
Kadcyla – dosering
Behandlingsschema för Kadcyla

Anvisningar för dosreduktion*

Första infusion
3,6 mg/kg under 90 min
+ observation (90 min)

Därefter var 3:e vecka
3,6 mg/kg under 30 min
+ observation (30 min)

Fortsätt behandlingen
till sjukdomsprogress eller 
oacceptabla biverkningar

Startdos

3,6 mg/kg 3,0 mg/kg 2,4 mg/kg Avbryt 
behandlingen

•  Dosreduktion ska göras i steg om 0,6 mg/kg.
•  Dosen får maximalt reduceras i två steg  
 innan behandlingen avbryts.
•  Efter att dosen har reducerats ska den inte
 höjas igen.

Dosreduktion 1 Dosreduktion 2

*Enligt rekommenderat dosjusteringsschema i SPC.



Läs Kadcyla SPC innan förskrivning. Kadcyla (trastuzumab emtansin) och Herceptin  (trastuzumab) är två mycket olika 
läkemedel med olika aktiva substanser.

1.  Byt inte ut eller kombinera Kadcyla mot/med Herceptin.
2.  Administrera inte Kadcyla i kombination med kemoterapi.
3.  Administrera inte Kadcyla i doser högre än 3,6 mg/kg var tredje vecka.

Kadcyla (trastuzumab emtansin), L01XC14, 100 mg och 160 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning, Rx, EF. Farmakoterapeutisk grupp: Cytostatiska/cytotoxiska medel, övriga cy-
tostatiska/cytotoxiska medel, monoklonala antikroppar. Indikation: Kadcyla, som monoterapi, är indicerat för behandling av vuxna patienter med HER2 positiv icke-resektabel lokalt avancerad 
eller metastaserad bröstcancer som tidigare fått trastuzumab och en taxan, separat eller i kombination. Patienter ska antingen fått tidigare behandling för lokalt avancerad eller metastaserad 
sjukdom eller utvecklat sjukdomsrecidiv under eller inom sex månader efter adjuvant behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. 
Varningar och försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktigheter se www.fass.se. Dosering: Rekommenderad dos av trastuzumab emtansin är 3,6 mg/kg kroppsvikt 
administrerad som en intravenös infusion var tredje vecka. Startdosen ska administreras som en 90 minuters intravenös infusion. Om den tidigare infusionen tolererades väl kan efterföljande 
doser av trastuzumab emtansin administreras som 30 minuters infusioner. Innehavare av marknadsföringstillstånd: Roche AB, Liljeholmsstranden 5, 100 74 Stockholm, 08-7261200,  
www.roche.se. För fullständig produktinformation och pris, se www.fass.se. Senaste produktresumén: Oktober 2014.

	Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. 
 Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Om graviditet uppstår under pågående Kadcylabehandling eller inom 7 månader efter den sista Kadcyladosen, vänligen rapportera detta omedelbart till Läkemedelsverket, www.lakemedels-
verket.se och/eller till Roche AB på telefonnummer 08-726 12 00. Ytterligare information kommer att efterfrågas vid graviditet under pågående Kadcylabehandling och under spädbarnets första 
levnadsår. Det kommer att hjälpa Roche att bättre förstå Kadcylas säkerhetsprofil och tillhandahålla adekvat information till sjukvårdsmyndigheter, hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.

Roche AB
Box 47327 · 100 74 Stockholm · 08-726 12 00 · www.roche.se
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Undvik felmedicinering!


