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Kadcyla®: Informationsmateriale til
sundhedspersonale

November 2021

ADVARSEL:
Vær opmærksom på risikoen for at forveksle Kadcyla (trastuzumabemtansin) og

andre produkter indeholdende trastuzumab, som f.eks. Herceptin® (trastuzumab) eller
Enhertu® (trastuzumabderuxtecan)

Der er væsentlige forskelle mellem disse produkter, og forveksling under ordination,
tilberedning og administration kan forårsage overdosering, underbehandling og/eller

toksicitet

Sundhedspersonale skal bruge både varemærket Kadcyla og det fulde INN navn
trastuzumabemtansin ved ordination, tilberedelse og administration af Kadcyla til patienter
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Kadcyla (trastuzumabemtansin):
Kadcyla (trastuzumabemtansin) er et antistof-lægemiddel-konjugat, der indeholder humaniseret anti-

HER2 IgG1 antistof-trastuzumab bundet til DM1, et mikrotubulærhæmmende maytansinoid.
Emtansin dækker kombinationen af linker og DM1.

Indikation

Tidlig brystkræft (eBC)

Kadcyla er, som enkeltstof, indiceret til adjuverende behandling af voksne patienter med HER2-
positiv tidlig brystkræft med invasiv residualsygdom i bryst og/eller lymfekirtler efter

neoadjuverende taxan-baseret og HER2-targeteret behandling.

Metastatisk brystkræft (mBC)

Kadcyla er, som enkeltstof, indiceret til behandling af voksne patienter med HER2-positiv,
inoperabel, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, som tidligere har været behandlet

med trastuzumab og et taxan, separat eller i kombination.

Patienterne bør enten have:

 fået tidligere behandling for lokalt fremskreden sygdom eller metastatisk sygdom, eller

 udviklet sygdomsrecidiv under adjuverende behandling eller inden for de seneste seks

måneder efter den adjuverende behandling er afsluttet.

Vigtig information:

 Kadcyla (trastuzumabemtansin) og andre produkter indeholdende trastuzumab, som f.eks.
Herceptin (trastuzumab) eller Enhertu (trastuzumabderuxtecan)  er forskellige produkter
med forskellige aktive indholdsstoffer

 Trastuzumabemtansin og andre produkter indeholdende trastuzumab, som f.eks. Herceptin
(trastuzumab) eller Enhertu (trastuzumabderuxtecan) kan ikke erstatte hinanden

 Kadcyla (trastuzumabemtansin) er ikke en generisk version af eller bioækvivalent med

Herceptin (trastuzumab)

 Giv ikke trastuzumabemtansin i kombination med andre produkter indeholdende

trastuzumab, som f.eks. Herceptin (trastuzumab) eller Enhertu (trastuzumabderuxtecan) eller

kemoterapi

 Giv ikke trastuzumabemtansin i doser over 3,6 mg/kg hver 3. uge
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Oversigt over Roches produkter Herceptin, Herceptin subkutan (SC) og Kadcyla:
Forskelle og ligheder

Varemærke

Indikation

HER2-positiv brystkræft

HER2-positivt metastatisk

adenokarcinom i ventriklen eller

den gastro-øsofageale overgang

HER2-positiv brystkræft HER2-positiv brystkræft

INN navne trastuzumab trastuzumab trastuzumabemtansin

Dosis (hver
3. uge)

8 mg/kg (bolus) –
6 mg/kg Fast dosis på 600 mg 3,6 mg/kg

Formulering Pulver Opløsning Pulver

Hætteglas-
indhold

150 mg 600 mg 100 mg og 160 mg

Hætteglas-
størrelse

15 ml 5 ml 15 ml og 20 ml

Undgå fejl: Læger/ordinationsfasen

Da INN navnene på Kadcyla (trastuzumabemtansin) andre produkter indeholdende trastuzumab, som

f.eks. Herceptin (trastuzumab) eller Enhertu (trastuzumabderuxtecan) ligger meget tæt op ad hinanden,
kan der opstå fejl under ordination.

Elektroniske systemer: Situationer, hvor der kan opstå forveksling (grafik opdateret)

Alfabetisk navnesortering Afkortning af navn & begrænset tekstfelt
Trastuzumab,
trastuzumabemtansin og

trastuzumabderuxtecan kan være

placeret umiddelbart efter hinanden

Hvis systemet kun viser en del af lægemiddelnavnet i drop-

downmenuen eller tekstvinduet (fx trastuzumab,

trastuzumabemtansin og trastuzumabderuxtecan)
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Håndskrevne recepter: Situationer, hvor der kan opstå forveksling

Skriv både Kadcyla og trastuzumabemtansin ved ordination.

Eksempel Brug aldrig forkortelser

Kadcyla (trastuzumabemtansin)
Trastuzumabemtansin (Kadcyla)

Kadcyla (trastuzumab e)
Kadcyla (trastuzumab)
Trastuzumab e

Råd til at undgå forveksling

 Den ordinerende læge skal læse produktresuméet for Kadcyla grundigt

 Sig Kadcyla og trastuzumabemtansin, når du snakker med patienten

 Når du bruger elektroniske systemer, skal du

 checke at du har valgt den rigtige medicin inden du klikker

 altid vælge den rigtige medicin i den elektroniske medicinfortegnelse

 sikre dig, at du har ordineret Kadcyla, trastuzumabemtansin og ikke et andet produkt
indeholdende trastuzumab, som f.eks. Herceptin (trastuzumab) eller Enhertu
(trastuzumabderuxtecan)

• om muligt bruge handelsnavnet

 Når du skriver recepter i hånden,

 skal du sikre dig, at der står både Kadcyla og trastuzumabemtansin på recepten og i

journalen

 må du ikke bruge forkortelser eller udelade et af navnene

 sikre dig, at det korrekte lægemiddel er klart registreret i patientjournalen
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Undgå fejl: Farmaceuter/tilberedningsfasen

Sundhedspersonale skal kontrollere produktæsker, etiketter og hættefarve på hætteglas for at sikre,
at det lægemiddel, der tilberedes og administreres, er Kadcyla (trastuzumabemtansine) og ikke et
andet produkt indeholdende trastuzumab, som f.eks. Herceptin (trastuzumab) eller Enhertu
(trastuzumabderuxtecan).

Oversigt over Roches produkter Herceptin, Herceptin subkutan (SC) og Kadcyla:
Forskelle og ligheder

Handelsnavn

Indhold 150 mg 600 mg 100 mg 160 mg

Æskens
udseende og
farver

Etikettens
farve

Hættens farve

Karakteristiske
farver

Mørk orange/

Rød

Mørk orange/

Lyseblå

Gul/

 Hvid

Gul/

Lilla
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Råd til at undgå forveksling:

Undgå fejl: Sygeplejersker/administrationsfasen

Råd til at undgå forveksling:

 Farmaceuten skal læse produktresuméet for Kadcyla grundigt

 Check, at der findes en vejledning om hvordan man undgår fejl på hospitalet/centret og at den

følges

• Når du læser recepterne, bør du være opmærksom på, at der er tre lægemidler, hvis INN navne
ligner hinanden (trastuzumab, trastuzumab SC, trastuzumabemtansin og trastuzumabderuxtecan)

• Dobbeltcheck, at det er Kadcyla, trastuzumabemtansin der menes, og at begge navne står på

recepten og/eller i journalen

• Hvis du er i tvivl, skal du spørge den behandlende læge

 Lær de forskellige æsker, etiketter og hættefarver at kende, så du vælger den rigtige pakning

 Check, at I har bestilt den rigtige medicin fra grossisten, og at det er den rigtige medicin, der

leveres til apoteket

 Opbevar Kadcyla (trastuzumabemtansin) et andet sted i køleskabet, end hvor andre produkter
indeholdende trastuzumab (f.eks. Herceptin, Herceptin SC eller Enhertu) er placeret.

• Sygeplejersken skal læse produktresuméet for Kadcyla grundigt

• Check, at der findes en vejledning om hvordan man undgår fejl på hospitalet/centret og at

den følges

• Check både recept og patientjournal for at sikre, at såvel Kadcyla som

trastuzumabemtansin er noteret som ordineret medicin
• Sammenlign etiketten på infusionsposen med recepten og journalen

• Overvej om en anden sygeplejerske skal dobbeltchecke inden infusion, for at sikre, at det er

det rigtige produkt og den rigtige dosis der administreres
• Sig både Kadcyla og trastuzumabemtansin, når du snakker med patienten

• Giv ikke Kadcyla (trastuzumabemtansin) i doser over 3,6 mg/kg hver 3. uge

• Læs retningslinjerne for dosisjustering af Kadcyla (trastuzumabemtansin) såfremt der

observeres toksicitet
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Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger
Formodede bivirkninger af Kadcyla® skal
indberettes til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk

Formodede bivirkninger kan også indberettes til 
den lokale repræsentant:

Roche Pharmaceuticals A/S 
Patient Safety Department

E-mail: denmark.drug_safety@roche.com 
Tlf.: 3639 9999

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt
ved indberetningen, herunder information om 
anamnese, eventuelle samtidige medicineringer 
samt datoer for bivirkningens indtræden og 
behandling.

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Alternativt kan dette rekvireres hos Roche Pharmaceuticals A/S (Danmark) på telefon 3639 9999 
eller e-mail denmark.drug_safety@roche.com.


