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TRINVIS DOSERINGS-  OG 
ADMINISTRATIONS- 
INSTRUKTION 

 

Vejledning til læger og andet sundhedspersonale i 
klargøring af dosis og administration af RoActemra, for 
alle godkendte indikationer og alle godkendte 
administrationsveje 

 

 

 

 

 

 

Denne doserings- og administrationsinstruktion er påkrævet som en betingelse for 
markedsføringstilladelsen for RoActemra for yderligere at minimere, vigtige udvalgte risici når 
RoActemra administreres. Dette materiale skal læses sammen med produktresumeet samt 
informations materialet ”Vigtig information om virkning og sikkerhed” for RoActemra.  
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RoActemra er godkendt til flere indikationer i flere administrationsformer. Der 
henvises til produktresuméet for fuld information, som kan findes på EMA’s 
hjemmeside (www.ema.europa.eu). 
 

DEL I – INTRAVENØS (IV) ADMINISTRATION AF ROACTEMRA VED INFUSION 

Denne vejledning gennemgår infusionsprocessen med RoActemra i 6 trin 

1. VEJ PATIENTEN OG BEREGN ROACTEMRA-DOSIS PÅ BAGGRUND AF 
INDIKATION 
Dosering af RoActemra beregnes ud fra patientens vægt og hvilken indikation patienten 
behandles for. Behandlingshyppighed varierer alt efter indikation. Kontrollér patientens vægt 
og indikation, og check tabellen for at se den tilsvarende dosis og anbefalede 
hætteglaskombination.  

Hvis patientens dosis er beregnet inden infusionsdatoen, skal patienten vejes igen for at 
sikre, at vægten ikke har ændret sig, således at dosis skal ændres. Hvis patientens vægt har 
ændret sig, skal du kontakte den ordinerende læge og diskutere eventuelt behov for 
dosisændring. Der henvises til tabellen, når det undersøges om dosisjustering er nødvendig. 

Når dosis er beregnet, vælges den kombination af hætteglas med RoActemra, der passer 
bedst til patientens dosis. RoActemra fås i 3 forskellige størrelser hætteglas: 

   
       400 mg (20 ml)                      200 mg (10 ml)                     80 mg (4 ml) 
 
Kontroller hætteglassene for partikler og misfarvning. Brug kun opløsninger, som er klare til 
opaliserende, farveløse til lysegule og uden synlige partikler.   
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RA: Vejledning i tilberedning og administration af RoActemra IV 

Dosering af RoActemra IV til RA-patienter beregnes ud fra hver enkelt patients vægt på 
følgende måde: 

Dosis på 8 mg/kg: Patientens vægt (kg) x 8 (mg/kg) = RoActemra dosis i mg. 

For personer med en vægt på over 100 kg anbefales det, at dosis ikke overstiger 800 
mg pr. infusion. 
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pJIA: Vejledning i tilberedning og administration af RoActemra IV  

Dosering bør finde sted med 4-ugers intervaller.  

Ændringer i doser på 8 mg/kg eller 10 mg/kg bør kun finde sted, hvis patientens ændring i 
vægt er konsistent over tid (fx over 3 uger). Hvis patientens vægt har ændret sig, skal den 
ordinerende læge kontaktes og eventuelt behov for dosisændring diskuteres. Der henvises 
til tabellen ved nødvendig dosisjustering. 

Dosering af RoActemra IV til pJIA-patienter beregnes ud fra patientens vægt på følgende 
måde: 

Patienter, der vejer <30 kg: Patientens vægt (kg) x 10 mg/kg = RoActemra-dosis 
Patienter, der vejer ≥30 kg: Patientens vægt (kg) x 8 mg/kg = RoActemra-dosis 
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sJIA: Vejledning i tilberedning og administration af RoActemra IV  

Dosering bør finde sted med 2-ugers intervaller.  

Ændringer i doser på 8 mg/kg eller 12 mg/kg bør kun finde sted, hvis patientens ændring i 
vægt er konsistent over tid (fx over 3 uger). Hvis patientens vægt har ændret sig, skal du 
kontakte den ordinerende læge og diskutere eventuelt behov for dosisændring. Der henvises 
til tabellen, når det undersøges om dosisjustering er nødvendig. 

Dosering af RoActemra til sJIA-patienter beregnes ud fra hver enkelt patients vægt på 
følgende måde: 
Patienter, der vejer <30 kg: Patientens vægt (kg) x 12 mg/kg = RoActemra-dosis 
Patienter, der vejer ≥30 kg: Patientens vægt (kg) x 8 mg/kg = RoActemra-dosis 
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CRS: Vejledning i tilberedning og administration af RoActemra IV 

Hvis der ikke ses klinisk forbedring af tegn og symptomer på CRS efter første dosis, kan der 
administreres op til tre yderligere doser. Intervallet mellem doserne bør være mindst otte 
timer.  

Doser over 800 mg per infusion frarådes til CRS-patienter.  

Subkutan administration er ikke godkendt til CRS. 

Dosering af RoActemra til CRS-patienter beregnes ud fra hver enkelt patients vægt på 
følgende måde: 

Patienter, der vejer <30 kg: Patientens vægt (kg) x 12 mg/kg = RoActemra-dosis 

Patienter, der vejer ≥30 kg: Patientens vægt (kg) x 8 mg/kg = RoActemra-dosis 

 

 
2. SAML DE NØDVENDINGE ARTIKLER 
Du får brug for: 

• RoActemra ved stuetemperatur • Gaze 

• Sprøjter og nåle med stor diameter  • Staseslange 

• 1 infusionssæt • Handsker 

• 1 infusionspose med 100 ml eller 50 ml (for patienter 
<30 kg) 0,9% (9 mg/ml) steril, pyrogenfri 
natriumchloridopløsning til injektion 

• Renseservietter 

• 1 venflon  
 

 
3. MÅL PATIENTENS VÆRDIER 
Mål patientens værdier for at sikre, at patienten er rask nok til at få infusionen.  

Den objektive undersøgelse kan omfatte: 

• Blodtryk 

• Temperatur 

• Puls 

 

Stil patienten de spørgsmål, der anbefales i hht. produktresuméet (Punkt 4.4 – 
Advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen) og brochuren ”vigtig 
information om virkning og sikkerhed”. 
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4. GØR PATIENTEN KLAR TIL INFUSION 
Gennemgå patientfolderen ”Hvad du bør vide om RoActemra INFORMATION TIL 
PATIENTER” med patienten og besvar eventuelle spørgsmål. 

Stil patienten de spørgsmål, der anbefales i hht. produktresuméet (pkt. 4.4 – Advarsler 
og forsigtighedsregler vedrørende brugen) og brochuren ”Vigtig information om 
virkning og sikkerhed”. 

RoActemra kræver ikke præmedicinering. 

 

5. KLARGØR ROACTEMRA-INFUSIONEN 
RoActemra er en færdigblandet opløsning, der ikke kræver rekonstitution. Udløbsdato 
bør altid tjekkes inden brug. RoActemra koncentrat til IV-infusion skal fortyndes af 
sundhedsfagligt personale ved hjælp af aseptisk teknik. 

• RoActemra skal opbevares i køleskab, men den tilberedte RoActemra-opløsning skal 
have stuetemperatur inden infusionen.  

• Tilberedte RoActemra-opløsninger til infusion kan (hvis de er tilberedt under 
kontrollerede og validerede aseptiske forhold) opbevares ved 2-8°C eller ved 
stuetemperatur i op til 24 timer, beskyttet mod lys.  

• RoActemra-opløsninger indeholder ingen konserveringsmidler, og ubrugt opløsning i 
hætteglas må derfor ikke anvendes. 

• Vægt-/indikationsbaseret dosering: 
• Til RA-, CRS-, sJIA- (> 30 kg) og pJIA-patienter (>30 kg): Fra en 100 ml 

infusionspose med steril, pyrogenfri natriumchlorid 0,9% (9 mg/ml) 
injektionsvæske udtrækkes en mængde svarende til den mængde RoActemra-
koncentrat, der skal anvendes til patienten. 

• Til sJIA- og pJIA-patienter <30 kg: Fra en 50 ml infusionspose med steril, 
pyrogenfri natriumchlorid 0,9 % (9 mg/ml) injektionsvæske udtrækkes en mængde 
svarende til den mængde RoActemra-koncentrat, der skal anvendes til patienten. 

• RoActemra må ikke administreres samtidig med andre lægemidler i samme 
infusionssæt. Der er ikke gennemført studier vedrørende fysisk eller biokemisk 
kompatibilitet for at evaluere samtidig administration af RoActemra og andre 
lægemidler. 

• Tilsæt langsomt RoActemra-koncentrat fra hvert hætteglas til infusionsposen. Vend 
forsigtigt posen for at blande opløsningen uden skumdannelse. 

• Parenterale lægemidler skal kontrolleres for partikler og misfarvning inden 
administration.  Kun opløsninger, som er klare til opaliserende, farveløse til lysegule og 
uden synlige partikler bør anvendes. 

• Efter brug kasseres sprøjter og kanyler i affaldsbeholdere til skarpe genstande. 
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6. START INFUSION AF ROACTEMRA 
Infusionen skal gives over 60 minutter. Den skal gives med infusionssæt og aldrig 
som intravenøs stød- eller bolusinjektion. 

• Inden infusionen, skal du oplyse patienten og forældre/værge om, at der har været 
indberettet tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner, inklusive anafylaksi, i forbindelse 
med brug af RoActemra. Sådanne reaktioner kan være mere alvorlige og potentielt 
fatale, hos patienter, der tidligere har oplevet allergiske reaktioner under behandling 
med RoActemra, selv hvis de er præmedicinerede med steroider og antihistaminer. De 
fleste allergiske reaktioner opstår under infusionen eller inden for 24 timer efter 
administration af RoActemra, men kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt.  

• Hvis der forekommer anafylaksi eller andre alvorlige hypersensitive reaktioner, skal 
administration af RoActemra straks stoppes og relevant behandling påbegyndes og 
behandling med RoActemra afbrydes permanent. Tilfælde af fatal anafylaksi under IV-
behandling med RoActemra er indberettet efter markedsføring 

• Instruér patienten og forældre/værge i straks at søge læge, hvis de bemærker et eller 
flere af følgende symptomer på systemisk allergisk reaktion efter behandling med 
RoActemra: 

• Udslæt, kløe eller nældefeber 

• Stakåndethed eller vejrtrækningsbesvær 

• Hævede læber, tunge eller ansigt 

• Brystsmerter 

• Svimmelhed eller mathed 

• Svære mavesmerter eller opkastning 

• Hypotension 
 
Efter endt infusion fjernes venflon, alle delene smides ud på relevant vis, og 
infusionsstedet rengøres og forbindes. Herefter kontrolleres patientens vitale tegn.
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DEL II - VEJLEDNING I ADMINISTRATION AF ROACTEMRA SC VED FYLDT 
INJEKTIONSSPRØJTE ELLER FYLDT PEN (ACTPEN) 

 
Den fyldte injektionssprøjte anvendes udelukkende til RA, GCA, pJIA og sJIA.  

ACTPen anvendes kun i følgende indikationer: RA, GCA, hos patienter 12 år og derover til 
behandling af aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) og hos patienter 12 år og derover 
til behandling af aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artrit (pJIA; reumafaktor-positiv eller -
negativ og udvidet oligoartrit).  

ACTPennen må ikke anvendes til behandling af pædiatriske patienter < 12 år på grund af 
potentiel risiko for intramuskulær injektion, da det subkutane vævslag er tyndere.  

Vejledningen dækker begge administrationsformer. Specifik vejledning for den enkelte 
anordning kan findes i de farvede afsnit (fyldt injektionssprøjte = grøn; ACTPen = lilla).  

Denne vejledning gennemgår injektionsprocessen med RoActemra SC i 7 trin 

1. SAML DE NØDVENDIGE ARTIKLER 
Du skal bruge: 

• 1 RoActemra fyldt injektionssprøjte ELLER  
1 ACTPen ved stuetemperatur 

• En godt oplyst, ren, plan overflade 

• 1 affaldsbeholder til skarpe genstande 

• Sprit-/renseservietter  

• Sterilt vat eller gaze 

• Ur 
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ROACTEMRA FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE 

 
 

 
Figur A 

 
 
 
 

 
 
 

ROACTEMRA ACTPEN 
 

             

 
     
 
 

Figur B 
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2. MÅL PATIENTENS VÆRDIER 
Første gang den fyldte RoActemra-sprøjte eller –pen anvendes bør være under supervision 
af kvalificeret sundhedspersonale. 

Patientens værdier bør måles for at sikre, at patienten er rask nok til at injektionen gives. 
Objektiv undersøgelse kan omfatte: 

• Blodtryk 

• Temperatur 

• Puls 

 
Gennemgå patientfolderen ”Hvad du bør vide om RoActemra INFORMATION TIL 
PATIENTER” med patienten og besvar eventuelle spørgsmål. 

Stil patienten de spørgsmål, der anbefales i hht. produktresuméet (pkt. 4.4 – Advarsler 
og forsigtighedsregler vedrørende brugen) og brochuren ”Vigtig information om 
virkning og sikkerhed”. 

Roche Pharmaceuticals A/S – Maj 2021 – Version 12.0.0



 

3. KLARGØRING TIL INJEKTION 
• Fyldte injektionssprøjter og penne skal opbevares ved 2°C–8°C og må ikke fryses.  

• Fyldte injektionssprøjter og penne skal, efter de er taget ud af køleskabet, ligge indtil de 
når stuetemperatur (18°C til 28°C). De må ikke opvarmes på anden måde.  

• Opvarmningsprocessen må ikke forkortes, fx ved hjælp af mikrobølgeovn eller 
varmt vand. 

• Fyldte injektionssprøjter og penne må ikke ligge til opvarmning i direkte sollys. 

• Fyldte injektionssprøjter og penne må ikke rystes.  

• Fyldte injektionssprøjter og penne må ikke genbruges.  

• Fyldte injektionssprøjter og penne må ikke skilles ad. 

• Fyldte injektionssprøjter og penne må ikke anvendes gennem beklædning.   

 

• Før brug:  
• Check den fyldte injektionssprøjte/pen for eventuel beskadigelse. Fyldte 

injektionssprøjter/penne må ikke anvendes, hvis der er tegn på beskadigelse, eller 
hvis du er kommet til at tabe den. 

• Hvis det er første gang æsken åbnes, skal du tjekke om den er forseglet korrekt. 
Hvis æsken har været åbnet, skal du ikke bruge den fyldte injektionssprøjte/pen. 

• Check, at æsken ikke er beskadiget. Hvis æsken ser beskadiget ud, skal du ikke 
bruge den fyldte injektionssprøjte/pen.  

• Check udløbsdatoen på den fyldte injektionssprøjte/pen. Brug ikke den fyldte 
injektionssprøjte/pen, hvis udløbsdatoen er overskredet, da det ikke er sikkert at 
bruge. Hvis udløbsdatoen er overskredet, skal du smide den fyldte 
injektionssprøjte/pen i affaldsbeholderen til skarpe genstande og tage en ny. 

• Check den fyldte injektionssprøjte/pen for urenheder og misfarvning inden brug og 
check udløbsdatoen. Hvis medicinen er uklar eller indeholder urenheder, er en 
anden farve end farveløs til lysegul, eller hvis den fyldte injektionssprøjte/pen på 
nogen måde ser beskadiget ud, skal du ikke bruge den.  

• Efterlad aldrig en fyldt injektionssprøjte/pen uden opsyn. Skal opbevares utilgængeligt 
for børn. 

• Stop straks injektionen af RoActemra, hvis der opstår anafylaktisk reaktion eller anden 
alvorlig allergisk reaktion. Relevant behandling skal påbegyndes, og behandling med 
RoActemra stoppes permanent. 
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KLARGØRING TIL INJEKTION: ROACTEMRA FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE  
RoActemra 162 mg fås som 0,9 ml opløsning til injektion i æsker med 4 fyldte 
injektionssprøjter til éngangsbrug og i multipakninger med 12 (3 æsker med 4) fyldte 
injektionssprøjter. Ikke alle pakningsstørrelser garanteres markedsført.  

• Skal opbevares i æsken for beskyttelse mod lys og fugt. Skal opbevares utilgængeligt 
for børn.  

• RoActemra 162 mg/0,9 ml skal gives inden for 8 timer efter den fyldte injektionssprøjte 
er taget ud af køleskabet og må ikke opbevares ved mere end 30°C. 

• Lad den fyldte injektionssprøjte med RoActemra 162 mg/0,9 ml ligge i 25-30 minutter, 
så den når stuetemperatur inden injektion.  

• Start injektionen inden for 5 min efter at hætten er taget af for at undgå, at medicinen 
tørrer ud og blokerer nålen.  

 

 

 
KLARGØRING TIL INJEKTION: ROACTEMRA ACTPEN 
• Tag ikke hætten af pennen, før du er klar til injektion af RoActemra. 

• Tag æsken med fyldte ACTPenne ud af køleskabet. 

• Åbn æsken og tag 1 fyldt ACTPen til éngangsbrug ud af æsken.  

• Læg æsken tilbage i køleskabet, hvis der er flere fyldte ACTPenne tilbage. 

• Læg den fyldte ACTPen på en ren, plan overflade og lad den ligge i op til 45 minutter, 
så den når stuetemperatur. Hvis den fyldte ACTPen ikke når at få stuetemperatur inden 
injektionen, kan det tage længere tid at give injektionen og komme til at føles 
ubehageligt. 

 
4. VÆLG OG KLARGØR INJEKTIONSSTEDET 
• Vask hænder grundigt med vand og sæbe. 

• For at mindske risiko for infektion, skal du i en cirkelbevægelse rengøre injektionsstedet 
med en spritserviet og lade det lufttørre i ca. 10 sekunder. Rør ikke ved injektionsstedet 
igen, før du giver injektionen. 

• Vift eller pust ikke på det rengjorte område. 
 

Injektionssteder for fyldt injektionssprøjte og ACTPen er følgende: 
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INJEKTIONSTED FOR FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE: 
 Det anbefales at give injektionen foran, midt på låret eller i maveskindet under navlen, 

bortset fra i et område på 5 cm fra navlen (se figur C). 
 Ydersiden af overarmen kan også anvendes, hvis injektionen gives af en anden (se 

figur C). 

 
Figur C 

 Vælg et nyt sted, hver gang du giver injektionen, mindst 3 cm fra der, hvor du sidst gav 
injektionen. 

 Giv ikke injektionen på steder, der kan blive generet af et bælte eller en linning. Giv 
aldrig injektionen i en skønhedsplet, ar, blåt mærke eller et område, hvor huden er øm, 
rød, hård eller hvor huden ikke er intakt.  

 
INJEKTIONSSTED FOR ACTPEN:  
 Det anbefales at give injektionen foran på låret eller i maveskindet, bortset fra i et 

område på 5 cm fra navlen (se figur D). 
 Ydersiden af overarmen kan også anvendes, hvis injektionen gives af en anden. Hvis 

patienten selv giver injektionen, skal patienten ikke forsøge at give den i overarmen (se 
figur D). 

 

Fig.C 
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           Figur D 

 Giv aldrig injektionen i en skønhedsplet, ar, blåt mærke eller et område, hvor huden er 
øm, rød, hård eller hvor huden ikke er intakt. 

 

• Skift injektionssted   
Vælg et nyt sted, hver gang du giver injektionen: 
FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE: MINDST 3 CM FRA HVOR DU SIDST GAV DEN.  
ACTPEN: MINDST 2,5 CM FRA HVOR DU SIDST GAV DEN. 

Giv aldrig injektionen i en skønhedsplet, ar, blåt mærke eller et område, hvor huden er 
øm, rød, hård eller hvor huden ikke er intakt. Giv ikke injektionen på steder, der kan 
blive generet af et bælte eller en linning. 

 

Klargør injektionssted 

• For at mindske risiko for infektion, skal du i en cirkelbevægelse rengøre injektionsstedet 
med en spritserviet og lade det lufttørre. Lad huden tørre i ca. 10 sekunder. Rør ikke 
ved injektionsstedet igen, før du giver injektionen.  

• Vift eller pust ikke på det rengjorte område. 
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5. GIV INJEKTIONEN 
ROACTEMRA FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE 

1. Den fyldte injektionssprøjte må ikke rystes. Fjern 
kanylehætten og hold injektionssprøjten i én hånd. Du må 
ikke trække i eller trykke på stemplet. Træk kanylehætten af 
med en lige bevægelse med den anden hånd. Når 
kanylehætten er fjernet, skal injektionssprøjten bruges inden 
for 5 minutter for at forhindre, at medicinen tørrer ud og 
blokerer kanylen. Hvis den fyldte injektionssprøjte ikke 
anvendes inden for 5 minutter efter kanylehætten er fjernet, 
skal den smides i en affaldsbeholder til skarpe genstande og 
en ny fyldt injektionssprøjte skal anvendes. Sæt aldrig 
kanylehætten tilbage på kanylen. 

 
 

2. Tag fat om en hudfold og klem fast, der hvor injektionen skal 
gives, for at skabe en fast overflade til injektionen. Stik 
kanylen i hudfolden i en vinkel på 45° til 90° med en hurtig, 
fast bevægelse. Stik kanylen helt ind. Hold injektionssprøjten 
i denne position og slip huden. 

 
 

3. Sprøjt langsomt al medicinen ind ved forsigtigt at presse 
stemplet helt i bund. Når stemplet er skubbet helt i bund, skal 
du blive ved med at presse, for at sikre, at al medicinen er 
sprøjtet ind. 
Hvis injektionssprøjtens stempel ikke kan trykkes ned efter 
kanylen er stukket ind i huden, skal den fyldte 
injektionssprøjte smides i en affaldsbeholder til skarpe 
genstande og en ny fyldt injektionssprøjte skal anvendes. 
 

 
 

4. Bliv ved med at presse stemplet ned, mens du tager kanylen 
ud af huden i samme vinkel, som du stak den ind. 

 
5. Når kanylen er helt ude af huden, kan du slippe stemplet og 

lade beskyttelseshylsteret glide på plads henover kanylen. 
Smid den brugte injektionssprøjte i en affaldsbeholder til 
skarpe genstande. 
 
Efter indsprøjtningen kan det bløde lidt fra injektionsstedet. 
Du kan presse lidt vat eller gaze på, men du må ikke 
massere eller gnubbe injektionsstedet. 
Hvis det er nødvendigt, kan du sætte et lille plaster på. 
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ROACTEMRA ACTPEN 

 

• Hold fast om den fyldte pen med én hånd. Drej og træk den grønne hætte af med den 
anden hånd (se figur E). Inde i den grønne hætte sidder et løstsiddende metalrør.  

 

 

 

 
Figur E 

 
 
 

Vigtigt: Rør ikke nåleskjoldet, som sidder på spidsen af den fyldte pen, under vinduet, 
da du kan komme til at røre ved nålen. 

• Smid den grønne hætte i affaldsbeholderen til skarpe genstande. 

• Når du har fjernet den grønne hætte, er den fyldte pen klar til brug. Hvis den fyldte pen 
ikke anvendes inden for 3 minutter efter hætten er fjernet, skal du smide den i 
affaldsbeholderen for skarpe genstande og tage en ny pen. 

• Sæt aldrig hætten på efter den er fjernet. 
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• Hold om den øverste del af den fyldte pen med én hånd, så du kan se vinduet i pennen 
(se figur F).   

 

 

 

 
Figur F 

 
 
 
 
 

• Brug den anden hånd til forsigtigt at klemme om den hudfold, du lige har rengjort, for at 
have en fast hudfold at give injektionen (se figur G). Injektionsstedet skal være fast for 
at den fyldte pen kan aktiveres korrekt. 

• Det er vigtigt, at du klemmer om en hudfold, så du er sikker på, at injektionen gives 
under huden (i fedtvævet), men ikke dybere (i en muskel). Hvis injektionen gives i en 
muskel, kan det føles ubehageligt. 

 

 
Figur G 
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• Tryk endnu ikke på den grønne aktiveringsknap.  

• Hold nåleskjoldet på den fyldte pen mod hudfolden lige i en vinkel på 90° (se figur H).  
• Det er vigtigt, at vinklen er rigtig for at sikre, at medicinen gives under huden (i fedtvæv), 

ellers kan injektionen være ubehagelig og måske ikke virke. 
 

 
Figur H 

 
 

 
• Du skal aktivere den grønne knap inden du kan bruge den fyldte pen. 

• For at aktivere den, skal du trykke den fyldte pen ned mod hudfolden, indtil nåleskjoldet 
er helt skubbet ind (se figur I).  

 

 
Figur I 
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• Fortsæt med at trykke nåleskjoldet helt ind.  

• Hvis nåleskjoldet ikke holdes inde mod huden, virker den grønne aktiveringsknap ikke. 

• Bliv ved med at klemme om hudfolden, mens du holder den fyldte pen i den rigtige 
position. 

• Tryk på den grønne aktiveringsknap for at starte injektionen. Når du hører et klik, er 
injektionen begyndt. Hold den grønne knap inde og fortsæt med at trykke den fyldte pen 
helt ind mod huden (se figur J).  

 
 

 
Figur J 

 
 
 

 
• Under injektionen vil den lilla indikator bevæge sig i vinduet (se figur K). 
• For at være sikker på, at du har fået den fulde dosis, skal du holde øje med den lilla 

indikator, indtil den holder op med at bevæge sig.  

  
Figur K 
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• Injektionen kan tage op til 10 sekunder. 
• Selvom du hører endnu et klik under injektionen, skal du fortsætte med at holde pennen 

fast mod huden indtil den lilla indikator stopper.  

• Når den lilla indikator holder op med at bevæge sig, kan du slippe den grønne knap. 
Løft pennen lige op fra injektionsstedet i en vinkel på 90°, så nålen kommer ud af 
huden. Nåleskjoldet vil herefter glide på plads og dække nålen (se figur L). 

 

 

 
Figur L 

 
 
 

• Check vinduet for at se, om det er fyldt af den lilla indikator (se figur L). 
• Hvis vinduet ikke er fyldt af den lilla indikator: 

o er nåleskjoldet måske ikke gledet ned. Rør ikke ved nåleskjoldet på pennen; 
du risikerer at stikke dig på nålen. Hvis nålen ikke er dækket, skal du forsigtigt 
smide pennen i affaldsbeholderen til skarpe genstande for at undgå 
nålestikskader. 

o har du måske ikke fået hele dosis. Brug ikke den brugte pen igen. Gentag 
ikke injektionen med en ny ACTPen. 
 

Efter injektionen 

• kan det bløde lidt fra injektionsstedet. Du kan trykke lidt vat eller gaze mod blødningen.  

• må du ikke massere eller gnubbe injektionsstedet. 

• kan du sætte et lille plaster på injektionsstedet, hvis det er nødvendigt. 
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6. BORTSKAFFELSE AF BRUGTE SPRØJTER OG PENNE 
•  Sæt aldrig hætten på efter brug. 

•  Smid den brugte injektionssprøjte/pen direkte i affaldsbeholderen til skarpe genstande 

o Brugte injektionssprøjter/penne må aldrig smides i husholdsaffaldet 
eller genbruges. 

o Affaldsbeholdere til skarpe genstande skal opbevares utilgængeligt for børn 

 

 
7. REGISTRER INJEKTIONEN 
Produktets sporbarhed 
For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler, skal det administrerede lægemiddels 
handelsnavn og batchnummer registreres tydeligt i patientens journal. 

Anmodning om indberetning af bivirkninger 
Det er vigtigt at indberette mistanker om bivirkninger efter et lægemiddel er godkendt. Det 
gør det muligt løbende at vurdere balancen mellem gavn og risiko for det pågældende 
produkt. Sundhedspersonalet opfordres til at indberette enhver mistanke om bivirkninger via 
det nationale rapporteringssystem. 

Formodede bivirkninger af RoActemra skal indberettes til: 
Lægemiddelstyrelsen; Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.  
Websted: www.meldenbivirkning.dk.  

 
Formodede bivirkninger kan også indberettes til den lokale repræsentant:  

Roche a/s, Industriholmen 59, DK-2650 Hvidovre. Tlf. 36 39 99 99.  
E-mail: denmark.drug_safety@roche.com 

 
Angiv venligst så mange oplysninger som muligt ved indberetningen, herunder information 
om anamnese, eventuelle samtidige medicineringer samt datoer for bivirkningens indtræden 
og behandling. 
 
Kontakt 
Hvis du, patienten, forældrene, værgen eller omsorgspersonen ønsker yderligere information 
om RoActemra, kan Roche a/s kontaktes på tlf. 36 39 99 99 eller www.roche.dk. 
For yderligere information, se produktresumé og indlægsseddel, som du kan finde på Det 
Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside, www.ema.europa.eu. 
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