
Kadcyla® (trastuzumab emtansine)

Несакани реакции

лек-антитело коњугат на моноклонално антитело (trastuzumab) 
и лек (DM1 – инхибитор на микротубули)

Една вијала за еднократна употреба 
содржи 160 mg прашок за концентрат за 
раствор за инфузија од кој после 
растворање се добива 8 ml Kadcyla со 
концентрација од 20 mg/ml 

Една вијала за еднократна употреба 
содржи 100 mg прашок за концентрат за 
раствор за инфузија од кој после 
растворање се добива 5 ml Kadcyla со 
концентрација од 20 mg/ml

Со цел да се спречат грешки при лекувањето, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРОВЕРЕТЕ ЈА ознаката на 
вијалата за да сте сигурни дека лекот кој го подготвувате и администрирате е Kadcyla 
(trastuzumab emtansine), а не Herceptin® (trastuzumab)
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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: ноември 2019 година
Наменето само за здравствени работници

За подетални информации погледнете го збирниот извештај на лекот Kadcyla.

Лекот Kadcyla може да предизвика белодробна токсичност. Знаците и 
симптомите вклучуваат диспнеа, кашлица, замор и белодробни 
инфилтрати. Се препорачува трајно прекинување на лекувањето кај 
пациенти кај кои е дијагностицирана интерстицијална белодробна болест 
или пневмонитис.

Лекот Kadcyla може да предизвика невротоксичност која се манифестира 
со вкочанетост или пецкање, остра болка, зголемена осетливост при допир, 
слаба координација, мускулна слабост или губиток на мускулната функција.

Лекот Kadcyla може да предизвика појава на тромбоцитопенија. Ниското 
ниво на тромбоцити може да се манифестира со појава на модринки, 
крварење и продолжено крварење после повреда. Пациентите со 
тромбоцитопенија и пациентите кои примаат антикоагулантна терапија, 
потребно е внимателно да се следат.

Лекот Kadcyla може да предизвика посериозна форма на хеморагија.  
Примање на лекот истовремено со лековите од групата на антикоагуланси 
или антитромботични лекови, може да го зголеми ризикот од крварење, 
притоа пациентите кои во исто време ги примаат и двата типа на лекови 
треба да бидат под дополнителен мониторинг.

Пациентите на третман со лекот Kadcyla имаат зголемен ризик од развој на 
дисфункција на левата комора. Пред почетокот на лекувањето и во редовни 
интервали за време на лекувањето, треба да се спроведуваат стандардни 
тестови за функцијата на срцето.

Лекот Kadcyla може да предизвика хепатотоксичност. Хепатотоксичноста 
првенствено се изразува во облик на асимптоматско зголемување на 
концентрацијата на серумските трансаминази. Симптомите поврзани со 
оштетување на црниот дроб се повраќање, лошење, анорексија, 
пожолтување на кожата, болка во стомакот, темна урина и чешање. 
Функцијата на црниот дроб треба да се набљудува пред почетокот на 
лекувањето и пред администрирање на секоја наредна доза.

Администрирајте го лекот Kadcyla како интравенска инфузија. За употреба на 
инфузијата потребен е полиетерсулфонски (PES) вграден филтер со големина на 
пори од 0,20 или 0,22 микрони.
Лекот не смее да се администрира со брза ниту болусна интравенска инјекција.
Лекот Kadcyla не смее да се меша со други лекови.

Реакции на инфузија

Администрација

Лекот Kadcyla може да предизвика реакции поврзани со инфузијата како што се 
појава на црвенило на кожата, треска, пирексија, проблеми со дишењето, низок 
крвен притисок, бронхоспазам или брзо отчукување на срцето.

Лекот може да истече од иглата или од вената и да предизвика реакции на кожата 
како што се црвенило, иритација на кожата, болка и оток на местото на инфузија. 
Доколку се појави ваква реакција, многу се големи шансите таа да се повтори во 
следните 24 часа после инфузијата.

Потребно е привремено да се прекине лекувањето кај пациенти со тешка реакција 
поврзана со инфузијата се додека не се повлечат знаците и симптомите. Одлуката 
за продолжување на лекувањето треба да се базира врз основа на клиничка оценка 
за тежината на реакцијата. Лекувањето мора трајно да се прекине во случај на 
појава на реакции поврзани со инфузија кои се опасни по живот.
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3,6 mg/kg ТТ
Препорачана (почетна) доза

3 mg/kg ТТ
Прво намалување на дозата

ДОЗИРАЊЕ
на Kadcyla

Намалена 
брзина на 

инфузија при 
појава на 
симптоми

Одложена
 или 

пропуштена 
доза на 
Kadcyla

Препорачана доза e 3,6 mg/kg ТТ 
Се администрира преку интравенска инфузија на секои 
три недели (21 дневен циклус)
Почетната доза - 90 минутна интравенска инфузија
Следни дози - 30 мин i.v. инфузија (ако пациентот добро ја 
поднел претходната инфузија) 

Ако кај пациентот се појават симптоми поврзани со 
инфузијата, потребно е да се намали брзината на инфузија 
со Kadcyla emtansine или привремено или трајно да се 
прекине администрацијата на лекот

Ако пациентот ја пропушти планираната доза, потребно е 
истата да се администрира што е можно поскоро, 
не смее да се чека до следниот планиран циклус. 
Распоредот на администрација треба да се прилагоди така 
што ќе содржи 3-неделен интервал помеѓу дозите. 
Следната доза треба да се администрира согласно со 
препораките за дозирање

2,4 mg/kg ТТ
Второ намалување на дозата 

Да се прекине лекувањето 

Распоред за намалување на дозата во случај на несакана реакција

Упатство за припремање на Kadcyla
    Чекор 1 РАСТВОРАЊЕ 

Kadcyla 100 mg вијала
Со стерилен шприц полека вбризгајте 
5 ml стерилна вода за инјекција во 
100 mg вијала.

Се добиваат
 вијали со 

концентрација 
20 mg во 1 mL

Kadcyla 160 mg вијала
Со стерилен шприц полека вбризгајте 
8 ml стерилна вода за инјекција во 
160 mg вијала.

разреден раствор 
спремен за 
администрација

Земаме волумен 
колку што е пресметано 

од растворот со 
концентрација 

20 mg/ml

Одредете го потребниот волумен на подготвениот раствор врз основа на препишаната доза 
на Kadcyla од 3,6 mg на kg телесна тежина (или ако е поинаку назначено од лекар) така што 
вкупната доза во милиграми која преба да ја прими пациентот ќе ја поделите со 20. 

Потоа, извлечете соодветна количина на раствор од вијалата и додадете го во инфузиска кеса 
која содржи 250 ml раствор на натриум хлорид за инфузија од 4,5 mg/ml (0,45%) или раствор на 
натриум хлорид од 9 mg/ml (0,9%). Не смее да се употребува глукозен раствор (5%).

    Чекор 2 РАЗРЕДУВАЊЕ

Пример за пациентка која има 72 kg и која прима полна доза:

Доза за пациент во mg = 72 (kg TT) x 3,6 mg (доза на kg/TT) = 259,2 mg
Доза за пациент во ml = 259,2 (доза во mg) / 20 (растворот содржи 20 mg во 1 ml) = 13 ml
За пациентката се потребни 1 вијала од 100 mg (5 ml раствор) + 1 вијала од 160 mg (8 ml раствор) 

Тежина на 
пациентот во kg

45 162 8,1
46 165,6 8,3
47 169,2 8,5
48 172,8 8,6
49 176,4 8,8
50 180
51 183,6 9,2
52 187,2 9,4
53 190,8 9,5
54 194,4 9,7
55 198 9,9
56 201,6 10,1
57 205,2 10,3
58 208,8 10,5
59 212,4 10,6
60 216 10,8
61 219,6 11
62 223,2 11,2
63 226,8 11,3
64 230,4 11,5
65 234 11,7
66 237,6 11,9
67 241,2 12,1

68 244,8 12,2
69 248,4 12,4
70 252 12,6
71 255,6 12,8
72 259,2 13
73 262,8 13,1
74 266,4 13,3
75 270 13,5
76 273,6 13,7
77 277,2 13,9
78 280,8 14
79 284,4 14,2
80 288 14,4
81 291,6 14,6
82 295,2 14,8
83 298,8 14,9
84 302,4 15,1
85 306 15,3
86 309,6 15,5
87 313,2 15,7
88 316,8 15,8
89 320,4 16
90 324 16,2

Препорачана 
доза во mg

Препорачана 
доза во ml

Тежина на 
пациентот во kg

Препорачана 
доза во mg

Препорачана 
доза во ml
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Kadcyla® (trastuzumab emtansine)

Несакани реакции

лек-антитело коњугат на моноклонално антитело (trastuzumab) 
и лек (DM1 – инхибитор на микротубули)
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концентрација од 20 mg/ml

Со цел да се спречат грешки при лекувањето, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРОВЕРЕТЕ ЈА ознаката на 
вијалата за да сте сигурни дека лекот кој го подготвувате и администрирате е Kadcyla 
(trastuzumab emtansine), а не Herceptin® (trastuzumab)

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: ноември 2019 година
Наменето само за здравствени работници

За подетални информации погледнете го збирниот извештај на лекот Kadcyla.

Лекот Kadcyla може да предизвика белодробна токсичност. Знаците и 
симптомите вклучуваат диспнеа, кашлица, замор и белодробни 
инфилтрати. Се препорачува трајно прекинување на лекувањето кај 
пациенти кај кои е дијагностицирана интерстицијална белодробна болест 
или пневмонитис.

Лекот Kadcyla може да предизвика невротоксичност која се манифестира 
со вкочанетост или пецкање, остра болка, зголемена осетливост при допир, 
слаба координација, мускулна слабост или губиток на мускулната функција.

Лекот Kadcyla може да предизвика појава на тромбоцитопенија. Ниското 
ниво на тромбоцити може да се манифестира со појава на модринки, 
крварење и продолжено крварење после повреда. Пациентите со 
тромбоцитопенија и пациентите кои примаат антикоагулантна терапија, 
потребно е внимателно да се следат.

Лекот Kadcyla може да предизвика посериозна форма на хеморагија.  
Примање на лекот истовремено со лековите од групата на антикоагуланси 
или антитромботични лекови, може да го зголеми ризикот од крварење, 
притоа пациентите кои во исто време ги примаат и двата типа на лекови 
треба да бидат под дополнителен мониторинг.

Пациентите на третман со лекот Kadcyla имаат зголемен ризик од развој на 
дисфункција на левата комора. Пред почетокот на лекувањето и во редовни 
интервали за време на лекувањето, треба да се спроведуваат стандардни 
тестови за функцијата на срцето.

Лекот Kadcyla може да предизвика хепатотоксичност. Хепатотоксичноста 
првенствено се изразува во облик на асимптоматско зголемување на 
концентрацијата на серумските трансаминази. Симптомите поврзани со 
оштетување на црниот дроб се повраќање, лошење, анорексија, 
пожолтување на кожата, болка во стомакот, темна урина и чешање. 
Функцијата на црниот дроб треба да се набљудува пред почетокот на 
лекувањето и пред администрирање на секоја наредна доза.

Администрирајте го лекот Kadcyla како интравенска инфузија. За употреба на 
инфузијата потребен е полиетерсулфонски (PES) вграден филтер со големина на 
пори од 0,20 или 0,22 микрони.
Лекот не смее да се администрира со брза ниту болусна интравенска инјекција.
Лекот Kadcyla не смее да се меша со други лекови.

Реакции на инфузија

Администрација

Лекот Kadcyla може да предизвика реакции поврзани со инфузијата како што се 
појава на црвенило на кожата, треска, пирексија, проблеми со дишењето, низок 
крвен притисок, бронхоспазам или брзо отчукување на срцето.

Лекот може да истече од иглата или од вената и да предизвика реакции на кожата 
како што се црвенило, иритација на кожата, болка и оток на местото на инфузија. 
Доколку се појави ваква реакција, многу се големи шансите таа да се повтори во 
следните 24 часа после инфузијата.

Потребно е привремено да се прекине лекувањето кај пациенти со тешка реакција 
поврзана со инфузијата се додека не се повлечат знаците и симптомите. Одлуката 
за продолжување на лекувањето треба да се базира врз основа на клиничка оценка 
за тежината на реакцијата. Лекувањето мора трајно да се прекине во случај на 
појава на реакции поврзани со инфузија кои се опасни по живот.



Kadcyla® (trastuzumab emtansine)

Несакани реакции

лек-антитело коњугат на моноклонално антитело (trastuzumab) 
и лек (DM1 – инхибитор на микротубули)

Една вијала за еднократна употреба 
содржи 160 mg прашок за концентрат за 
раствор за инфузија од кој после 
растворање се добива 8 ml Kadcyla со 
концентрација од 20 mg/ml 

Една вијала за еднократна употреба 
содржи 100 mg прашок за концентрат за 
раствор за инфузија од кој после 
растворање се добива 5 ml Kadcyla со 
концентрација од 20 mg/ml

Со цел да се спречат грешки при лекувањето, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРОВЕРЕТЕ ЈА ознаката на 
вијалата за да сте сигурни дека лекот кој го подготвувате и администрирате е Kadcyla 
(trastuzumab emtansine), а не Herceptin® (trastuzumab)

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: ноември 2019 година
Наменето само за здравствени работници

За подетални информации погледнете го збирниот извештај на лекот Kadcyla.

Лекот Kadcyla може да предизвика белодробна токсичност. Знаците и 
симптомите вклучуваат диспнеа, кашлица, замор и белодробни 
инфилтрати. Се препорачува трајно прекинување на лекувањето кај 
пациенти кај кои е дијагностицирана интерстицијална белодробна болест 
или пневмонитис.

Лекот Kadcyla може да предизвика невротоксичност која се манифестира 
со вкочанетост или пецкање, остра болка, зголемена осетливост при допир, 
слаба координација, мускулна слабост или губиток на мускулната функција.

Лекот Kadcyla може да предизвика појава на тромбоцитопенија. Ниското 
ниво на тромбоцити може да се манифестира со појава на модринки, 
крварење и продолжено крварење после повреда. Пациентите со 
тромбоцитопенија и пациентите кои примаат антикоагулантна терапија, 
потребно е внимателно да се следат.

Лекот Kadcyla може да предизвика посериозна форма на хеморагија.  
Примање на лекот истовремено со лековите од групата на антикоагуланси 
или антитромботични лекови, може да го зголеми ризикот од крварење, 
притоа пациентите кои во исто време ги примаат и двата типа на лекови 
треба да бидат под дополнителен мониторинг.

Пациентите на третман со лекот Kadcyla имаат зголемен ризик од развој на 
дисфункција на левата комора. Пред почетокот на лекувањето и во редовни 
интервали за време на лекувањето, треба да се спроведуваат стандардни 
тестови за функцијата на срцето.

Лекот Kadcyla може да предизвика хепатотоксичност. Хепатотоксичноста 
првенствено се изразува во облик на асимптоматско зголемување на 
концентрацијата на серумските трансаминази. Симптомите поврзани со 
оштетување на црниот дроб се повраќање, лошење, анорексија, 
пожолтување на кожата, болка во стомакот, темна урина и чешање. 
Функцијата на црниот дроб треба да се набљудува пред почетокот на 
лекувањето и пред администрирање на секоја наредна доза.

Администрирајте го лекот Kadcyla како интравенска инфузија. За употреба на 
инфузијата потребен е полиетерсулфонски (PES) вграден филтер со големина на 
пори од 0,20 или 0,22 микрони.
Лекот не смее да се администрира со брза ниту болусна интравенска инјекција.
Лекот Kadcyla не смее да се меша со други лекови.

Реакции на инфузија

Администрација

Лекот Kadcyla може да предизвика реакции поврзани со инфузијата како што се 
појава на црвенило на кожата, треска, пирексија, проблеми со дишењето, низок 
крвен притисок, бронхоспазам или брзо отчукување на срцето.

Лекот може да истече од иглата или од вената и да предизвика реакции на кожата 
како што се црвенило, иритација на кожата, болка и оток на местото на инфузија. 
Доколку се појави ваква реакција, многу се големи шансите таа да се повтори во 
следните 24 часа после инфузијата.

Потребно е привремено да се прекине лекувањето кај пациенти со тешка реакција 
поврзана со инфузијата се додека не се повлечат знаците и симптомите. Одлуката 
за продолжување на лекувањето треба да се базира врз основа на клиничка оценка 
за тежината на реакцијата. Лекувањето мора трајно да се прекине во случај на 
појава на реакции поврзани со инфузија кои се опасни по живот.


