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 Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе допринесе  за идентификација 
 на нови информации за безбедноста на лекот. 
 Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции. 

1. SCLC – ситно клеточен карцином на бели дробови
2. NSCLC – не-ситно клеточен карцином на бели дробови
3. UC – Уротелен карцином

SCLC1

напредна фаза

метастатски

NSCLC2

1ва линија

метастатски

NSCLC2

2ра линија

метастатски

UC3



Менингоенцефалитис
 

  Осип

  Панкреатитис

  Нефритис

  Колитис

Ендокринопатии 
Хипотиреоидизам

Хипертиреоидизам
Адренална  инцуфициенција

Дијабетес Мелитус

 Пнеумонитис
 

 Хепатитис

Реакции поврзани 
со инфузија

 – Зголемена телесна температура
 – Треска
 – Недостаток на воздух
 – Црвенило

ИМУНОЛОШКИ ПРЕДИЗВИКАНИ
несакани реакции



30 минути  

  Почеток  |  Ден 1  |  q3w   Одржување  |  q3w   

TECENTRIQ 
1.200 mg

TECENTRIQ 
1.200 mg 

30 минути  
60 минути 

за првата инфузија
истата доза се 
адмнистрира и 

на 2 и 3 ден

aЛекот се дозира 
според локален протокол

CARBOPLATINа

60 минути  

ETOPOSIDE
100 mg/m2

60 минути

 

 

ПРОФИЛАКСА 
СО АНТИЕМЕТИЦИ
за carboplatin, според 
локалната стандардна 
нега и упатството за 
употреба на лекот

1 Отпочнување 
на премедикацијата

1. SCLC – ситно клеточен карцином на белите дробови 

SCLC1
q3W – тринеделен интервал 
е препорачаната дозна фрекфенција 
при терапија со лекот TECENTRIQ

3 – неделен
интервал
Ден 2 и 3 
само etoposide

Премедикацијата треба да 
се администрира според 
локален протокол

 TECENTRIQ*
+ CARBOPLATIN
+ ETOPOSIDE
*Забележувајте ги виталните 
знаци според локалната 
пракса
Следете ги локалните 
процедури за пауза 
помеѓу инфузиите

*Забележувајте ги виталните 
знаци според локалната 
пракса
Следете ги локалните 
процедури за пауза 
помеѓу инфузиите



AVASTIN 
15 mg/kg 

30 минути
 

90 минути за 
првата инфузија

60 минути 
за втората инфузија

Отпочнување на премедикација

PACLITAXEL 
200 mg/m2 

180 минути
 

CARBOPLATINа 

 

60 минути 

 

 

DIPHENHYDRAMINE 
50 mg IV
30-60 минути пред 
paclitaxel
(или истовремено)

Н2 АНТАГОНИСТИ
пример: Cimetidine 300 mg IV
или Ranitidine 50 mg  IV 
30-60 минути пред 
paclitaxel

ПРОФИЛАКСА СО 
АНТИЕМЕТИЦИ
за carboplatin, според 
локалната стандардна нега 
и упатството за употреба 
на лекот

DEXAMETHASONE
20 mg перорално
12 и 6 часа пред 
paclitaxel  

ИЛИ

DEXAMETHASONE
 10-20 mg IV
1 час пред  
paclitaxel

2

TECENTRIQ 
1.200 mg 

30 минути
 60 минути за 

првата инфузија

aЛекот се дозира 
според локален 

протокол 

 

AVASTIN 
15 mg/kg 

TECENTRIQ 
1.200 mg 

30 минути30 минути
 

NSCLC1

q3W – тринеделен 
интервал 
е препорачаната 
дозна фрекфенција 
при терапија со 
лекот TECENTRIQ

3 – неделен
интервал

 TECENTRIQ*
+ AVASTIN*
+ PACLITAXEL
+ CARBOPLATIN

Почеток  |  q3w   Одржување  |  q3w   

Премедикацијата треба да 
се администрира според 
локален протокол

*Забележувајте ги виталните 
знаци според локалната пракса

Следете ги локалните 
процедури за пауза 
помеѓу инфузиите

1. NSCLC – не-ситно клеточен карцином на белите дробови



1. NSCLC – не-ситно клеточен карцином на белите дробови

TECENTRIQ 

 

 

3 – неделен 
интервал
1200 mg IV

3
q3W - тринеделен интервал е препорачаната 
дозна фрекфенција при терапија со лекот TECENTRIQ

Се администрира сè 
до губиток на 
клиничкиот бенефит 
или до појава на 
неподнослива 
токсичност

ДОЗИРАЊЕ  |   q3w   

60 минути за првата инфузија
30 минути

TECENTRIQ*

Премедикацијата треба да 
се администрира според 
локален протокол

*Следете ги виталните знаци 
според локалната пракса 

1.200 mg 



TECENTRIQ 

 

 

3 – неделен 
интервал
1200 mg IV

4
q3W - тринеделен интервал е препорачаната 
дозна фрекфенција при терапија со лекот TECENTRIQ

Се администрира сè 
до губиток на 
клиничкиот бенефит 
или до појава на 
неподнослива 
токсичност

60 минути за првата инфузија
30 минути

ДОЗИРАЊЕ  |   q3w   

1.200 mg 

TECENTRIQ*

Премедикацијата треба да 
се администрира според 
локален протокол

*Следете ги виталните знаци 
според локалната пракса 

 пациенти кои претходно 
 примале хемотерапија која 
 содржи платина или,

 пациенти кои се сметаат 
 за неподобни за лекување 
 со cisplatin, и чии тумори 
 имаат PD-L1 експресија 
 ≥ 5%

1. UC - Уротелен карцином

UC1



ПРЕДТРЕТМАНСКИ ВОДИЧ

ЗАПОМНЕТЕ!
Бидејќи 

кортикостероидите 
може да влијаат на 

раната анти-туморска 
имуна активност која е 

посредувана од 
atezolizumab, се 

препорачува 
премедикацијата со 

стероиди да се намали 
до степен кој е 

клинички возможен 
или до степен кој е 
дозволен согласно 
стандардната нега 

Земете 
примерок 

од крв

Витални 
знаци

EKG знаци
само доколку 

има 
индикација

Перформанс 
статус

 Килограми

1 2 3 4

Направете 
клинички 

преглед

Проценете и 
пријавете 

несакан настан

Земете примерок 
од урина

Измерете и проценете

Проверете дали пациентот 
прима или почнал да 
прима други лекови



РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје
Деловен центар Сити Плаза
Ул. Св. Кирил и Методиј бр.7, кат 2, 1000 Скопје
тел. +389 2 310 3500
факс. +389 2 310 3505
www.roche.mk

Дата на подготовка: март 2020 година
Наменето само за здравствени работници


