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HOIATUS:
Kadcyla® (trastuzumabemtansiin) ja teiste trastuzumabi sisaldavate ravimpreparaatide,

nagu Herceptin® (trastuzumab) või Enhertu® (trastuzumabderukstekaan) segiajamise risk

Nende ravimpreparaatide vahel on olulised erinevused ja väljakirjutamise, 
valmistamise ja manustamise protsessi käigus segiajamine võib põhjustada 

üleannustamist, alaravimist ja/või toksilisust

Tervishoiutöötajad peavad Kadcyla® (trastuzumabemtansiin) väljakirjutamise, 
valmistamise ja manustamise protsessi käigus kasutama nii kaubamärginime

Kadcyla kui ka täielikku INNi trastuzumabemtansiini.
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Kadcyla (trastuzumabemtansiin): 
Kadcyla on antikeha ja ravimi konjugaat, mis sisaldab inimesele omaseks muudetud HER2-vastast 
IgG1 antikeha trastuzumabi, mis on seotud mikrotuubulite inhibiitori maitansinoidi DM1-ga. 
Emtansiin viitab linkeri ja DM1 kombinatsioonile.

Näidustus
Varajases staadiumis rinnanäärmevähk
Kadcyla monoteraapiana on näidustatud HER2-positiivse varajases staadiumis rinnanäärmevähi 
adjuvantraviks täiskasvanud patsientidel, kellel on invasiivne jääkkasvaja rinnanäärmes ja/või 
lümfisõlmedes, pärast taksaanipõhist neoadjuvant- ja HER2-sihtmärkravi.

Metastaatiline rinnanäärmevähk
Kadcyla monoteraapia on näidustatud HER2-positiivse, mitteresetseeritava lokaalselt kaugele-
arenenud või metastaatilise rinnanäärmevähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt 
saanud trastuzumab’i ja taksaani kas eraldi või kombineeritult.
Patsiendid peavad olema kas:
• saanud eelnevat ravi lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise haiguse tõttu või 
• neil peab olema tekkinud haiguse retsidiiv adjuvantravi ajal või kuue kuu jooksul pärast selle lõppu.

BC, rinnanäärmevähk; LD, küllastusannus; MGC, metastaatiline mao- või mao ja söögitoru ühenduskoha adenokartsinoom.
Teadke, et intravenoosse infusioonina manustamiseks võivad saadaval olla ka Herceptin’i (trastuzumab) sarnased 
bioloogilised ravimid ja teised trastuzumab’i sisaldavad ravimid.

• Kadcyla (trastuzumabemtansiin) on erinev ravimpreparaat kui teised trastuzumabi sisaldavad   
ravimpreparaadid, nagu Herceptin (trastuzumab) või Enhertu (trastuzumabderukstekaan)

• Kadcyla (trastuzumabemtansiin) EI OLE Herceptin’i (trastuzumab) geneeriline versioon ega
sarnane bioloogiline ravim

• Kadcyla (trastuzumabemtansiin) EI OLE vastastikku vahetatav teiste trastuzumabi sisaldavate   
ravimpreparaatidega, nagu Herceptin (trastuzumab) või Enhertu (trastuzumabderukstekaan)

• Ärge manustage Kadcylat (trastuzumabemtansiin) kombinatsioonis teiste trastuzumabi sisaldavate 
ravimpreparaatidega, nagu Herceptin (trastuzumab) või Enhertu (trastuzumabderukstekaan) 

 ega kemoteraapiaga
• Ärge manustage Kadcylat (trastuzumabemtansiin) annustes, mis ületavad 3,6 mg/kg iga 3 nädala järel
• Kadcyla (trastuzumabemtansiin) patsientidele väljakirjutamise, valmistamise ja manustamise protsessi 

käigus peab kasutama ja kontrollima nii kaubamärginime Kadcyla kui ka täielikku INNi    
trastuzumabemtansiini.

Tähtis teave:

Roche’i ravimpreparaatide Herceptin’i, Herceptin SC & Kadcyla
erinevused ja sarnasused

Ravimi kaubanduslik
nimetus

Näidustus

INN

Annus (iga 3 nädala järel)

Ravimvorm

Viaali sisu

Viaali suurus

HER2-positiivne BC
HER2-positiivne MGC
trastuzumab
8 mg/kg LD - 6 mg/kg
Pulber
150 mg
15 ml

HER2-positiivne BC

trastuzumab
Fikseeritud annus 600 mg
Lahus
600 mg
5 ml

HER2-positiivne BC

trastuzumabemtansiin

3,6 mg/kg

Pulber

100 mg ja 160 mg

15 ml ja 20 ml
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• Ravimit väljakirjutavad arstid peavad tutvuma Kadcyla ravimi omaduste kokkuvõttega 
• Patsiendiga ravimist rääkides kasutage nii nime Kadcyla kui trastuzumabemtansiin
• Elektroonilised süsteemid
 – Enne klõpsamist kontrollige, kas tegemist on õige ravimiga
 – Valige alati õige ravim elektroonilises haigusloos
 – Veenduge, et välja kirjutatud ravim on Kadcyla (trastuzumabemtansiin), mitte mõni 

   teine trastuzumabi sisaldav ravimpreparaat, nagu Herceptin (trastuzumab) või 
   Enhertu (trastuzumabderukstekaan)

 – Võimalusel on soovitatav kasutada kaubanduslikke nimetusi
• Käsitsi välja kirjutatud retseptid
 – Veenduge, et retseptile ja patsiendi haiguslukku on kirjutatud nii Kadcyla kui ka   

   trastuzumabemtansiin
 – Ärge lühendage, kärpige ega jätke vahele ühtegi nime.
• Veenduge, et õige ravim on patsiendi haiguslukku selgelt kirja pandud.

Vigade vältimine: arstid/ravimi väljakirjutamise faas
Väljakirjutamisel võib tekkida vigu Kadcyla (trastuzumabemtansiin) ja teiste trastuzumabi 
sisaldavate ravimpreparaatide, nagu Herceptin (trastuzumab) või Enhertu (trastuzumabderukstekaan) 
INN-ide sarnasuse tõttu.

Elektroonilised süsteemid: võimalikud veakohad (uuendatud graafika)

Käsitsi välja kirjutatud retseptid: võimalikud veakohad
Ravimi väljakirjutamisel peab alati märkima mõlemad nimetused: nii Kadcyla kui 
trastuzumabemtansiin.

Nimetused tähestikulises järjekorras Nimetuse lühendamine & piiratud tekstiväli

Trastuzumab, trastuzumab SC, 
trastuzumabemtansiin ja 
trastuzumabderukstekaan võivad 
asetseda teineteise järel

Kui süsteem kuvab rippmenüüs või tekstiaknas
ainult osa ravimi nimetusest (trastuzumab,
trastuzumab SC, trastuzumabemtansiin ja 
trastuzumabderukstekaan)

Näide Ärge lühendage ravimi nimetust

Kadcyla (trastuzumabemtansiin)
Trastuzumabemtansiin (Kadcyla)

Kadcyla (trastuzumab e)
Kadcyla (trastuzumab)
Trastuzumab e

Eksimise riski vähendavad meetmed
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• Apteekrid peavad tutvuma Kadcyla ravimi omaduste kokkuvõttega
• Kontrollige, kas haiglas/keskuses on olemas ravimite kasutusvigasid vältivad protokollid ja et neid järgitakse
• Retseptide lugemisel teadke, et kolm ravimit on sarnase INN-iga (nt trastuzumab, trastuzumab SC,  

trastuzumabemtansiin ja trastuzumabderukstekaan)
• Kontrollige mitu korda, kas välja kirjutatud ravim on Kadcyla (trastuzumabemtansiin) ning kas 

mõlemad nimetused on märgitud retseptile ja/või haiguslukku
• Kahtluse korral pidage nõu raviarstiga
• Tutvuge erinevate karpide, etikettide ja korgi värvidega, et valida õige ravimpreparaat
• Veenduge, et hulgimüüjalt on tellitud õige ravim ning et õige ravim on saadetud apteeki 
• Hoidke Kadcyla’t (trastuzumabemtansiin) külmkapis erinevas kohas kui teisi trastuzumabi 

sisaldavaid ravimeid (nt Herceptin, Herceptin SC või Enhertu).

Võimalikud eksimise riski vähendavad meetmed:

tumeoranž
punane

tumeoranž
helesinine

Ravimi
kaubanduslik
nimetus

Sisaldus

Karbi kujundus
& värvid

Värvid etiketil

Korgi värvus

Iseloomulikud
värvid

150 mg 100 mg 160 mg600 mg

Teadke, et intravenoosse infusioonina manustamiseks võivad saadaval olla ka Herceptin’i (trastuzumab) sarnased 
bioloogilised ravimid ja teised trastuzumab’i sisaldavad ravimid.

kollane
valge

kollane
lilla

Vigade vältimine: apteekrid/ravimi valmistamise faas
Tervishoiutöötajad peavad kontrollima ravimpreparaadi karpi, viaali etiketti ja viaali korgi värvi, tagamaks et 
ettevalmistatud ja manustatud ravimpreparaat on Kadcyla (trastuzumabemtansiin), mitte mõni teine trastu- 
zumabi sisaldav ravimpreparaat, nagu Herceptin (trastuzumab) või Enhertu (trastuzumabderukstekaan).

Roche’i ravimpreparaatide Herceptin’i, Herceptin SC & Kadcyla   
erinevused ja sarnasused:

Vigade vältimine: meditsiiniõed/ravimi manustamise faas

Võimalikud eksimise riski vähendavad meetmed:

• Meditsiiniõed peavad tutvuma Kadcyla ravimi omaduste kokkuvõttega. 
• Veenduge, et haiglas/keskuses on olemas ravimite kasutusvigasid vältivad protokollid ja et neid järgitakse
• Kontrollige nii retseptilt kui patsiendi haigusloost, kas välja kirjutatud ravimina on märgitud Kadcyla ja 

trastuzumabemtansiin
• Infusioonikoti saamisel võrrelge nimetust infusioonikoti etiketil ning retseptil ja patsiendi haigusloos
• Kaaluge kahe meditsiiniõe topeltkontrolli süsteemi kasutamist enne infusiooni, tagamaks, et 

manustatakse õige ravimpreparaat õiges annuses
• Patsiendiga ravimist rääkides kasutage nii nime Kadcyla kui trastuzumabemtansiin
• ÄRGE manustage Kadcyla’t (trastuzumabemtansiin) annustes, mis ületavad 3,6 mg/kg iga 3 nädala järel
• Tutvuge Kadcyla (trastuzumabemtansiin) annuse muutmise juhistega kõrvaltoimete tekkimise korral
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