/ķermeņa masas zudums, viegls drudzis), kas liecina par tuberkulozes 
infekcijas rašanos RoActemra lietošanas laikā vai pēc tās, vērsieties pie ārsta. Pirms 
ārstēšanas ar RoActemra pacientam ir jābūt veiktai sijājošai izmeklēšanai, kuras laikā 
nav konstatēta aktīva tuberkuloze. 

● Mazāki bērni var būt mazāk spējīgi pastāstīt par simptomiem, tādēļ mazāku bērnu 
vecākiem/aizbildņiem/aprūpētājiem nekavējoties jāsazinās ar bērna veselības 
aprūpes speciālistu, ja bērnam bez redzama iemesla ir slikta pašsajūta. 

● Sagaidiet pacienta veselības aprūpes speciālista norādījumus par to, vai pacientam 
vajadzētu atlikt ārstēšanu, ja viņam Jūsu nozīmētās ārstēšanas laikā ir jebkāda veida 
infekcija (pat saaukstēšanās).  

 
Alerģiskas reakcijas 
Saistībā ar RoActemra lietošanu ziņots par nopietnām alerģiskām reakcijām, to vidū 
anafilaksi. Šādas reakcijas var būt smagākas un pat letālas pacientiem, kuriem ir bijušas 
alerģiskas reakcijas iepriekšējās RoActemra lietošanas laikā. 

 
i.v. infūzija 

(klīnikā) 
s.c. injekcijas  

(klīnikā vai mājās) 
Infūzijas laikā ārsts vai medmāsa rūpīgi 
novēros, vai pacientam nerodas kādas 
alerģiskas reakcijas pazīmes. 

Ārsts novērtēs pacienta piemērotību 
RoACTEMRA ievadīšanai s.c. injekciju 
veidā mājas apstākļos. 

Ja pacientam rodas kādi simptomi, kas 
liecina par alerģisku reakciju, viņš 
nedrīkst lietot nākamo devu, kamēr 
nav informēts ārsts UN kamēr ārsts nav 
norādījis, ka jālieto nākamā deva. 

 
Ja rodas smaga paaugstinātas jutības reakcija (pazīstama arī kā anafilakse), 
pacientam nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības, un RoACTEMRA 
lietošana nekavējoties jāpārtrauc un pilnībā jāizbeidz. Simptomi: 

• izsitumi, nieze vai nātrene; 
• elpas trūkums vai elpošanas traucējumi; 
• lūpu, mēles vai sejas pietūkums; 
• sāpes vai saspringuma sajūta krūtīs; 
• reibonis vai ģībonis; 
• stipras vēdersāpes vai vemšana; 
• ļoti zems asinsspiediens. 
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Divertikulīta komplikācijas 
Pacientiem, kuri lieto RoActemra, var rasties divertikulīta komplikācijas, kas neārstēšanas 
gadījumā var kļūt nopietnas. 

● Ja pacientam rodas vēdersāpes vai kolikas un mainās vēdera izeja, vai tiek pamanīts 
asins piejaukums izkārnījumiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. 

● Informējiet ārstu, ja pacientam ir vai ir bijušas zarnu čūlas vai divertikulīts (resnās 
zarnas daļu iekaisums) 

 
Hepatotoksicitāte 
 
Pastāstiet Jūsu ārstam, ja Jums ir aknu saslimšana. Pirms RoActemra lietošanas Jūsu 
ārsts var veikt asins analīzi, lai noteiktu Jūsu aknu darbību. 
 
Aknu slimība un aknu darbības traucējumi:  
ar RoActemra ārstēto pacientu laboratoriskajās analīzēs bieži novērota specifisko enzīmu, 
ko sauc par aknu enzīmiem, paaugstināšanās. Ārstēšanas laikā ar RoActemra 
(tocilizumab) Jūs rūpīgi novēros, vai nerodas aknu enzīmu izmaiņas asinīs, un Jūsu ārsts 
atbilstoši rīkosies. 
Retos gadījumos pacientiem novēroti nopietni dzīvībai bīstami aknu darbības traucējumi, 
no kuriem dažiem bija nepieciešama aknu transplantācija. 
Retas blakusparādības, kas var rasties līdz 1 gadījumam no 1000 lietotājiem, ir aknu 
iekaisums (hepatīts), dzelte. Ļoti retas blakusparādības, kas var rasties līdz 1 gadījumam 
no 10 000 lietotājiem, ir aknu mazspēja. 
Nekavējoties pastāstiet Jūsu ārstam, ja novērojat ādas un acu baltumu dzelti, Jums ir 
tumši brūns urīns, sāpes vai pietūkuma sajūta vēdera augšējā labajā pusē vai Jūs jūtaties 
ļoti noguris un apjucis. Jums var nebūt nekādu simptomu, un tādā gadījumā aknu enzīmu 
paaugstināšanās tiks novērot asins analīžu laikā. 
 
Aicinājums ziņot  
 
Ja Jums vai pacientam rodas jautājumi vai problēmas, konsultējieties ar ārstu, 
medmāsu vai farmaceitu. 

Ja pacientam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu 
vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas 
šajā instrukcijā. 

Ziņošana par nevēlamajām blakusparādībām 

Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta 
vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar 
ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties “Ziņo par zāļu blaknēm”, un “Pacienta ziņojuma e-
veidlapa”. Tālrunis informācijai: 67078400. 
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Šīs zāles ir bioloģiskas izcelsmes, tāpēc, ziņojot par blaknēm, jānorāda zāļu 
oriģinālnosaukums un sērijas numurs. 

Par RoActemra iespējamām izraisītām zāļu blakusparādībām lūdzam ziņot Roche Latvija 
SIA pa tālruni 67039831, 28655600, Fakss: 67039833, e-pastu: latvia.drug-
safety@roche.com http://www.hpra.ie/ 

Pilnīgu informāciju par visām iespējamām blakusparādībām skat. RoActemra lietošanas 
instrukcijā, kas pieejama EMA tīmekļvietnē (www.ema.europa.eu)  
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