Merknaam
RoActemra ®

Afleveringsvorm
RoActemra, 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie
Elke 4 ml flacon bevat 80 mg tocilizumab (20 mg/ml)
Elke 10 ml flacon bevat 200 mg tocilizumab (20 mg/ml)
Elke 20 ml flacon bevat 400 mg tocilizumab (20 mg/ml)

Farmaco Therapeutische Groep
DMARD (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug)

Oplosmiddel
Niet van toepassing

Bereiden
•
•

•
•

Bepaal aan de hand van de dosering het aantal benodigde flacons
Verwijder uit een infuuszak NaCl 0,9% van 100 ml het volume dat vervolgens als
tocilizumaboplossing moet worden toegediend (dus 4 ml, 10 ml of 20 ml of combinaties
hiervan, zie onderstaande tabel bij “Dosering”)
Voeg de tocilizumaboplossing langzaam toe aan de infuuszak
Meng voorzichtig om schuimen te voorkomen

Toedieningsroute
 Intraveneuze infusie, inloopsnelheid: 1 uur

Bevoegdheden
 I.V. infusie: verpleegkundige

Dosering
•

In het algemeen: volwassenen 8 mg/kg (=0,4 ml/kg) lichaamsgewicht elke 4 weken,
echter niet minder dan 480 mg per keer

Gewicht
(kg)

Dosering
(mg)

Aantal ml verwijderen
uit 100 ml NaCl 0,9%

Te gebruiken flacons Tocilizumab
20 mg/ml

Tot 65 kg
66-72 kg
73-80 kg
81-90 kg
91-97 kg
98-105 kg
106-115 kg
116-122 kg
123-130 kg
131-140 kg
140-147 kg

480
560
600
680
760
800
880
960
1000
1080
1160

24
28
30
34
38
40
44
48
50
54
58

20 ml + 4 ml
20 ml + 2 x 4 ml
20 ml + 10 ml
20 ml + 10 ml + 4 ml
20 ml + 10 ml + 2x 4 ml
2 x 20 ml
2 x 20 ml + 4 ml
2 x 20 ml + 2 x 4 ml
2 x 20 ml + 10 ml
2 x 20 ml + 10 ml + 4 ml
2 x 20 ml + 10 ml + 2x4 ml

Houdbaarheid
Na verdunnen: 24 uur houdbaar bij kamertemperatuur

Infuusvloeistoffen
NaCl 0,9%

Verenigbaar met
Geen verenigbaarheden bekend

Onverenigbaar met
Alle (andere) geneesmiddelen niet genoemd bij verenigbaar met

Bijzonderheden
•
•

Noodset voor anafylactische shock klaarleggen. Aanwezig moet zijn: clemastine
(Tavegil), prednisolon en epinefrine
De oplossing is een heldere tot bijna doorschijnende, kleurloze tot lichtgele oplossing.
Indien dit niet het geval is, de flacons niet gebruiken.

Acute reacties
Infusiereacties kunnen optreden: anafylactische reacties, hypertensie, hoofdpijn, huiduitslag
en urticaria

Bijwerkingen
Infecties van de bovenste luchtwegen, cellulitis, herpesinfectie, ulceratie in de mond, gastritis,
jeuk, huiduitslag, duizeligheid, hoofdpijn, stijging van ALAT en ASAT, hypertensie, leukopenie,

netropenie, hypercholesterolemie en conjuctivitis
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