
 

 

АКТЕМРА® 
ПРЕПАРАТЫН 
ДОЗАЛАУ 
ЖӨНІНДЕГІ 
НҰСҚАУЛЫҚ 
Нұсқаулық медицина қызметкерлеріне препараттың дозасын дайындауда және Актемра® 

препаратымен ем жүргізуде келесі ауруларға шалдыққан пациенттерде көмек көрсетуге 

арналған: 

 Ревматоидты артрит [вена ішіне немесе тері астына] 

 Алып жасушалы артериит [тері астына] 

 Полиартикулярлы ювенильді идиопатиялық артрит (ювенильді  идиопатиялық артрит 

деп те аталады) [вена ішіне немесе тері астына] 

 Жүйелі ювенильді идиопатиялық артрит [вена ішіне немесе тері астына] 

 Актемра препараты ересек пациенттерде және 2 жастағы және одан асқан балаларда 

[вена ішіне]  химерлі антиген рецепторларының (CAR) Т-жасушалары индукциялайтын 

цитокиндердің босап шығуы синдромын (ЦБС)  емдеу үшін көрсетілген. 
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Актемра® в/і (инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 80 мг/4 мл, 200 мг/10 мл): 

Метотрексатпен (MTX) біріктірілімдегі Актемра препараты: 

 бұрын МТ ем алмаған ересек пациенттерде белсенділігі дәрежелі жоғары белсенді үдемелі 

ревматоидты артрит (РА), 

 ауруды модификациялайтын ревматизмге қарсы препараттармен (АМРП) жүргізілген алдыңғы 

емге клиникалық жауабы жеткіліксіз немесе бір немесе одан көп АМРП-ға немесе ісік некрозы 

факторының (ІНФ) антагонистеріне көтере алмаушылығы бар ересек пациенттерде орташа 

немесе жоғары дәрежелі белсенді ревматоидты артрит (РА) үшін көрсетілген. 

Бұл пациенттерде Актемра препараты MTX көтере алмаушылық жағдайында немесе MTX ұзақ емдеу 

мүмкін болмаған жағдайларда монотерапия түрінде қолданылуы мүмкін. 

Рентгенологиялық расталған буындардың деструкциясының үдеуін болдырмауда және пациенттердің 

функционалдық жағдайын жақсартуда Актемра препаратымен және метотрексатпен біріктірілген емнің 

тиімділігі дәлелденді. 

Актемра препараты қабынуға қарсы стероидты емес препараттармен (ҚҚСП) және жүйелі 

кортикостероидтармен жүргізілген алдыңғы емге клиникалық жауабы жеткіліксіз болған, 2 жастағы және 

одан асқан пациенттерде жүйелі ювенильді идиопатиялық артриттің (жЮИА) белсенді түрін емдеу үшін 

көрсетілген. Актемра препараты монотерапия ретінде (метотрексатқа көтере алмаушылық немесе одан 

әрі емдеу мүмкін болмаған жағдайда) немесе метотрексатпен біріктірілімде тағайындалуы мүмкін. 

Метотрексатпен (МТ) біріктірілімдегі Актемра препараты алдында  метотрексатпен жүргізілген емге 

клиникалық жауабы жеткіліксіз болған, 2 жастағы және одан асқан пациенттерде ювенильді идиопатиялық 

полиартритті (ревматоидты фактордың бар болуына талдау оң немесе теріс нәтиже көрсеткенде, сондай-

ақ кең таралған олигоартрит кезінде) (пЮИА) емдеу үшін көрсетілген. Актемра препараты 

көтереалмаушылық немесе метотрексатпен одан әрі емдеу мүмкін болмаған кезде монотерапия ретінде 

тағайындалуы мүмкін.  

Актемра препараты ересектер мен 2 жастағы және одан асқан балаларда химерлі антигендік 

рецепторлары бар (CAR-ХАР) T-жасушалар индукциялаған ауыр немесе өмірге қауіп төндіретін 

цитокиндердің босап шығу синдромын (ЦБС) емдеу үшін көрсетілген. 
 
  

Актемра® т/а (тері астына инъекцияға арналған ерітінді, 162 мг): 

Метотрексатпен (MTX) біріктірілімдегі Актемра препараты: 

 Бұрын MTX-мен ем алмаған ересектердегі ауыр, белсенді және үдемелі ревматоидты артритті 

(РА) емдеу. 

 бір немесе одан көп ревматизмге қарсы негізгі препараттармен (РҚНП) немесе ісік некрозы 

факторының антагонистерімен (ІНФ) алдындағы емге жауабы талапқа сай болмаған, немесе 

осындайларға көтереалмаушылығы болған ересек пациенттердегі белсенділігі орташа 

дәрежеден жоғарыға дейінгі РА емдеу. 

Осы пациенттерде Актемра препараты МТХ көтереалмаушылық жағдайында немесе егер МТХ емдеуді 

жалғастыру орынсыз болып табылса, монотерапия ретінде тағайындалуы мүмкін. 
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Рентгенологиялық деректерге сәйкес Актемра препаратын метотрексатпен біріктірілімде қолдану буын 

деструкциясының үдеуін тежейтіні және олардың функциясын жақсартатыны көрсетілген. 

Актемра препараты МТХ көтереалмаушылық жағдайында немесе МТХ емдеуді жалғастыру орынсыз 

болып табылған жағдайда, монотерапия ретінде тағайындалуы мүмкін. 

Актемра препараты ересек пациенттерде алып жасушалы артериитті (АЖА) емдеу үшін көрсетілген. 

Актемра препараты 1 жастағы және одан асқан белсенді жүйелі ювенильді идиопатиялық артритке 

(жЮИА) шалдыққан, қабынуға қарсы стероидты емес препараттармен (ҚҚСП) және жүйелі 

кортикостероидтармен жүргізілген алдыңғы емге жауабы талапқа сай болмаған пациенттерді емдеу үшін 

көрсетілген.  

Актемра препараты монотерапия ретінде (МТХ көтере алмаушылық немесе МТХ емдеуге орынсыздығы 

жағдайында) немесе МТХ-мен біріктірілімде тағайындалуы мүмкін. 

Метотрексатпен (МТХ) біріктірілген Актемра препараты алдыңғы МТХ еміне жауабы талапқа сай болмаған 

2 жастағы және одан асқан пациенттерде полиартикулярлы ювенальді идиопатиялық артритті (пЮИА; оң 

немесе теріс ревматоидты фактор және кең таралған олигоартрит) емдеу үшін көрсетілген. 

Актемра® препаратын қабылдар алдында: 

Актемра® (тоцилизумаб) препаратын қолдануды бастар алдында препаратты қабылдар алдында 

Сіз Пациентке арналған брошюрада қамтылған жадынамамен пациентіңізді, оның ата-

анасын/пациентке күтім жасайтын тұлғаны немесе екеуін де таныстырғаныңыз маңызды. Бұл құжаттарда 

сіздің пациенттеріңізге Актемра препаратымен ауруды емдеуден не күту керектігін түсінуге көмектесетін 

қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат бар. 

 Толық ақпарат алу үшін «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық 

орталығы» ШЖҚ РМК сайтында  (www.ndda.kz) қол жетімді Дәрілік препараттың жалпы 

сипаттамасы мен «Актемра» препаратын медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты қараңыз. 

 Пациентке арналған «Актемра» препараты туралы брошюралар, сондай-ақ басқа да ақпаратты 

компания өкілінің өтініші бойынша алуға болады. Сұрақтарыңыз бар болған жағдайда, 

kz.safety@roche.com электронды поштасына жазыңыз немесе  +7 727 321 24 24 нөміріне қоңырау 

шалыңыз 

 

I БӨЛІМ — АКТЕМРА® ПРЕПАРАТЫН ИНФУЗИЯ ЖОЛЫМЕН ВЕНА ІШІНЕ (В/І) ЕНГІЗУ 

Бұл нұсқаулық сізге 6 қадамнан тұратын Актемра препаратын инфузиялау үдерісін сипаттайды 

1 ПАЦИЕНТТІ ӨЛШЕУ ЖӘНЕ АКТЕМРА ПРЕПАРАТЫНЫҢ ДОЗАСЫН ҚОЛДАНУ ҮШІН 

ҚОЛДАНЫЛУЫНА СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП, ЕСЕПТЕУ 

Актемра препаратының дозасы әрбір пациенттің дене салмағының және ол ем алатын көрсетиілімнің 

негізінде есептеледі. Емдеу жиілігі көрсетілімге байланысты өзгереді. Пациенттің дене салмағын және 

көрсетілімді тексеріңіз, содан кейін осы диаграммада тиісті дозаны және ұсынылған құтылардың 

біріктірілімін табыңыз.  

Егер пациент үшін доза инфузия күніне дейін есептелген болса, бастапқы есептеу сәтінен бастап дозаның 

өзгеруі талап етілетіндей өзгермегеніне көз жеткізу үшін пациенттің дене салмағын тексеріңіз. Пациенттің 

mailto:kz.safety@roche.com
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дене салмағы өзгерген жағдайда, препаратты тағайындаған дәрігермен байланысып, дозаны өзгерту 

қажеттілігін талқылаңыз. Дозаны түзету қажеттілігін тексеру үшін диаграммамен тексеріңіз. 

Дозаны есептегеннен кейін науқастың қажеттіліктеріне сәйкес келетін Актемра препараты құтыларының 

біріктірілімін таңдаңыз. Актемра препараты үш түрлі дозадағы құтыда қолжетімді: 

   
                                                             200 мг (10 мл) құтысы             80 мг (4 мл) құтысы 
 

Құтыларды механикалық қосылыстар мен түс өзгеруінің болу тұрғысынан тексеріңіз. Көрінетін бөлшектері 

жоқ мөлдір немесе сәл бозаңданған, түссіз немесе бозғылт сары ерітінділерді ғана қолдану керек. 

  

РА: в/і Актемра препаратының дозасын дайындау және енгізу жөніндегі нұсқаулық 

РА шалдыққан пациенттер үшін в/і Актемра препаратының дозасы әрбір пациент үшін оның дене 

салмағына қарай келесідей есептеледі: 

8 мг/кг доза үшін: Дене салмағы (кг) x 8 (мг/кг) = Актемра 8 мг 

Дене салмағы 100 кг-дан асатын адамдар үшін бір инфузияға 800 мг-дан асатын дозалар 

ұсынылмайды. 

Доза 8 мг/кг 

Дене салмағы (кг) 
Дене салмағы 

(фунт) 
Доза (мг) Доза (мл) Құтылар біріктірілімі 

50 110,0 400 20,0  

52 114,4 416 20,8  

54 118,8 432 21,6  

56 123,2 448 22,4  

58 127,6 464 23,2  

60 132,0 480 24,0  

62 136,4 496 24,8  

64 140,8 512 25,6  

66 145,2 528 26,4  

68 149,6 544 27,2  

70 154,0 560 28,0  

72 158,4 576 28,8  

74 162,8 592 29,6  

76 167,2 608 30,4  

78 171,6 624 31,2  

80 176,0 640 32,0  

82 180,4 656 32,8  

84 184,8 672 33,6  

86 189,2 688 34,4  

88 193,6 704 35,2  

90 198,0 720 36,0  

92 202,4 736 36,8  

94 206,8 752 37,6  

96 211,2 768 38,4  

98 215,6 784 39,2  

≥100 ≥ 220,0 800 40,0  

 

пЮИА: в/і Актемра препаратының дозасын дайындау және енгізу жөніндегі нұсқаулық 

Препаратты енгізу 4 аптада бір рет орындалуы тиіс.  

8 мг/кг немесе 10 мг/кг дозасының өзгеруі белгілі бір уақыт өткеннен кейін (мысалы, 3 аптадан 

кейін) пациенттің дене салмағының бірізді өзгеруіне ғана негізделуі тиіс. Пациенттің дене 

салмағы өзгерген жағдайда, препаратты тағайындаған дәрігермен байланысып, дозаны өзгерту 

қажеттілігін талқылаңыз. Дозаны түзету қажеттілігін тексеру үшін диаграммамен тексеріңіз. 



РА, пЮИА, жЮИА, цитокиндердің босап шығу синдромын емдеуге арналған Актемра® 
(тоцилизумаб) (в/і) препаратын және РА, АЖА, пЮИА және жЮИА емдеуге арналған 
Актемра® (тоцилизумаб) (т/а) препаратын дозалау жөніндегі нұсқаулық 
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ПЮИА шалдыққан пациенттер үшін в/і Актемра препаратының дозасы әрбір пациент үшін оның 

дене салмағына қарай келесідей есептеледі: 

Дене салмағы <30 кг пациенттер: Дене салмағы (кг) x 10 мг/кг = Актемра препаратының 

дозасы 

Дене салмағы ≥30 кг пациенттер: Дене салмағы (кг) x 8 мг/кг = Актемра препаратының дозасы 
 Дене салмағы 

(кг) 
Дене салмағы 

(фунт) 
Доза (мг) Доза (мл) Құтылар біріктірілімі 

1
0
 м

г/
к
г 

10 22,0 100 5,0  

12 26,4 120 6,0  

16 30,8 140 7,0  

16 35,2 160 8,0  

18 39,6 180 9,0  

20 44,0 200 10,0  

22 48,4 220 11,0  

24 52,8 240 12,0  

26 57,2 260 13,0  

28 61,6 280 14,0  

8
 м

г/
к
г 

30 66,0 240 12,0  

32 70,4 256 12,8  

34 74,8 272 13,6  

36 79,2 288 14,4  

38 83,6 304 15,2  

40 88,0 320 16,0  

42 92,4 336 16,8  

44 96,8 352 17,6  

46 101,2 368 18,4  

48 105,6 384 19,2  

50 110,0 400 20,0  

52 114,4 416 20,8  

54 118,8 432 21,6  

56 123,2 448 22,4  

58 127,6 464 23,2  

60 132,0 480 24,0  

62 136,4 496 24,8  

64 140,8 512 25,6  

66 145,2 528 26,4  

68 149,6 544 27,2  

70 154,0 560 28,0  

72 158,4 576 28,8  

74 162,8 592 29,6  

76 167,2 608 30,4  

78 171,6 624 31,2  

80 176,0 640 32,0  

82 180,4 656 32,8  

84 184,8 672 33,6  

86 189,2 688 34,4  

88 193,6 704 35,2  

90 198,0 720 36,0  

92 202,4 736 36,8  

94 206,8 752 37,6  

96 211,2 768 38,4  

98 215,6 784 39,2  

≥100 ≥ 220,0 800 40,0  

 

ЖЮИА: в/і Актемра препаратының дозасын дайындау және енгізу жөніндегі нұсқаулық 

Препаратты енгізу 2 апталық аралықпен орындалуы тиіс.  

8 мг/кг немесе 12 мг/кг дозасының өзгеруі белгілі бір уақыт өткеннен кейін (мысалы, 3 аптадан 

кейін) пациенттің дене салмағының бірізді өзгеруіне ғана негізделуі тиіс. Пациенттің дене 

салмағы өзгерген жағдайда, препаратты тағайындаған дәрігермен байланысып, дозаны өзгерту 

қажеттілігін талқылаңыз. Дозаны түзету қажеттілігін тексеру үшін диаграммамен тексеріңіз. 



РА, пЮИА, жЮИА, цитокиндердің босап шығу синдромын емдеуге арналған Актемра® 
(тоцилизумаб) (в/і) препаратын және РА, АЖА, пЮИА және жЮИА емдеуге арналған 
Актемра® (тоцилизумаб) (т/а) препаратын дозалау жөніндегі нұсқаулық 
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ЖЮИА шалдыққан пациенттер үшін Актемра препаратының дозасы әрбір пациент үшін оның 

дене салмағына қарай келесідей есептеледі:  

Дене салмағы <30 кг пациенттер: Дене салмағы (кг) x 12 мг/кг = Актемра препаратының 

дозасы 

Дене салмағы ≥30 кг пациенттер: Дене салмағы (кг) x 8 мг/кг = Актемра препаратының дозасы 

 
 Дене салмағы 

(кг) 
Дене салмағы 

(фунт) 
Доза (мг) Доза (мл) Құтылар біріктірілімі 

1
2
 м

г/
к
г 

10 22,0 120 6,0  

12 26,4 144 7,2  

14 30,8 168 8,4  

16 35,2 192 9,6  

18 39,6 216 10,8  

20 44,0 240 12,0  

22 48,4 264 13,2  

24 52,8 288 14,4  

26 57,2 312 15,6  

28 61,6 336 16,8  

8
 м

г/
к
г 

30 66,0 240 12,0  

32 70,4 256 12,8  

34 74,8 272 13,6  

36 79,2 288 14,4  

38 83,6 304 15,2  

40 88,0 320 16,0  

42 92,4 336 16,8  

44 96,8 352 17,6  

46 101,2 368 18,4  

48 105,6 384 19,2  

60 110,0 400 20,0  

52 114,4 416 20,8  

54 118,8 432 21,6  

56 123,2 448 22,4  

56 127,8 464 23,2  

60 132,0 480 24,0  

62 136,4 496 24,8  

64 140,8 512 25,6  

66 141,2 528 26,4  

68 149,6 544 27,2  

70 154,0 560 28,0  

72 158,4 576 28,8  

74 162,8 592 29,6  

76 167,2 606 30,4  

28 171,6 624 31,2  

80 176,0 640 32,0  

82 180,4 656 32,8  

84 184,8 672 33,6  

86 189,2 688 34,4  

88 193,6 704 35,2  

90 198,0 720 36,0  

92 202,4 736 36,8  

94 206,8 752 37,6  

96 211,2 768 38,4  

98 215,6 784 39,2  

≥100 ≥ 220,0 800 40,0  

 

 

ЦБС: в/і Актемра® препаратының дозасын дайындау және енгізу жөніндегі нұсқаулық 

Егер препараттың бірінші дозасын енгізгеннен кейін ЦБС белгілері мен симптомдарының 

клиникалық жақсаруы байқалмаса, АКТЕМРА препаратының қосымша 3-ке дейін дозасын 

енгізуге жол беріледі. Бірізді дозалар арасындағы аралық кемінде 8 сағатты құрауы тиіс.  

ЦБС шалдыққан пациенттерге препаратты инфузияға 800 мг-дан асатын дозада енгізу 

ұсынылмайды.  



РА, пЮИА, жЮИА, цитокиндердің босап шығу синдромын емдеуге арналған Актемра® 
(тоцилизумаб) (в/і) препаратын және РА, АЖА, пЮИА және жЮИА емдеуге арналған 
Актемра® (тоцилизумаб) (т/а) препаратын дозалау жөніндегі нұсқаулық 

2022 ж. қаңтар, ред. 12.0.0 
 

8 

ЦБС емдеу үшін препаратты тері астына енгізуге тыйым салынады. 

ЦБС шалдыққан пациенттер үшін Актемра препаратының дозасы әрбір пациент үшін оның дене 

салмағына қарай келесідей есептеледі:  

Дене салмағы <30 кг пациенттер: Дене салмағы (кг) x 12 мг/кг = Актемра препаратының 

дозасы 

Дене салмағы ≥30 кг пациенттер: Дене салмағы (кг) x 8 мг/кг = Актемра препаратының дозасы 

 

2 БАРЛЫҚ ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЖИНАУ 

Сізге мыналар қажет болады: 

 Бөлме температурасындағы Актемра 

препараты 

 Дәке 

 Шприцтер мен саңылауы үлкен инелер   Бұрау 

 Бір бастапқы инфузиялық жиынтық  Қолғап 

 Инъекцияға арналған 0,9% (9 мг/мл) 

стерильді, апирогенді натрий хлориді ерітіндісі 

бар бір 100 мл немесе 50 мл (дене салмағы 

<30 кг пациенттер үшін) пакет 

 Спиртті/дезинфекциялық 

сүрткілер 

 Бір венаішілік (в/і) катетер  
 

3 БАСТАПҚЫ ЖАҒДАЙҒА БАҒАЛАУ ЖҮРГІЗУ 

Пациенттің инфузияны алу үшін өзін жақсы сезінетініне көз жеткізу үшін бастапқы жағдайға 

бағалау жүргізіңіз.  

Өмірлік маңызды функциялардың көрсеткіштері мыналарды қамтуы мүмкін: 

 Артериялық қысым  Дене температурасы 

 

 ЖЖЖ 

Актемра препаратына қатысты медициналық қызметкерге арналған брошюрада (14-

бөлім — Жалпы ұсынымдар), сондай-ақ дәрілік препараттың жалпы сипаттамасында 

(4.4-бөлім - Айрықша нұсқаулар және қолдану кезіндегі сақтық шаралары) келтірілген 

бастапқы жай-күйін бағалау үшін пациенттерге ұсынылған сұрақтармен танысыңыз. 

4 ПАЦИЕНТТІ ИНФУЗИЯҒА ДАЙЫНДАУ 

Актемра препаратын қолдану алдын-ала емдеуді қажет етпейді 

Пациентпен бірге Актемра® (тоцилизумаб) препаратымен емдеуді бастар алдында 

Пациентке арналған брошюрамен және  қосымша парақпен танысыңыз және пациентте 

туындауы мүмкін кез келген сұрақтарға жауап беріңіз. 

5 АКТЕМРА® ПРЕПАРАТЫНЫҢ ИНФУЗИЯСЫН ДАЙЫНДАУ 

Актемра препараты дайын аралас ерітінді болып табылады және сұйылтуды қажет 

етпейді. Қолданар алдында әрқашан жарамдылық мерзімін тексеру керек. Актемра 

препаратын, в/і инфузиясына арналған концентратты асептика әдістерін сақтай отырып, 

медицина маманы сұйылтуы тиіс. 

 Актемра препаратын тоңазытқышта сақтау керек.  Алайда, толық сұйылтылған 

Актемра ерітіндісін инфузия жасамас бұрын бөлме температурасына дейін жеткізу 

керек.  

 Актемра препаратының инфузияға арналған толық сұйылтылған ерітінділерін 2-8 °C 

температурада немесе бөлме температурасында (бақыланатын және 



РА, пЮИА, жЮИА, цитокиндердің босап шығу синдромын емдеуге арналған Актемра® 
(тоцилизумаб) (в/і) препаратын және РА, АЖА, пЮИА және жЮИА емдеуге арналған 
Актемра® (тоцилизумаб) (т/а) препаратын дозалау жөніндегі нұсқаулық 
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валидацияланған асептикалық жағдайларда сұйылту жағдайында) 24 сағатқа дейін, 

жарық әсерінен қорғау жағдайында сақтауға болады.  

 Актемра препараты ерітінділерінің құрамында консерванттар жоқ; демек, құтыда 

қалған пайдаланылмаған препаратты қолдануға болмайды. 

 Дене салмағына/көрсетілімдерге байланысты доза: 

– РА, ЦБС, жЮИА (>30 кг) және пЮИА (>30 кг) емдеу үшін: Инфузияға арналған 

100 мл пакеттен инъекцияға арналған стерильді, апирогенді 0,9 % (9 мг/мл)  

натрий хлориді ерітіндісінің пациенттің жеке дозасын алу үшін талап етілетін 

Актемра препараты ерітіндісінің көлеміне тең көлемі алынады. 

–  ЖЮИА және пЮИА шалдыққан, дене салмағы < 30 кг пациенттерді емдеу 

үшін: Инфузияға арналған 50 мл пакеттен инъекцияға арналған стерильді, 

апирогенді 0,9 % (9 мг/мл)  натрий хлориді ерітіндісінің пациенттің жеке дозасын 

алу үшін талап етілетін Актемра препараты ерітіндісінің көлеміне тең көлемі 

алынады. 

 Актемра препаратының инфузиясын бір мезгілде, басқа дәрілік препараттармен в/і 

енгізуге арналған бір жүйе арқылы жүргізуге болмайды. Актемра препаратын басқа 

дәрілік препараттармен бір мезгілде енгізуді бағалауға бағытталған физикалық немесе 

биохимиялық үйлесімділікке қатысты қандай да бір зерттеулер жүргізілген жоқ. 

 Инфузияға арналған пакетке әр құтыдан в/і инфузияға арналған Актемра 

препаратының концентратын баяу қосу Ерітіндіні араластыру үшін көбіктенуді 

болдырмай, пакетті абайлап аударыңыз. 

 Парентеральді дәрілік препараттарды енгізгенге дейін механикалық қосылыстардың 

бар болуына және түсініі өзгеруіне көзбен қарап тексеру керек. Көрінетін бөлшектері 

жоқ мөлдір немесе сәл бозаңданған, түссіз немесе бозғылт сары ерітінділерді ғана 

сұйылтқан жөн. 

 Аяқтағаннан кейін ине мен шприцті өткір заттарға арналған контейнерлерге тастау 

керек. 

6 АКТЕМРА® ПРЕПАРАТЫ ИНФУЗИЯСЫНЫҢ БАСТАЛУЫ 

Инфузияны 60 минут ішінде жүргізген жөн. Препаратты инфузиялық жиынтықты 

пайдалана отырып енгізу қажет: препаратты ешқашан ағынды немесе болюсті түрде 

енгізуге болмайды. 

Пациентте инфузиямен байланысты реакциялардың дамуын бақылаңыз. 

Инфузия аяқталғаннан кейін катетерді шығарып, барлық материалдарды тиісті түрде тастаңыз, 

инфузия орнын тазалаңыз және байлаңыз және пациенттің өмірлік маңызды параметрлерінің 

көрсеткіштерін тексеріңіз.



РА, пЮИА, жЮИА, цитокиндердің босап шығу синдромын емдеуге арналған Актемра® 
(тоцилизумаб) (в/і) препаратын және РА, АЖА, пЮИА және жЮИА емдеуге арналған 
Актемра® (тоцилизумаб) (т/а) препаратын дозалау жөніндегі нұсқаулық 
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II БӨЛІМ - АЛДЫН АЛА ТОЛТЫРЫЛҒАН ШПРИЦ-ТҮБЕКТІҢ КӨМЕГІМЕН ЕНГІЗУ 

ҮШІН АКТЕМРА® ПРЕПАРАТЫН ДОЗАЛАУ ЖӘНЕ ЕНГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ  

Алдын ала толтырылған шприц тек РА, АЖА, пЮИА және жЮИА үшін қолданылады.  

Бұл нұсқаулықта 7 қадамнан тұратын Актемра препаратын инъекциялау процесі 

сипатталған 

1 БАРЛЫҚ ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЖИНАУ 

Сізге мыналар қажет болады: 

 Актемра препаратымен алдын ала 

толтырылған бір шприц-түбек  

 (Актемра бұйымдары) бөлме 

температурасында 

 Спиртті/дезинфекциялық 

сүрткілер 

 Жақсы жарықтандырылған, таза, тегіс орын  Стерильді мақта шар 

немесе дәке 

 Тесуге төзімді контейнер/утилизациялау үшін 

өткір заттарға арналған  

 контейнер 

 Сағат 

 
 
Актемра препаратымен алдын ала толтырылған шприц-түбек 
 

 
 

 
 
 
А-суреті 
 
 

 

Қолданар алдында 

Пайдаланғаннан 
кейін 

Ине экраны 
(алға шығарылған және 
бұғатталған) 

Басуды орындайтын 
саусақ 
Ұстауға болмайды! Сіз 
кездейсоқ қорғаныш 
корпусының серіппесін 

босатуыңыз мүмкін! 

Актемра® 162 мг 
инъекцияға 
арналған ерітінді 

Ине 
қалпақшасы 

Актемра® 162 мг 
инъекцияға 
арналған ерітінді 

Ине 

Поршень 

Актемра® 162 мг 
инъекцияға 
арналған ерітінді 
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2  БАСТАПҚЫ ЖАҒДАЙДЫ БАҒАЛАУ 

Актемра препаратын енгізуге арналған бұйымды пайдалана отырып, алғашқы инъекция білікті 

медицина қызметкерінің бақылауымен жүргізілуі тиіс. 

Медициналық маман пациенттің инъекцияны алу үшін өзін жақсы сезінетініне көз жеткізу үшін 

бастапқы жағдайды бағалауы керек.  

Өмірлік маңызды функциялардың көрсеткіштері мыналарды қамтуы мүмкін: 

 Артериялық қысым  Дене температурасы 

 

 ЖЖЖ 

Актемра препаратына қатысты медициналық қызметкерге арналған брошюрада (14-

бөлім — Жалпы ұсынымдар), сондай-ақ дәрілік препараттың жалпы сипаттамасында 

(4.4-бөлім - Айрықша нұсқаулар және қолдану кезіндегі сақтық шаралары) келтірілген 

бастапқы жай-күйін бағалау үшін пациенттерге ұсынылған сұрақтармен танысыңыз. 

3 ИНЪЕКЦИЯҒА ДАЙЫНДЫҚ 

 Өнімді 2-8 °C температурада сақтау керек; өнімді мұздатып қатыруға тыйым 

салынады.  

 Шприц-түбекті тоңазытқыштан шығарғаннан кейін бөлме температурасына (18-28 °С) 

жеткізу керек. Актемра препаратын басқа жолмен енгізу үшін өнімді жылытуға тыйым 

салынады.  

Тыйым салынады: 

 Шприц-түбекті жылыту үдерісін тездетуге, мысалы, микротолқынды пеште 

немесе жылы суға салу арқылы. 

 Шприц-түбекті қыздыру үшін тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратуға. 

 Шприц-түбекті сілкуге.  

 Шприц-түбекті қайта пайдалануға 

 Шприц-түбекті кез келген уақытта бөлшектеуге. 

 Шприц-түбекті киім арқылы пайдалануға.   

 Әр қолданар алдында:  

 Шприц-түбекті зақымдану тұрғысынан тексеріңіз.  Егер зақымдалған болса 

немесе оны байқаусызда құлатып алсаңыз, шприц-түбекті пайдалануға тыйым 

салынады. 

 Егер сіз қорапты алғаш рет ашып отырсаңыз, оның дұрыс мөрленгеніне көз 

жеткізуіңіз керек. Егер картон қорапшасында оны алдын-ала ашылуына қатысты 

дәлелдер болса, шприц-түбекті пайдалануға тыйым салынады. 

 Құрылғының қорабында ақаулардың бар-жоғын тексеріңіз. Егер қорап 

зақымдалған болса, шприц-түбекті пайдалануға тыйым салынады.  

 Шприц-түбектің жарамдылық мерзімін тексеріңіз. Жарамдылық мерзімі өтіп 

кеткен жағдайда шприц-түбекті пайдалануға тыйым салынады, өйткені бұл 

денсаулық үшін  қауіпті болуы мүмкін.  Егер құрылғының жарамдылық мерзімі 
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аяқталса, шприц-түбекті өткір заттарға арналған контейнерге қауіпсіз түрде 

утилизациялаңыз және жаңа шприц-түбекті  сатып алыңыз. 

 Енгізер алдында шприц-түбекті механикалық қосылыстардың бар-жоғы немесе 

түсінің өзгеруін тұрғысынан қарап шығыңыз және жарамдылық мерзімін 

тексеріңіз.  Түссіз немесе сәл сарғыштан басқа, кез келген түске боялған немесе 

алдын ала толтырылған шприцтің кез келген бөлігіне зақым келген сыртқы 

белгілер болған жағдайда препаратты қолданбаңыз.  

 Шприц-түбекті қол жететін жерде  қалдыруға тыйым салынады. Балалардың қолы 

жетпейтін жерде сақтау керек. 

 Қандай да бір анафилаксиялық реакция немесе аса жоғары сезімталдықтың кез 

келген басқа да елеулі реакциясы туындаған жағдайда, Актемра препаратын 

қабылдауды дереу тоқтатып, тиісті емдеуді бастау және кейіннен Актемра препаратын 

қолдануды қайта бастамау қажет. 

 

ИНЪЕКЦИЯ ДАЙЫНДАУ: АКТЕМРА ПРЕПАРАТЫНЫҢ АЛДЫН АЛА 

ТОЛТЫРЫЛҒАН ШПРИЦ-ТҮБЕГІ  

162 мг Актемра препараты алдын ала толтырылған бір рет қолданылатын 4 шприц-түбегі 0,9 мл 

инъекцияға арналған ерітінді түрінде қаптамада жеткізіледі. 

 Оларды жарықтан қорғау үшін сыртқы картон қаптамасында сақтау керек, сонымен 

қатар оларды құрғақ жерде сақтау керек. Алдын ала толтырылған шприц-түбектерді 

балалардың көрінбейтін және қолы жетпейтін жерде сақтау керек.  

 Актемра препаратын, 162 мг/0,9 мл, оны тоңазытқыштан шығарғаннан кейін 8 сағат 

ішінде енгізіңіз және оны 30 °C-ден жоғары температурада сақтамаңыз. 

 Алдын ала толтырылған шприц-түбекті бөлме температурасына дейін жеткізіп,  162 

мг/0,9 мл Актемра препаратын енгізер алдында шамамен 25-30 минут күту керек.  

 Инъекцияны препараттың кебуіне және иненің бітелуіне жол бермеу үшін иненің 

қорғаныш қалпақшасын шешкеннен кейін 5 минут ішінде бастау керек.  

 

4 ИНЪЕКЦИЯ АЛАҢЫН ТАҢДАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ 

 Қолыңызды сабынды сумен мұқият жуыңыз 

 Инфекция қаупін азайту үшін инъекция үшін таңдалған аймақты спиртті сүрткімен 

тазалаңыз. Инъекция алаңын спиртті сүрткінің көмегімен айналдыра уқалап отырып 

сүртіңіз және тері кебуі үшін шамамен 10 секундқа қалдырыңыз. Инъекцияны 

енгізгенге дейін осы аймаққа қол тигізбеңіз  

 Тазартылған аймақты үрлеуге немесе желпуге тыйым салынады.  

 АТШ үшін инъекция орны: 

 тікелей кіндіктің айналасынан 5 см диаметр аумақты қоспағанда,  

жамбасыңыздың алдыңғы ортаңғы бөлігі мен іштің төменгі бөлігі инъекция 

жасауға ұсынылатын орындар болып табылады (С-суретін қараңыз). 

 Егер инъекцияны пациентке күтім жасайтын адам жасаса, оны сыртқы 

жағынан иық аумағына да жасауға болады. (С-суретін қараңыз). 

 

С-суреті 
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С-суреті 

 Әр жолы инъекция орнын алдыңғы инъекция орнынан кемінде 3 

сантиметрге өзгерту керек.  

 Препаратты белдіктің немесе белбеудің үнемі тітіркендіретін әсеріне 

ұшырайтын аумаққа енгізуге болмайды. Препаратты меңдерге, тыртықтарға, 

терінің  көгерген немесе сезімтал, гиперемияланған, тығызданған немесе 

зақымданған аумағына енгізбеңіз. 

 

Инъекция орнын өзгертіп отырыңыз   

 Инъекция үшін әртүрлі орынды таңдаңыз 

 АТШ: алдыңғы инъекция орнынан 3 см. 

 Препаратты меңдерге, тыртықтарға, терінің  көгерген немесе сезімтал, 

гиперемияланған, тығызданған немесе зақымданған аумағына енгізбеңіз. Препаратты 

белдіктің немесе белбеудің үнемі тітіркендіретін әсеріне ұшырайтын аумаққа енгізуге 

болмайды. 

 

Инъекция алаңын дайындаңыз 

 Инъекция аймағын спиртті сүрткімнің көмегімен айналдыра уқалап отырып сүртіңіз 

және инфекция қаупін азайту үшін құрғағанын күтіңіз. Кептіру үшін теріні шамамен 10 

секундқа қалдырыңыз. Инъекцияны жасағанға дейін осы аумаққа қол тигізбеңіз.  

 Өңделген аумақты үрлеуге немесе желпуге тыйым салынады. 

С-суреті 

алдынан артынан 

инъекция орындары 
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5 ИНЪЕКЦИЯ ЖАСАУ 

ЕНГІЗУ: АКТЕМРА ПРЕПАРАТЫМЕН АЛДЫН АЛА ТОЛТЫРЫЛҒАН ШПРИЦ-ТҮБЕК 

1. Алдын ала толтырылған шприц-түбекті сілкімеңіз. 
Иненің қорғаныш қалпақшасын шешіп алыңыз да, 
шприц-түбекті бір қолыңызбен мықтап ұстаңыз. 
Поршеньді тартпаңыз және баспаңыз. Екінші 
қолыңызбен қалпақшаны дәл шприцтің бойымен 
тартыңыз. Инъекцияны препараттың кебуіне және 
иненің бітелуіне жол бермеу үшін иненің қорғаныш 
қалпақшасын шешкеннен кейін 5 минут ішінде 
бастау керек. Егер алдын ала толтырылған 
шприц-түбек қалпақшаны алғаннан кейін 5 минут 
ішінде пайдаланылмаса, сіз оны өткір заттарға 
арналған арнайы контейнерге тастауыңыз керек 
және алдын ала толтырылған жаңа шприц-түбекті 
пайдалануыңыз тиіс. Шығарғаннан кейін қорғаныш 
қалпақшасын қайта кигізбеңіз. 

 
 

2. Препаратты дұрыс жерге енгізуді қамтамасыз ету 
үшін екі саусағыңызбен теріні болжамды инъекция 
орнындағы қатпар етіп жинаңыз. Жылдам, бірақ 
сенімді қимылмен инені енгізіңіз. Инені 45°-тен - 
90°-қа дейінгі бұрышпен енгізуге болады. Инені 
бар ұзындығына енгізіңіз. Содан кейін шприцті осы 
күйде ұстап, тері қатпарларының жазылуына 
мүмкіндік беріңіз. 

 
 

3. Поршеньді аяғына дейін абайлап жылжытып, 
препараттың барлық көлемін баяу енгізіңіз. 
Поршень соңына жеткенде, препараттың барлық 
көлемінің енгізілгеніне көз жеткізу үшін 
басуыңызды жалғастырыңыз. 

 
Егер инені енгізгеннен кейін поршеньді баса 
алмасаңыз, алдын-ала толтырылған шприцті өткір 
заттарға арналған  контейнерге утилизациялаңыз 
және алдын-ала толтырылған жаңа шприцті 
қолданыңыз. 

 
 

4. Поршеньді төменгі қалыпта ұстаңыз және инені 
теріден енгізілген бұрышпен алыңыз. 
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5. Ине теріден толығымен шығарылғаннан кейін, 
поршеньді босатыңыз, бұл инені қорғаныс 
корпусына тартуға мүмкіндік беретін серіппені іске 
қосады. Пайдаланылған шприцті тесуге төзімді 
контейнерге немесе өткір заттарға арналған 
контейнерге тастаңыз. 
 
Инъекциядан кейін 
Инъекция орнында шамалы қан кету байқалуы 
мүмкін.  Стерильді мақта тампонын немесе дәке 
сүрткіні инъекция орнына басуға болады.  
Инъекция орнын ысқыламаңыз. 
Қажет болса, инъекция орнына кішкене таңғышты 
қолдануға болады. 
 
 

 

 
 

 

 

6 ШПРИЦ-ТҮБЕКТІ УТИЛИЗАЦИЯЛАУ  

  Қалпақшаны қайтадан инъекцияға арналған инеге кигізбеңіз  

  Пайдаланылған шприц-түбекті тікелей өткір заттарға арналған контейнерге салыңыз 

o Шприц-түбекті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз 

(утилизацияламаңыз) және оны қайта өңдемеңіз 

o Әрқашан өткір заттарға арналған контейнер мен шприц-түбекті балалардың қол 

жетпейтін жерден ұстаңыз 

 

7 ИНЪЕКЦИЯЛАРЫҢЫЗДЫ ТІРКЕУ 

Препараттың қадағалануы 

Биологиялық дәрілік препараттардың қадағалану мүмкіндігін жақсарту үшін пациенттің 

карточкасында тағайындалған препараттың саудалық атауын және серия нөмірін дәл көрсету 

қажет. 

 

Есеп беру қажеттілігі  

Егер пациентте қандай да бір жағымсыз реакциялар байқалса, дәрігермен, фармацевтпен 

немесе медбикемен кеңесіңіз. Бұл қосымша парақта/дәрілік препараттың жалпы қысқаша 

сипаттамасында көрсетілмесе де, кез келген ықтимал жағымсыз реакцияларға жатады. 

Сондай-ақ, жағымсыз реакциялар туралы ақпаратты ұсынудың ұлттық жүйесін 

пайдалана отырып, тікелей хабарлай аласыз. Жағымсыз реакциялар туралы ақпаратты 

хабарлай отырып, сіз немесе пациент осы дәрілік препараттың қауіпсіздігі туралы 

көбірек ақпарат алуға көмектесе аласыз. 

 

 

 

 



РА, пЮИА, жЮИА, цитокиндердің босап шығу синдромын емдеуге арналған Актемра® 
(тоцилизумаб) (в/і) препаратын және РА, АЖА, пЮИА және жЮИА емдеуге арналған 
Актемра® (тоцилизумаб) (т/а) препаратын дозалау жөніндегі нұсқаулық 
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Денсаулық сақтау мамандары қолданыстағы заңнамаға сәйкес «Рош» компаниясының 

препараттарын қолданумен байланысты болуы мүмкін жағымсыз реакциялардың барлық 

жағдайлары туралы хабарлауы, сондай-ақ тікелей компанияға жария етуі керек:  

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және 

фармацевтикалық бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды 

сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК  
Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Иманов к-сі, 13  

website: www.ndda.kz   

телефон: +7 7172 789828  

e-mail: pdlc@dari.kz  

«Рош Қазақстан» ЖШС 

Қазақстан Республикасы, Алматы, Медеу ауданы, Достық к-сі 210  

Телефон: +7 (727) 321 24 24 

Email: kz.safety@roche.com, kz.medinfo@roche.com 

 

Барлық ықтимал жағымсыз реакциялар туралы толық ақпаратты «Дәрілік заттар мен медициналық 

бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК веб-сайтынан (www.ndda.kz) табуға болатын 

«Актемра® препаратын медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтан» қараңыз  
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