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MabThera subkutan 1400 mg er indiceret hos
voksne med non-Hodgkin-lymfom (NHL)*: 

• til behandling af tidligere ubehandlede
patienter med stadium III-IV follikulært lymfom
(FL) i kombination med kemoterapi

• Som vedligeholdelsesbehandling til
behandling af follikulært lymfom hos
patienter, der responderer på
induktionsbehandling

• I kombination med CHOP-kemoterapi ( 
cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og
prednisolon) til behandling af patienter med 
CD20 positivt, diffust storcellet B-celle non-
Hodgkin-lymfom.

MabThera 1400 mg er kun til subkutan
anvendelse hos patienter med non-Hodgkin-
lymfom. 

Anbefalet dosis er en fast dosis på 1400 mg,
uafhængigt af patientens legemsoverfladeareal. 

Se produktresuméet for yderligere information. Eller 
kontakt Roche a/s.



Sådan leveres MabThera subkutan: 
• Hver æske indeholder ét hætteglas. 

• Hvert hætteglas indeholder 11,7 ml steril, pyrogenfri opløsning uden 
konserveringsmidler (dette svarer til én dosis til administration til 
patienten).

• Opløsningen er klar til opaliserende, farveløs til gullig. Brug ikke 
opløsningen, hvis den har en anden farve, eller hvis du kan se den 
indeholder partikler.

• Sammensætning: 

– Det aktive indholdsstof i MabThera subkutan er rituximab

– Hjælpestoffer:

• Rekombinant humant hyaluronidase (rHuPH20): et enzym, der 
anvendes til at øge fordeling og absorption af samtidigt 
administrerede subkutane midler. Det gør, at volumen af 
subkutant administrerede midler kan øges.

• Andre hjælpestoffer: L-histidin, L-histidin
hydrochloridmonohydrat, 
α,α-trehalosedihydrat, L-methionin, polysorbat 80 og vand til 
injektionsvæsker.

– Opløsningens pH ligger mellem 5 og 6. 

Sådan skal MabThera subkutan håndteres:
• Inden du administrerer MabThera subkutan, skal du checke æsken 

og sikre, at du har den rigtige formulering og styrke: De har alle
forskellige farver emballage

• MabThera subkutan indeholder ikke antimikrobielle 
konserveringsmidler og skal, som alle andre sterile opløsninger uden 
konserveringsmiddel, anvendes straks.

• Der er ikke observeret uforligelighed mellem MabThera subkutan og 
følgende: Polypropylen- eller polycarbonatmateriale i sprøjter, rustfrit 
stål i injektionsnåle eller polyethylen-Luer-propper.

Undersøg de specifikke karakteristika på pakkematerialet for 
MabThera subkutan : 

Der henvises til sammenligningskortet (som ovenfor) for 
yderligere detaljer

Sådan skal MabThera subkutan opbevares:  
• Opbevar hætteglasset i æsken for at beskytte MabThera subkutan 

mod lys.

• Opbevar MabThera subkutan i køleskab (2–80 C). 

• MÅ IKKE FRYSES.

• Check udløbsdatoen på æsken.

Levering, opbevaring og håndtering af MabThera
subkutan*
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Administration af MabThera subkutan:
Trinvis vejledning*

Det er vigtigt at huske, at: 
• Alle patienter skal have deres første dosis MabThera ved 

intravenøs infusion, hvor der bruges MabThera koncentrat til 
infusion, opløsning. MabThera subkutan bør først gives ved anden 
eller senere behandlingsserie.

• Der altid skal gives præmedicinering bestående af et antipyretikum
og et antihistamin, f.eks. paracetamol og diphenhydramin, før hver 
administration af MabThera. Præmedicinering med glukokortikoider
bør overvejes, hvis MabThera ikke gives i kombination med 
kemoterapi, som indeholder glukokortikoider.

• MabThera subkutan bør administreres et sted, hvor der er 
umiddelbar adgang til komplet genoplivningsudstyr og under tæt 
overvågning af erfarent sundhedspersonale.

1. Gør patienten klar til injektion

• Bed patienten om at læne sig tilbage i
stolen eller sengen, så injektionen kan gives 
i maveområdet.

3. Gør MabThera subkutan klar til injektion

• Gør sprøjten klar umiddelbart inden administration.
• Check, at nålen er egnet til subkutan injektion.
• Fastgør den hypodermiske nål på sprøjten umiddelbart inden 

administration for at undgå, at nålen tilstoppes.
• Hele hætteglassets (1400 mg rituximab) indhold skal injiceres.

2. Klargør injektionsstedet

• Det valgte injektionssted i maveområdet
desinficeres grundigt i overensstemmelse
med almindelig praksis. 

• Hver injektion skal gives et nyt sted og
aldrig i et område, hvor huden er rød, øm, 
hård eller i et blåt mærke, skønhedsplet
eller ar. 

4. Giv injektionen
• Klem med én hånd om en hudfold i 

maveområdet: Det vil gøre det 
nemmere at give injektionen. 

• Stik nålen ind i hudfolden med den 
anden hånd – brug steril teknik.

• Giv slip på hudfolden, tryk på stemplet 
og injicér langsomt MabThera
subkutan i det subkutane væv.

• MabThera subkutan skal gives over 
ca. 5 minutter. 

– Hvis du bruger håndfladen til at 
trykke på stemplet, kan det være 
nemmere at holde en jævn 
injektionshastighed.

– Vær sikker på, at du får alt indholdet i 
hætteglasset injiceret i det subkutane 
væv.

• Efter injektionen kan injektionsstedet 
forbindes i overensstemmelse med 
almindelig praksis.

5. Fortæl patienten, hvornår hun/han må gå

• Patienten skal observeres i 

mindst 15 minutter efter der er givet 

MabThera subkutan. Det kan være 

hensigtsmæssigt at udvide 

observationsperioden hos patienter, 

der tidligere har oplevet allergiske reaktioner. 

• Hvis patienten ikke skal have anden behandling efter MabThera
subkutan injektion, og hvis patienten ikke viser tegn på 
bivirkninger i forbindelse med injektionen, kan patienten forlade 
afdelingen.

• Mange patienter oplever bivirkninger ved eller tæt på 
injektionsstedet, hvor der er givet MabThera subkutan. Sådanne 
lokale bivirkninger kan omfatte smerte, hævelse, blå mærker, 
blødning, rødme, kløe og udslæt.

• Patienten skal vejledes i straks at kontakte lægen, hvis de oplever 
følgende symptomer: Vejrtrækningsbesvær, hævelse af tunge eller 
svælg, opkastning eller hjertebanken, da dette kan være tegn på 
en allergisk reaktion.

* Der henvises til produktresumé for yderligere information eller
kontakt Roche a/s. 


