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Teksta pēdējais pārskatīšanas datums: 2020. gada janvāris. 
 
 
RoActemra® (tocilizumab)  
 
Buklets veselības aprūpes speciālistam par šādām 
indikācijām: 
· Reimatoīdais artrīts (RA) [intravenozi vai subkutāni] 

· Milzšūnu arterīts (Giant Cell Arteritis - GCA) [subkutāni] 

· Poliartikulārs juvenils idiopātisks artrīts (pJIA) (pazīstams arī kā juvenils idiopātisks 
poliartrīts) [intravenozi vai subkutāni] 

· Sistēmisks juvenils idiopātisks artrīts ( sJIA) [intravenozi vai subkutāni] 

· Smags vai dzīvībai bīstams citokīnu atbrīvošanās sindroms, ko inducējuši himēriska 
antigēna receptora (chimeric antigen receptor, CAR) T limfocīti [intravenozi] 

 

Šis buklets veselības aprūpes speciālistam ir RoActemra reģistrācijas priekšnoteikums un tajā ir iekļauta 
nozīmīga drošuma informācija, kas Jums jāzina pirms ārstēšanas ar RoActemra un tās laikā. Šis 
veselības aprūpes speciālistam domātais buklets jālasa kopā ar RoActemra zāļu aprakstu Eiropas Zāļu 
aģentūras (EMA) tīmekļvietnē (www.ema.europa.eu) un norādījumiem par RoActemra dozēšanu, kas 
pievienoti šim dokumentam (un pieejami arī pieejami ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv), jo šajos 
dokumentos ir iekļauta nozīmīga informācija par RoActemra, kā arī norādījumi par lietošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ema.europa.eu/
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1. MĒRĶIS 

Šajos materiālos aprakstīti ieteikumi, kā mazināt vai novērst nozīmīgu RoActemra radīto risku 
pacientiem ar reimatoīdo artrītu, milzšūnu arterītu, poliartikulāru juvenilu idiopātisku artrītu, 
sistēmisku juvenilu idiopātisku artrītu un himēriska antigēna receptora (CAR) T limfocītu 
inducētu smagu vai dzīvībai bīstamu citokīnu atbrīvošanās sindromu [intravenozi]. 

Pirms RoActemra parakstīšanas, sagatavošanas vai ievadīšanas izlasiet zāļu aprakstu (ZA). 

2. NOPIETNAS INFEKCIJAS 

Pacientiem, kuri saņem imūnsupresīvus līdzekļus, to vidū RoActemra, ziņots par nopietnām 
un dažkārt letālām infekcijām. Informējiet pacientus un vecākus/aizbildņus, ka RoActemra var 
vājināt pacientu pretošanās spējas infekcijām. Norādiet pacientam un viņa 
vecākiem/aizbildņiem, ka tad, ja rodas pazīmes vai simptomi, kas liecina par infekciju, 
nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība, lai nodrošinātu ātru novērtēšanu un atbilstošu 
ārstēšanu.  

Ārstēšanu ar RoActemra nedrīkst sākt pacientiem, kuriem ir aktīva vai iespējama infekcija. 
RoActemra var vājināt akūtas infekcijas pazīmes un simptomus, tādējādi aizkavējot diagnozes 
noteikšanu. Lai novērstu nopietnas infekcijas, savlaicīgi jāveic atbilstoši pasākumi. Sīkāku 
informāciju skat. ZA 4.4. apakšpunktā "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā". 

3. PAAUGSTINĀTAS JUTĪBAS REAKCIJAS 

Informējiet pacientu un pacienta vecākus/aizbildņus, ka saistībā ar RoActemra i.v. un s.c. 
ievadīšanu ir ziņots par nopietnām alerģiskām reakcijām, to vidū anafilaksi. Šādas reakcijas 
var būt smagākas un pat letālas pacientiem, kuriem iepriekšējas RoActemra lietošanas laikā 
ir bijušas alerģiskas reakcijas, pat ja ir veikta premedikācija ar steroīdiem un prethistamīna 
līdzekļiem. Lielākā daļa alerģisko reakciju rodas infūzijas/injekcijas laikā vai 24 stundu laikā 
pēc RoActemra ievadīšanas, lai gan alerģiskas reakcijas var rasties jebkurā laikā.  

Pēcreģistrācijas periodā intravenozas RoActemra ievadīšanas laikā ziņots par letālu 
anafilaksi. 

Norādiet pacientam un viņa vecākiem/aizbildņiem, ka tad, ja rodas pazīmes vai simptomi, kas 
liecina par sistēmisku alerģisku reakciju, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība, lai 
nodrošinātu ātru novērtēšanu un atbilstošu ārstēšanu. 

RoActemra i.v. infūzijas laikā stingri novērojiet, vai pacientam nerodas paaugstinātas jutības, 
tai skaitā anafilakses pazīmes un simptomi.  

Ja rodas anafilaktiska reakcija vai cita nopietna paaugstinātas jutības reakcija, RoActemra i.v. 
vai s.c. ievadīšana nekavējoties jāpārtrauc, jāsāk atbilstoša terapija un RoActemra lietošana 
pilnībā jāizbeidz. 
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Jānovērtē RA, pJIA, GCA un sJIA slimnieku un/vai viņu vecāku/aizbildņu piemērotība 
RoActemra s.c. ievadīšanai mājas apstākļos. Norādiet tiem RA, pJIA, GCA un sJIA 
slimniekiem, kuri lieto RoActemra, vai viņu vecākiem/aizbildņiem, ka tad, ja viņiem vai viņu 
bērnam pēc RoActemra ievadīšanas rodas kādi simptomi, kas liecina par alerģisku reakciju, 
nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība un nedrīkst ievadīt nākamo devu, kamēr nav 
informēts ārsts UN kamēr ārsts nav norādījis, ka ir jāievada nākamā deva.  

4. DIVERTIKULĪTA KOMPLIKĀCIJA (TAI SKAITĀ KUŅĢA-ZARNU 
TRAKTA PERFORĀCIJA) 

Informējiet pacientus un pacientu vecākus/aizbildņus, ka dažiem ar RoActemra ārstētiem 
pacientiem ir bijušas nopietnas ar kuņģi un zarnām saistītas blakusparādības. Norādiet 
pacientiem un viņu vecākiem/aizbildņiem, ka tad, ja rodas tādas pazīmes vai simptomi kā 
stipras un pastāvīgas vēdersāpes, asiņošana un/vai neizskaidrojamas vēdera izejas 
pārmaiņas ar drudzi, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība, lai nodrošinātu ātru 
novērtēšanu un atbilstošu ārstēšanu. 

RoActemra piesardzīgi jālieto pacientiem, kuriem anamnēzē ir zarnu čūlas vai divertikulīts, kas 
var būt saistīts ar kuņģa-zarnu trakta perforāciju. Sīkāku informāciju skat. ZA 4.4. apakšpunktā 
"Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā". 

5. MAS DIAGNOSTIKA SJIA GADĪJUMĀ 

Makrofāgu aktivācijas sindroms (MAS) ir nopietna dzīvībai bīstama patoloģija, kas var rasties 
sJIA slimniekiem. 

Pašlaik nav universālu vispārpieņemtu noteiktu diagnostisko kritēriju, taču ir publicēti 
sākotnējie kritēriji.1 

MAS diferenciāldiagnostika ir plaša, jo tas var ietvert dažādas vairākas sistēmas skarošas 
patoloģiskas novirzes, un izteiktākās klīniskās pazīmes ir nespecifiskas, piemēram, drudzis, 
hepatosplenomegālija un citopēnija. Tādēļ ātri noteikt klīnisko diagnozi bieži vien ir grūti. Citas 
MAS iezīmes ir neiroloģiskas un laboratoriskas novirzes, piemēram, hipofibrinogenēmija. 
Ziņots par veiksmīgu MAS ārstēšanu ar ciklosporīnu un glikokortikoīdiem. 

Ņemot vērā šīs komplikācijas smaguma pakāpi un iespējamo apdraudējumu dzīvībai, kā arī 
bieži sastopamās grūtības, kas saistītas ar ātru diagnozes noteikšanu, pacientiem ar aktīvu 
sJIA jāveic atbilstoša uzraudzība un rūpīga ārstēšana. 

5.1 IL-6 INHIBĪCIJA UN MAS 
Dažas no laboratoriskajām iezīmēm, kas saistītas ar RoActemra lietošanu un IL-6 inhibīciju, ir 
līdzīgas dažām laboratoriskām iezīmēm, kas saistītas ar MAS diagnostiku (piemēram, 

                                            
1 Ravelli A, et al. Preliminary diagnostic guidelines for macrophage activation syndrome complicating 
systemic juvenile idiopathic arthritis. J Pediatr 2005; 146: 598-604. 
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samazināts leikocītu, neitrofilo leikocītu, trombocītu skaits, samazināts fibrinogēna daudzums 
serumā un eritrocītu grimšanas ātrums, kuras visas visizteiktākās ir nedēļas laikā pēc 
RoActemra ievadīšanas). Feritīna līmenis RoActemra lietošanas laikā bieži vien pazeminās, 
bet MAS gadījumā bieži paaugstinās, tādēļ tas var būt noderīgs laboratorisks 
diferenciāldiagnostisks rādītājs. 

MAS raksturīgās klīniskās iezīmes (centrālās nervu sistēmas disfunkcija, asiņošana un 
hepatosplenomegālija), ja tādas ir, noder MAS diagnozes noteikšanai IL-6 inhibīcijas 
kontekstā. Klīniskā pieredze un pacienta klīniskais statuss, kā arī laboratorisko paraugu 
ņemšanas laiks attiecībā pret RoActemra ievadīšanu palīdz interpretēt šos laboratoriskos 
datus un to iespējamo nozīmību, nosakot MAS diagnozi. 

Klīniskajos pētījumos RoActemra pacientiem aktīva MAS laikā nav pētīts.  

6. HEMATOLOĢISKĀS NOVIRZES: TROMBOCITOPĒNIJA UN 
IESPĒJAMAIS ASIŅOŠANAS UN/VAI NEITROPĒNIJAS RISKS 

Pēc ārstēšanas ar RoActemra 8 mg/kg kombinācijā ar MTX samazinājās neitrofilo leikocītu un 
trombocītu skaits. Iepriekš ar TNF antagonistiem ārstētiem pacientiem var būt palielināts 
neitropēnijas risks. Smaga neitropēnija var būt saistīta ar palielinātu nopietnu infekciju risku, 
lai gan līdz šim veiktajos RoActemra klīniskajos pētījumos nav konstatēta pārliecinoša saistība 
starp neitrofilo leikocītu skaita samazināšanos un nopietnu infekciju rašanos.  

Iepriekš ar RoActemra neārstētiem pacientiem šo zāļu lietošanas uzsākšana nav ieteicama, 
ja ANS ir mazāks par 2 x 109/l. Apsverot RoActemra lietošanas uzsākšanu pacientiem ar mazu 
trombocītu skaitu (t.i., trombocītu skaits mazāks par 100 x 103/ μl), jāievēro piesardzība. 
Pacientiem, kuriem ANS kļūst < 0,5 x 109/l vai trombocītu skaits kļūst < 50 x 103/μl, ārstēšanas 
turpināšana nav ieteicama. 

Uzraudzība 

· RA un GCA slimniekiem neitrofilo leikocītu un trombocītu skaits jākontrolē 4-8 nedēļas 
pēc terapijas sākuma un turpmāk atbilstoši standarta klīniskajai praksei.  

· sJIA un pJIA slimniekiem neitrofilo leikocītu un trombocītu skaits jākontrolē otrās infūzijas 
laikā un turpmāk atbilstoši labas klīniskās prakses priekšrakstiem.  

Papildu ieteikumi par neitropēniju un trombocitopēniju sniegti ZA 4.4. apakšpunktā "Īpaši 
brīdinājumi un piesardzība lietošanā".  

Sīkāka informācija par devas pielāgošanu un papildu uzraudzību ir pieejama ZA 4.2. 
apakšpunktā "Devas un lietošanas veids". 

7. HEPATOTOKSICITĀTE 
Ārstējot ar RoActemra, bieži novērota pārejoša vai periodiska neliela vai vidēji izteikta aknu 
transamināžu līmeņa paaugstināšanās (skatīt ZA 4.8. apakšpunktu). Palielinātu šādas 
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paaugstināšanās biežumu novēroja, lietojot potenciāli hepatotoksiskās zāles (piemēram, 
MTX) kombinācijā ar RoActemra. Klīnisku indikāciju gadījumos jāapsver nepieciešamība 
veikt citas aknu darbības pārbaudes, tajā skaitā arī jānosaka bilirubīna koncentrācija. 
 
Lietojot RoActemra novēroti nopietni zāļu izraisīti aknu bojājumi, ieskaitot akūtu aknu 
mazspēju, hepatītu un dzelti (skatīt ZA 4.8. apakšpunktu). Nopietni aknu bojājumi novēroti 2 
nedēļu laikā līdz vairāk kā 5 gadus pēc ārstēšanas ar RoActemra uzsākšanas. Ziņots par 
aknu mazspējas gadījumiem, kā rezultātā bijusi nepieciešama aknu transplantācija. Pacienti 
jāinformē, ka gadījumā, ja rodas aknu bojājumu pazīmes vai simptomi nekavējoties jāmeklē 
medicīniska palīdzība. 
 
Apsverot ārstēšanas sākšanu ar RoActemra pacientiem ar paaugstinātu ALAT vai ASAT 
līmeni > 1,5 x NAR, jāievēro piesardzība. Pacientiem, kuriem pirms terapijas sākuma ALAT 
vai ASAT līmenis ir > 5 x NAR, ārstēšana nav ieteicama. 
Uzraudzība  

· Pacientiem ar RA, GCA, pJIA un sJIA pirmo 6 terapijas mēnešu laikā ALAT/ASAT 
jākontrolē ik pēc 4 – 8 nedēļām, bet vēlāk – ik pēc 12 nedēļām.  

· Ieteicamās izmaiņas, ieskaitot RoActemra lietošanas pārtraukšana, ko pamato 
transamināžu līmenis, skatīt 4.2. apakšpunktā. 

·  Ja ALAT un ASAT līmenis paaugstinās līdz vērtībām, kas vairāk nekā 3 – 5 reizes 
pārsniedz NAR un kas ir apstiprināts ar atkārtotām analīzēm, RoActemra lietošana ir 
jāpārtrauc  

Sīkāku informāciju skat. ZA 4.2. apakšpunktā "Devas un lietošanas veids", 4.4. apakšpunktā 
"Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā" un 4.8. apakšpunktā "Nevēlamās 
blakusparādības". 

8. PAAUGSTINĀTS LIPĪDU LĪMENIS UN IESPĒJAMS 
KARDIOVASKULĀRU/CEREBROVASKULĀRU TRAUCĒJUMU 
RISKS 

Ar RoActemra ārstētiem pacientiem novērota lipīdu rādītāju, to vidū kopējā holesterīna, zema 
blīvuma lipoproteīnu (ZBL), augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL) un triglicerīdu līmeņa 
paaugstināšanās.  

Uzraudzība  

· Lipīdu rādītāju novērtēšana jāveic 4-8 nedēļas pēc RoActemra terapijas sākuma.  

Pacienti jāārstē atbilstoši hiperlipidēmijas ārstēšanas vietējām klīniskām vadlīnijām. Sīkāku 
informāciju skat. ZA 4.4. apakšpunktā "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā" un 4.8. 
apakšpunktā "Nevēlamās blakusparādības". 
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9. ĻAUNDABĪGIE AUDZĒJI 

Imūnmodulējošas zāles var palielināt ļaundabīgu slimību risku. Veselības aprūpes 
speciālistiem jābūt informētiem par nepieciešamību laicīgi veikt atbilstošus pasākumus, lai 
diagnosticētu un ārstētu ļaundabīgas slimības.    

Sīkāku informāciju skat. ZA 4.4. apakšpunktā "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā" un 
4.8. apakšpunktā "Nevēlamās blakusparādības". 

10. DEMIELINIZĒJOŠAS SLIMĪBAS 

Ārstiem jāpievērš uzmanība simptomiem, kas var liecināt par pirmreizējiem centrālas dabas 
demielinizējošiem traucējumiem. Veselības aprūpes speciālistiem jābūt informētiem par 
nepieciešamību laicīgi veikt atbilstošus pasākumus, lai diagnosticētu un ārstētu 
demielinizējošus traucējumus. Sīkāku informāciju skat. ZA 4.4. apakšpunktā "Īpaši brīdinājumi 
un piesardzība lietošanā". 

11. INFŪZIJAS/INJEKCIJAS IZRAISĪTAS REAKCIJAS 

Lietojot RoActemra, var rasties nopietnas reakcijas injekcijas/infūzijas vietā. Ieteikumi par 
infūzijas/injekcijas izraisīto reakciju ārstēšanu atrodami RoActemra ZA 4.4. apakšpunktā "Īpaši 
brīdinājumi un piesardzība lietošanā", kā arī norādījumos par RoActemra dozēšanu. 

12. ZĀĻU LIETOŠANAS PĀRTRAUKŠANA SJIA UN PJIA GADĪJUMĀ 

Ieteikumi par zāļu lietošanas pārtraukšanu sJIA un pJIA slimniekiem pieejami ZA 4.2. 
apakšpunktā "Devas un lietošanas veids". 

13. DEVAS UN LIETOŠANA 

Devas aprēķini visām indikācijām un zāļu formām (i.v. un s.c. ievadāmām) pieejami 
norādījumos par RoActemra dozēšanu, kā arī ZA 4.2. apakšpunktā. 

14. ZIŅOŠANA PAR IESPĒJAMĀM NEVĒLAMĀM BLAKUSPARĀDĪBĀM 
Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības 
personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts 
aģentūrai (ZVA) elektroniski ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par 
zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties “Ziņo par zāļu blaknēm”, un 
“Ārstniecības personas, farmaceita ziņojuma veidlapa”. Papildinformācijas nepieciešamības 
gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr.: 67078438. 
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 
 
Pilnīgu informāciju par visām iespējamām blakusparādībām skat. RoActemra lietošanas 
instrukcijā, kas pieejama EMA tīmekļvietnē (www.ema.europa.eu) 

http://www.zva.gov.lv/
mailto:latvia.drug-safety@roche.com
http://www.ema.europa.eu/
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15. VISPĀRĒJI IETEIKUMI 

Pirms RoActemra ievadīšanas pajautājiet pacientam vai viņa vecākiem/aizbildņiem, vai 
pacientam: 

· ir infekcija, tiek ārstēta infekcija vai anamnēzē ir recidivējošas infekcijas; 

· ir infekcijas pazīmes, piemēram, drudzis, klepus vai galvassāpes, vai slikta pašsajūta;  

· ir jostas roze vai kāda cita ādas infekcija ar vaļējiem bojājumiem;  

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

· ir cukura diabēts vai citas pamatslimības, kas var radīt noslieci uz infekciju; 

· ir tuberkuloze (TB) vai arī viņš ir bijis ciešā saskarē ar kādu, kuram ir bijusi TB. 

o Kā ieteikts, lietojot arī citas bioloģiskas izcelsmes zāles reimatoīdā artrīta 
ārstēšanai, pacientiem pirms RoActemra terapijas sākuma jāveic sijājoša 
izmeklēšana attiecībā uz latentu TB infekciju. Pacienti, kuriem ir latenta TB, 
pirms RoACtemra lietošanas uzsākšanas jāārstē ar standarta pretmikobaktēriju 
terapiju; 

· tiek lietotas citas bioloģiskas izcelsmes zāles RA ārstēšanai vai arī atorvastatīns, kalcija 
kanālu blokatori, teofilīns, varfarīns, fenitoīns, ciklosporīns, metilprednizolons, 
deksametazons vai benzodiazepīni; 

· ir bijis vai pašlaik ir vīrushepatīts vai kāda cita aknu slimība;  

· anamnēzē ir kuņģa-zarnu trakta čūlas vai divertikulits; 

· nesen ir veikta vakcinācija vai tiek plānota kāda vakcinācija; 

· ir vēzis, kardiovaskulārā riska faktori, piemēram, paaugstināts asinsspiediens un 
paaugstināts holesterīna līmenis, vai arī vidēji smagi vai smagi nieru darbības traucējumi; 

· ir pastāvīgas galvassāpes. 

Grūtniecība: reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas laikā (un vismaz 3 mēnešus pēc 
ārstēšanas) jālieto efektīva kontracepcija. RoActemra nedrīkst lietot grūtniecības laikā, 
izņemot gadījumus, kad tas ir absolūti nepieciešams. 

Barošana ar krūti: nav zināms, vai tocilizumabs cilvēkam izdalās mātes pienā. Lēmums 
turpināt/pārtraukt barošanu ar krūti vai turpināt/pārtraukt RoActemra lietošanu jāpieņem, 
ņemot vērā barošanas ar krūti ieguvumu bērnam un RoActemra lietošanas ieguvumu sievietei. 
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RoActemra® (tocilizumab) (s.c. un i.v.) 
 
 

NORĀDĪJUMI PAR RoActemra DOZĒŠANU 
 
Norādījumu mērķis ir palīdzēt veselības aprūpes speciālistiem sagatavot devu un ievadīt 
RoActemra pacientiem šādu slimību gadījumā: 

· reimatoīdais artrīts [intravenozi vai subkutāni]; 

· milzšūnu arterīts [subkutāni]; 

· poliartikulārs juvenils idiopātisks artrīts (pazīstams arī kā juvenils idiopātisks poliartrīts) 
[intravenozi vai subkutāni]; 

· sistēmisks juvenils idiopātisks artrīts [intravenozi vai subkutāni]; 

RoActemra indicēts smaga vai dzīvībai bīstama citokīnu atbrīvošanās sindroma (cytokine 
release syndrome, CRS), ko inducējuši himēriska antigēna receptora (chimeric antigen 
receptor, CAR) T limfocīti, ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma. 
[intravenozi]. 
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Šie norādījumi par RoActemra dozēšanu ir RoActemra reģistrācijas priekšnoteikums, un tie satur 
nozīmīgu drošuma informāciju, kas Jums jāzina, lietojot RoActemra. Šie norādījumi par 
RoActemra dozēšanu jālasa kopā ar RoActemra veselības aprūpes speciālistam un pacientam 
domātajiem bukletiem [pieejami ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv un RoActemra lietošanas 
instrukciju/zāļu aprakstu, kas tiek piegādāts kopā ar RoActemra (pieejams arī Eiropas Zāļu 
aģentūras (EMA) tīmekļvietnē www.ema.europa.eu), jo šajos dokumentos ir iekļauta nozīmīga 
informācija par RoActemra. 

Lūgums pirms šo zāļu lietošanas rūpīgi izlasīt šo informāciju. 

RoActemra i.v. (RoActemra 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai): 

RoActemra kombinācijā ar metotreksātu (MTX) indicēts: 

· smaga, aktīva un progresējoša reimatoīdā artrīta (RA) ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, 
kuri iepriekš nav ārstēti ar MTX; 

· vidēji smaga vai smaga aktīva RA ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem vai nu nav 
bijusi adekvāta reakcija uz iepriekšējo terapiju ar vienu vai vairākiem slimības gaitu 
modificējošajiem pretreimatisma līdzekļiem (DMARD - disease-modifying anti-rheumatic 
drugs ) vai audzēja nekrozes faktora (TNF – tumour necrosis factor) antagonistiem, vai bija 
šo terapiju nepanesamība.  

· Šiem pacientiem RoActemra var ievadīt monoterapijas veidā gadījumos, kad viņiem ir MTX 
nepanesamība vai turpmākā terapija ar MTX ir nepiemērota. 

· Ir pierādīts, ka RoActemra, lietojot kombinācijā ar metotreksātu, mazina locītavu bojājuma 
progresēšanas ātrumu (rentgenoloģiski) un uzlabo fiziskās funkcijas. 

RoActemra indicēts aktīva sistēmiska juvenila idiopātiska artrīta (sJIA) ārstēšanai pacientiem no 
divu gadu vecuma, kuriem bijusi nepietiekama atbildes reakcija uz iepriekšēju ārstēšanu ar NSPL 
(nesteroīdiem pretiekaisumu līdzekļiem) un sistēmiskajiem kortikosteroīdiem. RoActemra var 
lietot monoterapijas veidā (ja ir MTX nepanesamība vai ārstēšana ar MTX nav piemērota) vai 
kombinācijā ar MTX. 

RoActemra kombinācijā ar metotreksātu (MTX) indicēts juvenilā idiopātiskā poliartrīta (pJIA; 
pozitīvs vai negatīvs reimatoīdais faktors un progresējošs oligoartrīts) ārstēšanai 2 gadus veciem 
un vecākiem pacientiem, kuriem nav bijusi adekvāta reakcija uz iepriekšējo terapiju ar MTX. 
RoActemra var ievadīt monoterapijas veidā gadījumos, kad konstatēta MTX nepanesamība vai 
turpmākā terapija ar MTX ir nepiemērota. 

RoActemra monoterapijā vai kombinācijā ar kortikosteroīdiem indicēts smaga vai dzīvībai 
bīstama citokīnu atbrīvošanās sindroma (CRS - cytokine release syndrome), ko inducējuši 
himēriska antigēna receptora (CAR - chimeric antigen receptor) T limfocīti, ārstēšanai 
pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma. 

RoActemra indicēts smaga vai dzīvībai bīstama citokīnu atbrīvošanās sindroma (cytokine release 
syndrome, CRS), ko inducējuši himēriska antigēna receptora (chimeric antigen receptor, CAR) T 
limfocīti, ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma. 

 

http://www.ema.europa.eu/
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RoActemra s.c. (RoActemra 162 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē) 

RoActemra indicēts reimatoīdā artrīta (RA) ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. 

RoActemra kombinācijā ar metotreksātu (MTX) indicēts: 

· smaga, aktīva un progresējoša reimatoīdā artrīta (RA) ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, 
kuri iepriekš nav ārstēti ar MTX; 

· vidēji smaga vai smaga aktīva RA ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem vai nu nav 
bijusi adekvāta reakcija uz iepriekšējo terapiju ar vienu vai vairākiem slimības gaitu 
modificējošajiem pretreimatisma līdzekļiem (DMARD - disease-modifying anti-rheumatic 
drugs ) vai audzēja nekrozes faktora (TNF – tumour necrosis factor) antagonistiem, vai bija 
šo terapiju nepanesamība. 

· Šiem pacientiem RoActemra var ievadīt monoterapijas veidā gadījumos, kad viņiem ir MTX 
nepanesamība vai turpmākā terapija ar MTX ir nepiemērota. 

· Ir pierādīts, ka RoActemra, lietojot kombinācijā ar metotreksātu, mazina locītavu bojājuma 
progresēšanas ātrumu (rentgenoloģiski) un uzlabo fiziskās funkcijas. 

RoActemra indicēts milzšūnu arterīta (GCA - Giant Cell Arteritis) ārstēšanai pieaugušajiem 
pacientiem 

RoActemra indicēts aktīva sistēmiska juvenila idiopātiska artrīta (sJIA) ārstēšanai pacientiem no 
viena gada vecuma, kuriem bijusi nepietiekama atbildes reakcija uz iepriekšēju ārstēšanu ar 
NSPL (nesteroīdiem pretiekaisumu līdzekļiem) un sistēmiskajiem kortikosteroīdiem. RoActemra 
var lietot monoterapijas veidā (ja ir MTX nepanesamība vai ārstēšana ar MTX nav piemērota) vai 
kombinācijā ar MTX. 

RoActemra kombinācijā ar metotreksātu (MTX) indicēts juvenilā idiopātiskā poliartrīta (pJIA; 
pozitīvs vai negatīvs reimatoīdais faktors un progresējošs oligoartrīts) ārstēšanai 2 gadus veciem 
un vecākiem pacientiem, kuriem nav bijusi adekvāta reakcija uz iepriekšējo terapiju ar MTX. 
RoActemra var ievadīt monoterapijas veidā gadījumos, kad konstatēta MTX nepanesamība vai 
turpmākā terapija ar MTX ir nepiemērota. RoActemra var ievadīt monoterapijas veidā gadījumos, 
kad konstatēta MTX nepanesamība vai turpmākā terapija ar MTX ir nepiemērota. 

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar RoActemra 

· Svarīgi, lai Jūs kopā ar pacientu un/vai pacienta vecākiem/aizbildņiem pārskatītu pirms zāļu 
ievadīšanas izmantojamo kontrolsarakstu, kurš pieejams pacienta bukletā " Nozīmīga 
drošuma informācija pacientiem ". 

· Veltiet pietiekami daudz laika, lai pārrunātu pacientam un/vai pacienta vecākiem/aizbildņiem 
radušos jautājumus. 

·  Svarīgi, lai jūs kopā ar pacientu un/vai pacienta vecākiem/aizbildņiem pārskatītu informāciju, 
kas par RoActemra® (tocilizumaba) intravenozo (i.v.) un subkutāno (s.c.) formu iekļauta 
bukletā " Buklets veselības aprūpes speciālistam par šādām indikācijām " un pacienta 
bukletā " Nozīmīga drošuma informācija pacientiem ". Tas palīdzēs pacientam un/vai viņa 
vecākiem/aizbildņiem izprast, ko viņi var sagaidīt no pacienta slimības ārstēšanas ar 
RoActemra. 
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Pilnīgu informāciju skat. zāļu aprakstā (ZA) un RoActemra lietošanas instrukcijā, kas pieejama 
Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļvietnē (www.ema.europa.eu).                                                        
Ja Jums radušies jautājumi vai vēlaties gūt sīkāku informāciju par RoACTEMRA, vai vēlaties 
saņemt  RoACTEMRA izglītojošos materiālus, sazinieties ar Roche Latvija SIA pa tālruni 
67039831; Fakss: 67039833 vai e-pastu: riga.info_latvija@roche.com 
 

I DAĻA – ROACTEMRA INTRAVENOZA (I.V.) IEVADĪŠANA INFŪZIJAS VEIDĀ 

Šie norādījumi ietvers RoActemra infūzijas procesa 6 soļus. 

1. PACIENTA SVĒRŠANA UN ROACTEMRA DEVAS APRĒĶINĀŠANA ATBILSTOŠI 
INDIKĀCIJAI 
RoActemra devu aprēķina, ņemot vērā katra pacienta ķermeņa masu un indikāciju, kuras dēļ 
pacients tiek ārstēts. Zāļu ievadīšanas biežums ir atkarīgs no indikācijas. Pārbaudiet pacienta 
ķermeņa masu un indikāciju, tad atrodiet to shēmā, lai uzzinātu atbilstošo devu un ieteicamo 
flakonu kombināciju.  

Ja pacienta deva ir aprēķināta pirms infūzijas datuma, nosveriet pacientu vēlreiz, lai pārliecinātos, 
ka pacienta ķermeņa masa kopš sākotnējā aprēķina nav mainījusies, un deva nav jāmaina. Ja 
pacienta ķermeņa masa ir mainījusies, sazinieties ar zāļu parakstītāju, lai noskaidrotu, vai ir 
jāmaina deva. Skat. shēmu, lai noskaidrotu, vai ir jāpielāgo deva. 

Kad deva ir aprēķināta, izvēlieties pacienta vajadzībām piemērotāko RoActemra flakonu 
kombināciju. RoActemra ir pieejams trīs dažāda stipruma flakonos: 

   
       400 mg (20 ml) flakoni             200 mg (10 ml) flakoni           80 mg (4 ml) flakoni 
 
Apskatiet, vai flakonos nav sīku daļiņu un vai nav mainījusies šķīduma krāsa. Drīkst lietot tikai 
dzidrus līdz opalescējošus, bezkrāsainus līdz gaiši dzeltenus šķīdumus bez redzamām daļiņām.
   

RA: norādījumi par RoActemra i.v. devas sagatavošanu un ievadīšanu 

RoActemra i.v. devu RA slimniekiem aprēķina, ņemot vērā katra pacienta ķermeņa masu: 

8 mg/kg devai: pacienta ķermeņa masa (kg) x 8 (mg/kg) = RoActemra 8 mg. 

Indivīdiem, kuru ķermeņa masa pārsniedz 100 kg, par 800 mg lielāka deva vienā infūzijā 
nav ieteicama. 

http://www.ema.europa.eu/
mailto:riga.info_latvija@roche.com
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pJIA: norādījumi par RoActemra i.v. devas sagatavošanu un ievadīšanu 

Deva jāievada ar 4 nedēļu starplaiku. 

Izmaiņas devas lielumā 8 mg/ kg vai 10 mg/ kg jāaprēķina tikai ņemot vērā pacienta ķermeņa 
masu laika gaitā (piemēram, 3 nedēļu laikā). Ja pacienta ķermeņa masa ir mainījusies, sazinieties 
ar zāļu parakstītāju, lai noskaidrotu, vai ir jāmaina deva. Skat. shēmu, lai noskaidrotu, vai ir 
jāpielāgo deva. 

RoActemra i.v. devu pJIA slimniekiem aprēķina, ņemot vērā katra pacienta ķermeņa masu: 

Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir < 30 kg: pacienta ķermeņa masa (kg) x 10 mg/kg = 
RoActemra deva 

Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir ≥ 30 kg: pacienta ķermeņa masa (kg) x 8 mg/kg = 
RoActemra deva 
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sJIA: norādījumi par RoActemra i.v. devas sagatavošanu un ievadīšanu 

Deva jāievada ar 2 nedēļu starplaiku.  

8 mg/kg vai 12 mg/kg deva maināma vienīgi tad, ja laika gaitā (piemēram, 3 nedēļu laikā) ir 
konsekventi mainījusies pacienta ķermeņa masa. Ja pacienta ķermeņa masa ir mainījusies, 
sazinieties ar zāļu parakstītāju, lai noskaidrotu, vai ir jāmaina deva. Skat. shēmu, lai noskaidrotu, 
vai ir jāpielāgo deva. 

RoActemra devu sJIA slimniekiem aprēķina, ņemot vērā katra pacienta ķermeņa masu:  
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Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir < 30 kg: pacienta ķermeņa masa (kg) x 12 mg/kg = 
RoActemra deva 

Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir ≥ 30 kg: pacienta ķermeņa masa (kg) x 8 mg/kg = 
RoActemra deva 
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CRS: norādījumi par RoActemra i.v. devas sagatavošanu un ievadīšanu 

Ja pēc pirmās devas CRS pazīmes un simptomi klīniski nav mazinājušies, drīkst ievadīt līdz 3 
ACTEMRA papildu devām. Starplaikam starp divām secīgām devām jābūt vismaz 8 stundas 
ilgam.  

CRS slimniekiem par 800 mg lielākas devas vienā infūzijā nav ieteicamas.  

Subkutāna ievadīšana CRS gadījumā nav reģistrēta. 

RoActemra devu CRS slimniekiem aprēķina, ņemot vērā katra pacienta ķermeņa masu:  

Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir < 30 kg: pacienta ķermeņa masa (kg) x 12 mg/kg = 
RoActemra deva 

Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir ≥ 30 kg: pacienta ķermeņa masa (kg) x 8 mg/kg = 
RoActemra deva 

2. VISU NEPIECIEŠAMO PRIEKŠMETU SAVĀKŠANA 
Jums būs nepieciešami šādi piederumi: 

· RoActemra istabas temperatūrā; · marle; 

· šļirces un adatas ar lielu diametru;  · žņaugs; 

· viens primārais infūzijas komplekts; · cimdi; 

· viens 100 ml maiss ar 0,9% (9 mg/ml) sterilu 
apirogēnu nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām; 

· spirta/tīrīšanai paredzētas salvetes. 

· viens intravenozs (i.v.) katetrs.  
 

3. SĀKOTNĒJAIS NOVĒRTĒJUMS 
Veiciet sākotnējo novērtējumu, lai pārliecinātos, ka pacients ir pietiekami vesels, lai saņemtu 
infūziju.  

Organisma stāvokļa galvenie rādītāji var būt: 

· asinsspiediens; 

· temperatūra; 

· pulss. 

Uzdodiet pacientam sākotnējos ieteicamos jautājumus, kas aprakstīti RoActemra 
veselības aprūpes speciālistam domātajā bukletā (15. nodaļa “Vispārēji ieteikumi”), kā arī 
zāļu aprakstā (4.4. apakšpunkts “Brīdinājumi un piesardzības pasākumi”). 

4. PACIENTA SAGATAVOŠANA INFŪZIJAI 
Kopā ar pacientu pārskatiet pacienta bukletu " Nozīmīga drošuma informācija pacientiem ". 
Atbildiet uz pacienta uzdotajiem jautājumiem. 

Pirms RoActemra ievadīšanas premedikācija nav nepieciešama. 
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5. ROACTEMRA INFŪZIJAS SAGATAVOŠANA 
RoActemra 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai ir infūzijas šķīduma 
pagatavošanai gatavs šķīdums, kas tikai jāatšķaida līdz galīgajam tilpumam. Pirms 
lietošanas vienmēr jāpārbauda derīguma termiņš. RoActemra koncentrāts i.v. infūzijai jāatšķaida 
veselības aprūpes speciālistam, ievērojot aseptikas principus. 

· RoActemra jāglabā ledusskapī.  Tomēr pilnībā atšķaidītam RoActemra šķīdumam pirms 
infūzijas ir jāļauj sasniegt istabas temperatūra.  

· Pilnībā atšķaidītu RoActemra šķīdumu infūzijām drīkst uzglabāt 2–8°C vai istabas 
temperatūrā (ja atšķaidīšana veikta kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos) līdz 24 
stundām, un tas jāsargā no gaismas.  

· RoActemra šķīdumi nesatur konservantus, tādēļ neizlietotās flakonos atlikušās zāles 
nedrīkst lietot. 

· Ķermeņa masai/indikācijai atbilstoša deva: 
· RA, CRS, sJIA (>30 kg) un pJIA (>30 kg) gadījumā: no 100 ml infūziju maisa 

atvelciet tādu 0,9% (9 mg/ml) sterilā apirogēnā nātrija hlorīda šķīduma injekcijām 
tilpumu, kas atbilst pacienta devai nepieciešamajam RoActemra šķīduma 
tilpumam. 

· Pacientiem ar sJIA un pJIA, kuru ķermeņa masa ir < 30 kg: no 50 ml infūziju 
maisa atvelciet tādu 0,9% (9 mg/ml) sterilā apirogēnā nātrija hlorīda šķīduma 
injekcijām tilpumu, kas atbilst pacienta devai nepieciešamajam RoActemra 
šķīduma tilpumam. 

· RoActemra nedrīkst ievadīt infūzijā vienlaicīgi ar citām zālēm caur vienu i.v. sistēmu. Fiziskās 
vai bioķīmiskās saderības pētījumi, lai novērtētu RoActemra ievadīšanu vienlaicīgi ar citām 
zālēm, nav veikti. 

· Lēnām no katra flakona ievadiet infūziju maisā RoActemra koncentrātu i.v. infūzijām. Lai 
samaisītu šķīdumu, maigi pagroziet maisu, lai izvairītos no saputošanās. 

· Pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai parenterāli ievadāmās zāles nesatur daļiņas un 
vai nav mainījusies to krāsa. Drīkst atšķaidīt tikai dzidrus līdz opalescējošus, bezkrāsainus 
līdz gaiši dzeltenus šķīdumus bez redzamām daļiņām. 

· Pēc darba pabeigšanas adatu un šļirci izmetiet asiem priekšmetiem paredzētās tvertnēs. 
6. ROACTEMRA INFŪZIJAS UZSĀKŠANA 
Infūzija jāievada 60 minūšu laikā. Infūzija jāievada caur infūziju sistēmu un šīs zāles 
nekādā gadījumā nedrīkst ievadīt i.v. vienmomenta vai bolus injekcijas veidā. 

· Pirms infūzijas informējiet pacientu, ka saistībā ar RoActemra lietošanu ir ziņots par 
nopietnām alerģiskām reakcijām, to vidū anafilaksi. Šādas reakcijas var būt smagākas un 
pat letālas pacientiem, kuriem iepriekšējas RoActemra lietošanas laikā ir bijušas alerģiskas 
reakcijas, pat ja ir veikta premedikācija ar steroīdiem un prethistamīna līdzekļiem. Lielākā 
daļa alerģisko reakciju rodas infūzijas laikā vai 24 stundu laikā pēc RoActemra ievadīšanas, 
lai gan alerģiskas reakcijas var rasties jebkurā laikā.  

· Ja rodas anafilaktiska reakcija vai cita nopietna paaugstinātas jutības reakcija, RoActemra 
ievadīšana nekavējoties jāpārtrauc, jāsāk atbilstoša terapija, un RoActemra lietošana pilnībā 
jābeidz. Pēcreģistrācijas periodā i.v. RoActemra ievadīšanas laikā ziņots par letālu 
anafilaksi. 
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· Norādiet pacientam, ka tad, ja viņš pēc RoActemra ievadīšanas pamana kādu no šīm 
sistēmisku alerģisku reakciju pazīmēm vai simptomiem, viņam nekavējoties jāmeklē 
medicīniska palīdzība: 

· izsitumi, nieze vai nātrene; 

· elpas trūkums vai apgrūtināta elpošana; 

· lūpu, mēles vai sejas pietūkums; 

· sāpes krūškurvī; 

· reibonis vai ģībonis; 

· stipras vēdersāpes vai vemšana; 

· hipotensija. 

Kad infūzija ir pabeigta, izņemiet katetru un pareizi iznīciniet visus piederumus, notīriet un 
pārsieniet infūzijas vietu un pārbaudiet pacienta organisma stāvokļa galvenos rādītājus.
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II DAĻA - NORĀDĪJUMI PAR ROACTEMRA S.C. IEVADĪŠANU AR PILNŠĻIRCI VAI 
ACTPEN (ROACTEMRA IERĪCĒM) 

Pilnšļirci izmanto vienīgi RA, GCA, pJIA un sJIA indikācijām.  

ACTPen izmanto vienīgi RA un GCA indikācijām. Norādījumi attiecas uz abām ierīcēm. Ierīcēm 
specifiski norādījumi ir iekļauti ar krāsu apzīmētās sadaļās (pilnšļirce = zaļš; ACTPen = oranžs).  

Šie norādījumi ietvers RoActemra s.c. injekcjas procesa 7 soļus. 

1. VISU NEPIECIEŠAMO PRIEKŠMETU SAVĀKŠANA 
Jums būs nepieciešami šādi piederumi: 

· Viena RoActemra pilnšļirce VAI ACTPen  

· (RoActemra ierīces) istabas temperatūrā; 

· spirta/tīrīšanai paredzētas 
salvetes; 

· labi apgaismota, tīra, gluda virsma; · sterila vate vai marle; 
· necaurdurama tvertne/asiem priekšmetiem 

paredzēta tvertne  

· izmešanai; 

· pulkstenis. 

 
 

RoActemra pilnšļirce 
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A attēls. 
 

 
 
 

RoActemra ACTPen 
 

 
B attēls 

 
 
2. SĀKOTNĒJAIS NOVĒRTĒJUMS 
Pirmā injekcija ar RoActemra ierīci jāveic kvalificēta veselības aprūpes speciālista uzraudzībā. 

Veselības aprūpes speciālistam jāveic sākotnējais novērtējums, lai pārliecinātos, ka pacients ir 
pietiekami vesels, lai saņemtu injekciju. Organisma stāvokļa galvenie rādītāji var būt: 

· asinsspiediens; 

· temperatūra; 

· pulss. 

Uzdodiet pacientam sākotnējos ieteicamos jautājumus, kas aprakstīti RoActemra 
veselības aprūpes speciālista domātajā bukletā (15. nodaļa “Vispārēji ieteikumi”), kā arī 
zāļu aprakstā (4.4. apakšpunkts “Brīdinājumi un piesardzības pasākumi”). 

3. INJEKCIJAS SAGATAVOŠANA 
· Glabājiet ierīci 2–8°C temperatūrā un to nedrīkst sasaldēt.  

· Pēc izņemšanas no ledusskapja ļaujiet RoActemra ierīcei sasilt līdz istabas temperatūrai (18-
28°C). Nesildiet RoActemra ierīci nekādā citā veidā.  

· Nekādā veidā nepaātriniet šo procesu, piemēram, neizmantojiet mikroviļņu 
krāsni vai neievietojiet RoActemra ierīci siltā ūdenī. 

· Neatstājiet RoActemra ierīci uzsilt tiešos saules staros. 

· Nekratiet RoActemra ierīci.  

· Nekad neizmantojiet to pašu RoActemra ierīci atkārtoti.  
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· Nekādā gadījumā nevienā brīdī necentieties izjaukt RoActemra ierīci. 

· Neveiciet injekciju ar RoActemra ierīci caur apģērbu.   

· Pirms katras lietošanas reizes  

· Pārbaudiet RoActemra ierīci, lai pārliecinātos, vai tā nav bojāta.  Nelietojiet 
RoActemra ierīci, ja tā šķiet bojāta vai ja Jūs to nejauši esat nometis. 

· Ja atverat kastīti pirmoreiz, pārliecinieties, vai tā ir pienācīgi aizvērta. 
Neizmantojiet ierīci, ja kastīte izskatās tā, it kā jau būtu bijusi atvērta. 

· Pārliecinieties, vai ierīces kastīte nav bojāta. Neizmantojiet ierīci, ja kastīte 
izskatās bojāta.  

· Pārbaudiet derīguma termiņu uz ierīces. Ja beidzies derīguma termiņš, 
neizmantojiet RoActemra ierīci, jo tas var nebūt droši. Ja beidzies derīguma 
termiņš, atbilstoši drošības noteikumiem izmetiet RoActemra ierīci asu priekšmetu 
tvertnē un ņemiet jaunu ierīci. 

· Pirms zāļu ievadīšanas vizuāli pārbaudiet RoActemra ierīci, vai tā nesatur sīkas 
daļiņas un vai nav mainījusies šķīduma krāsa. Pārbaudiet derīguma termiņu.  
Nelietojiet, ja zāles ir duļķainas vai satur daļiņas, ir kādā citā krāsā, nevis 
bezkrāsainas vai gaiši dzeltenīgas, vai arī tad, ja kāda ierīces daļa izskatās bojāta.  

· Neatstājiet RoActemra ierīci bez uzraudzības. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. 

· Ja rodas anafilaktiska reakcija vai citas nopietnas paaugstinātas jutības reakcijas, 
nekavējoties pārtrauciet RoActemra ievadīšanu. Uzsāciet atbilstošu terapiju un pilnībā 
izbeidziet RoActemra lietošanu. 
INJEKCIJAS SAGATAVOŠANA: ROACTEMRA PILNŠĻIRCE  

RoActemra 162 mg tiek piegādāts 0,9 ml injekciju šķīduma iepakojumā pa 4 vienreizējas 
lietošanas pilnšļircēm, un daudzdevu iepakojumā pa 12 pilnšļircēm (3 kastītes katrā pa 4 
pilnšļircēm). Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 

· Tās jāglabā sausā vietā ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Pilnšļirces jāglabā bērniem 
neredzamā un nepieejamā vietā.  

· Pēc izņemšanas no ledusskapja Ievadiet RoActemra 162 mg/0,9 ml 8 stundu laikā un 
neglabājiet par 30°C augstākā temperatūrā. 

· Ļaujiet pilnšļircei sasilt līdz istabas temperatūrai, nogaidiet aptuveni 25-30 minūtes un tad 
injicējiet RoActemra 162 mg/0,9 ml.  

· Pēc vāciņa noņemšanas sāciet injekciju 5 minūšu laikā, lai nepieļautu zāļu izžūšanu un 
adatas aizsprostošanu.  
INJEKCIJAS SAGATAVOŠANA: ROACTEMRA ACTPEN 

· Nenoņemiet pildspalvveida pilnšļirces vāciņu, kamēr neesat gatavs injicēt RoActemra. 

· Izņemiet no ledusskapja kastīti ar pildspalvveida pilnšļirci (ACTpen). 

· Atveriet kastīti un izņemiet no tās 1 vienreizējās lietošanas RoActemra pildspalvveida 
pilnšļirci (ACTpen).  

· Visas pārējās kastītē atlikušās pildspalvveida pilnšļirces (ACTpen) ievietojiet atpakaļ 
ledusskapī. 
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· Novietojiet pildspalvveida pilnšļirci (ACTpen) uz tīras, gludas virsmas un 45 minūtes ļaujiet 
tai uzsilt līdz istabas temperatūrai. Ja pildspalvveida pilnšļirce nesasniedz istabas 
temperatūru, injekcija var būt nekomfortabla, un zāļu injicēšana var prasīt ilgāku laiku. 

4. INJEKCIJAS VIETAS IZVĒLE UN SAGATAVOŠANA 
· Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. 

· Notīriet izvēlēto injekcijas vietu ar spirta salveti, lai samazinātu infekcijas risku. Ļaujiet ādai 
aptuveni 10 sekundes nožūt. Uzmanieties, lai pirms injekcijas nepieskartos notīrītajai ādai. 
Neapvēdiniet notīrīto ādu un nepūtiet uz to gaisu.  

· Ieteicamās vietas injekcijai ir augšstilbu priekšpuse un vēders, izņemot 5 cm zonu tieši ap 
nabu (skatīt C attēlu).  

· Tikai tad, ja injekciju veic aprūpētājs, par injekcijas vietu var izmantot arī augšdelmu ārējo 
daļu. Nemēģiniet injicēt zāles augšdelmā patstāvīgi (skatīt C attēlu). 

· Mainiet injekcijas vietu   
o Katrā nākamajā injekcijas reizē izmantojiet citu injekcijas vietu, kas atrodas 

vismaz: 

· Pilnšļirce: 3 cm attālumā no iepriekšējās injekcijas vietas. 
· ACTPen: 2,5 cm attālumā no iepriekšējās injekcijas vietas. 

· Injekciju nedrīkst veikt dzimumzīmēs, rētās, asinsizplūdumos vai vietās, kur āda ir jutīga, 
piesārtusi, sacietējusi vai bojāta. Neveiciet injekciju ādas zonā, kas saskaras ar jostu vai 
siksnu. 

 
C attēls. 

Injekcijas vietas sagatavošana 

· Lai mazinātu iespējamību inficēties, ar apļveida kustībām notīriet injekcijas vietu ar spirta 
salveti un ļaujiet tai nožūt. Ļaujiet ādai aptuveni 10 sekundes nožūt. Pirms injekcijas vēlreiz 
nepieskarieties injekcijas vietai.  

· Neapvēdiniet to un nepūtiet gaisu uz tās. 
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5. INJEKCIJAS IEVADĪŠANA 
IEVADĪŠANA: ROACTEMRA PILNŠĻIRCE 

1. Nekratiet pilnšļirci. Noņemiet adatas vāciņu un 
stingri satveriet šļirci ar vienu roku. Nevelciet un 
nespiediet virzuli. Ar vienu roku taisni novelciet 
vāciņu. Pēc adatas vāciņa noņemšanas injekcija 
jāsāk 5 minūšu laikā, lai nepieļautu zāļu izžūšanu 
un adatas aizsprostošanos. Ja pilnšļirce netiek 
lietota 5 minūšu laikā pēc vāciņa noņemšanas, 
Jums tā jāizmet necaurduramā tvertnē un 
jāizmanto jauna pilnšļirce. Pēc adatas vāciņa 
noņemšanas nekad necentieties to uzlikt atpakaļ. 

 
 

2. Injekcijas vietā saņemiet ādas kroku, lai izveidotu 
injekcijai stingru virsmu. Ievadiet adatu ar strauju, 
stingru kustību. Adatu drīkst ievadīt 45-90° leņķī. 
Ieduriet visu adatu. Tad turiet šļirci nekustīgi un 
atlaidiet ādas kroku. 

 
 

3. Lēnām injicējiet visas zāles, maigi spiežot virzuli 
līdz galam. Kad virzulis ir pilnībā nospiests, 
turpiniet spiest uz leju, lai nodrošinātu, ka tiek 
injicētas visas zāles. 

 
Ja pēc adatas ieduršanas nevarat nospiest virzuli, 

pilnšļirce ir jāizmet necaurduramā tvertnē un 
jālieto jauna pilnšļirce. 

 
 

4. Turpiniet turēt virzuli piespiestu, kamēr izvelkat 
adatu no ādas tādā pašā leņķī, kādā to iedūrāt. 

 
 

5. Tiklīdz adata ir pilnīgi izvilkta no ādas, varat 
virzuli atlaist, ļaujot adatas aizsargapvalkam 
pārklāt adatu. Izmetiet izmantoto šļirci 
necaurduramā tvertnē vai asu priekšmetu 
tvertnē. 
 
Pēc injekcijas 
Injekcijas vietā var būt neliela asiņošana.  Jūs 
varat piespiest injekcijas vietai vates tamponu vai 
marli.  
Neberzējiet injekcijas vietu. 
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Ja nepieciešams, jūs varat uzlikt injekcijas vietai 
nelielu pārsēju. 
 
 

 
 
IEVADĪŠANA: ROACTEMRA ACTPEN 
· Ar vienu roku stingri turiet RoActemra pildspalvveida pilnšļirci (ACTpen). Ar otru roku 

pagrieziet un noņemiet zaļo vāciņu (skatīt D attēlu).  Zaļajā vāciņā ir vaļīga metāla caurulīte.  
 

 
D attēls 

Svarīgi! Lai izvairītos no nejaušas savainošanās ar adatu, nepieskarieties adatas uzgalim, 
kas atrodas pildspalvveida pilnšļirces (ACTpen) galā zem lodziņa daļas.  

· Izmetiet zaļo vāciņu asu priekšmetu tvertnē. 

· Pēc zaļā vāciņa noņemšanas pilnšļirce (ACTpen) ir gatava lietošanai. Ja pildspalvveida 
pilnšļirce (ACTpen) netiek lietota 3 minūšu laikā pēc vāciņa noņemšanas, tā jāizmet asu 
priekšmetu tvertnē un jāizmanto jauna pildspalvveida pilnšļirce (ACTpen).  

· Pēc zaļā vāciņa noņemšanas nekad necentieties to uzlikt atpakaļ. 

· Ērti turiet pildspalvveida pilnšļirci (ACTpen) vienā rokā, satvertu aiz augšējās daļas tā, lai 
būtu redzama pildspalvveida pilnšļirces lodziņa daļa (skatīt E attēlu).   
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E attēls. 
 

· Ar otru roku saudzīgi satveriet notīrītās ādas kroku, lai izveidotu stingru injekcijas vietu (skatīt 
F attēlu).  Pildspalvveida pilnšļirces (ACTpen) pareizai aktivizēšanai nepieciešama stingra 
injekcijas vieta. 

· Ir svarīgi satvert ādu, lai nodrošinātu, ka injekcija tiek veikta zem ādas (taukaudos), nevis 
dziļāk (muskulī).  Ja injekcija tiek veikta muskulī, tā var radīt nepatīkamu sajūtu. 

 

 
F attēls. 

 
· Pagaidām vēl nespiediet zaļo aktivizēšanas pogu.  

· Novietojiet pildspalvveida pilnšļirces (ACTpen) adatas uzgali 90° leņķī pret satverto ādu 
(skatīt G attēlu).  

· Svarīgi izmantot pareizu leņķi, lai tiktu nodrošināts, ka zāles tiek ievadītas zem ādas 
(taukaudos), jo pretējā gadījumā injekcija var būt sāpīga, un zāles var nedarboties. 

 

 
G attēls. 

 
· Lai izmantotu pildspalvveida pilnšļirci (ACTpen), Jums vispirms jāatbrīvo zaļā aktivizēšanas 

poga. 

· Lai to atbrīvotu, stingri piespiediet pildspalvveida pilnšļirci (ACTpen) pret satverto ādu, līdz 
adatas uzgalis ir pilnībā iespiests uz iekšu (skatīt H attēlu).  
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H attēls. 

· Turiet adatas uzgali iespiestu uz iekšu.  

· Ja adatas uzgalis nepaliks pilnībā nospiests pret ādu, zaļā aktivizēšanas poga nedarbosies. 

· Kamēr turat pildspalvveida pilnšļirci (ACTpen) noteiktajā vietā, turpiniet turēt satvertu ādas 
kroku. 

· Nospiediet zaļo aktivizēšanas pogu, lai sāktu injekciju. Par injekcijas sākumu liecina 
dzirdams klikšķis. Turiet zaļo pogu nospiestu un turpiniet turēt pildspalvveida pilnšļirci 

(ACTpen) stingri piespiestu ādai (skatīt I attēlu). 

 
I attēls. 

 
· Injekcijas laikā violetais indikators virzīsies pa lodziņa daļu (skatīt J attēlu). 
· Lai nodrošinātu to, ka tiek injicēta visa zāļu deva, skatieties uz violeto indikatoru, līdz tas 

apstājas. 
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J attēls. 

 
· Injekcijas veikšana var prasīt līdz 10 sekundēm. 
· Injekcijas laikā var būt dzirdams vēl viens klikšķis, taču Jums jāturpina turēt pildspalvveida 

pilnšļirci stingri piespiestu ādai, līdz violetais indikators apstājas.  

· Kad violetais indikators ir apstājies, atlaidiet zaļo pogu.  Taisni noņemiet pildspalvveida 
pilnšļirci (ACTpen) no injekcijas vietas 90° grādu leņķī, lai izņemtu adatu no ādas.   Tad 
adatas uzgalis izvirzīsies uz āru un fiksēsies savā vietā, nosedzot adatu (skatīt K attēlu).   

 
K attēls. 

 
· Pārbaudiet lodziņa daļu, lai redzētu, vai to ir aizpildījis violetais indikators (skatīt K attēlu). 
· Ja violetais indikators nav aizpildījis lodziņa daļu: 

o iespējams, adatas uzgalis nav fiksējies. Nepieskarieties pildspalvveida 
pilnšļirces (ACTpen) adatas uzgalim, jo tā var savainoties ar adatu.  Ja adata 
nav nosegta, uzmanīgi ievietojiet pildspalvveida pilnšļirci (ACTpen) asu 
priekšmetu tvertnē, lai izvairītos no savainošanās ar adatu. 

o Iespējams, Jūs neesat saņēmis visu RoActemra devu. Nemēģiniet izmantot 
pildspalvveida pilnšļirci (ACTpen) atkārtoti. Neatkārtojiet injekciju ar citu 
pildspalvveida pilnšļirci (ACTpen). Pēc injekcijas 

· Injekcijas vietā var būt neliela asiņošana.  Jūs varat piespiest injekcijas vietai vates 
tamponu vai marli.  

· Neberzējiet injekcijas vietu. 

· Ja nepieciešams, jūs varat uzlikt injekcijas vietai nelielu pārsēju. 
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6. ROACTEMRA IERĪCES IZNĪCINĀŠANA 
·  Nelieciet atpakaļ vāciņu uz RoActemra ierīces. 

·  Ievietojiet izlietoto RoActemra ierīci asu priekšmetu tvertnē.  

o Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos un nenododiet to otrreizējai 
pārstrādei. 

o Vienmēr glabājiet asu priekšmetu tvertni un RoActemra ierīci bērniem 
neredzamā un nepieejamā vietā. 

7. INJEKCIJAS REĢISTRĒŠANA 
Zāļu izsekojamība 

Lai uzlabotu bioloģisko līdzekļu izsekojamību, ievadīto zāļu tirdzniecības nosaukums un sērijas 
numurs skaidri jāieraksta (vai jānorāda) pacienta dokumentācijā. 

Aicinājums ziņot 

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 

Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības 
personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts aģentūrai 
(ZVA) elektroniski ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu 
blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties “Ziņo par zāļu blaknēm”, un 
“Ārstniecības personas, farmaceita ziņojuma veidlapa”. Papildinformācijas nepieciešamības 
gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr.: 67078438. 
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 
 
Pilnīgu informāciju par visām iespējamām blakusparādībām skat. RoActemra lietošanas 
instrukcijā, kas pieejama EMA tīmekļvietnē (www.ema.europa.eu) 
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