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Kadcyla (trastuzúmab emtansín):  
Kadcyla (trastuzúmab emtansín) er samtenging mótefnis og lyfjaefnis, sem inniheldur mannaðlagað 
einstofna IgG1-mótefni gegn HER2 sem nefnist trastuzúmab og er tengt við örpípluhemilinn DM1, 
sem tilheyrir flokki maytansínóíða. Emtansín vísar til þessarar samsetningar af DM1 og MCC.  
 

Ábending 
Brjóstakrabbamein án meinvarpa 

Kadcyla sem einlyfjameðferð er ætlað til viðbótarmeðferðar fullorðinna sjúklinga með HER2 jákvætt 
brjóstakrabbamein án meinvarpa sem eru með leifar ífarandi sjúkdóms í brjósti og/eða eitlum, eftir 
formeðferð með taxanlyfi og lyfi sem beinist að HER2. 

 

Brjóstakrabbamein með meinvörpum 

Kadcyla sem einlyfjameðferð er ætlað til meðferðar fullorðinna sjúklinga með HER2 jákvætt, 
óskurðtækt, langt gengið staðbundið brjóstakrabbamein eða brjóstakrabbamein með 
meinvörpum, sem áður hafa fengið trastuzúmab og taxanlyf, hvort í sínu lagi eða saman. 

Sjúklingar þurfa að hafa annaðhvort: 

• Fengið aðra meðferð við staðbundnum langt gengnum sjúkdómi eða sjúkdómi með 
meinvörpum, eða 

• Fengið endurkomu sjúkdóms meðan á viðbótarmeðferð stóð eða innan 6 mánaða eftir að 
henni lauk. 

 

AÐVÖRUN: 
Hætta er á að Kadcyla (trastuzúmab emtansín) sé ruglað saman við önnur lyf sem 

innihalda trastuzúmab, svo sem Herceptin (trastuzúmab) eða Enhertu (trastuzúmab 
deruxtecan) 

 
Mikilvægur munur er á þessum lyfjum og ruglingur við ávísun, undirbúning eða 

lyfjagjöf getur leitt til ofskömmtunar, vanskömmtunar og/eða eituráhrifa 
 

Heilbrigðisstarfsmenn eiga að nota bæði sérheitið Kadcyla og fullt INN-heiti, 
trastuzúmab emtansín, við ávísun, undirbúning og gjöf Kadcyla 
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Mismunur og líkindi milli Roche lyfjanna Herceptin, Herceptin s.c. og Kadcyla:  
 

Vörumerki    

Ábending HER2-jákvætt BC 
HER2-jákvætt MGC HER2-jákvætt BC HER2-jákvætt BC 

Virk innihaldsefni trastuzúmab trastuzúmab trastuzúmab emtansín 
Skammtar (á 3 
vikna fresti) 8 mg/kg HS - 6 mg/kg Fastir 600 mg skammtar 3,6 mg/kg 

Lyfjaform Stofn fyrir innrennsli Stungulyf, lausn Stofn fyrir innrennsli 
Innihald í 
hettuglasi 150 mg  600 mg 100 mg og 160 mg 

Stærð hettuglasa 15 ml 5 ml 15 ml og 20 ml 
BC, brjóstakrabbamein; HS, hleðsluskammtur; MGC, kirtilkrabbamein í maga eða við mót maga og vélinda, með meinvörpum 
Vinsamlega athugið að lífræn hliðstæðulyf við Herceptin (trastuzúmab) og önnur lyf sem innihalda trastuzúmab geta einnig 
verið fáanleg til gjafar með innrennsli í bláæð. 
 
 
Forðist mistök: Við lyfjafyrirmæli læknis 

Vegna þess hve INN-heiti virku efnanna í Kadcyla (trastuzúmab emtansín) og öðrum lyfjum sem 

innihalda trastuzúmab, svo sem Herceptin (trastuzúmab) eða Enhertu (trastuzúmab deruxtecan), eru lík 

er hætta á mistökum við ávísun lyfsins. 

 
Mikilvægar upplýsingar: 
 

• Kadcyla (trastuzúmab emtansín) er ekki sama lyfið og önnur lyf sem innihalda trastuzúmab, 
svo sem Herceptin (trastuzúmab) eða Enhertu (trastuzúmab deruxtecan) 

• Kadcyla (trastuzúmab emtansín) er ekki samheitalyf (generic) eða lífrænt hliðstæðulyf 
(biosimilar) við Herceptin (trastuzúmab) 

• Ekki er hægt að nota Kadcyla (trastuzúmab emtansín) og önnur lyf sem innihalda 
trastuzúmab, svo sem Herceptin (trastuzúmab) eða Enhertu (trastuzúmab deruxtecan), í stað 
hvors annars 

• Ekki má gefa Kadcyla (trastuzúmab emtansín) ásamt öðrum lyfjum sem innihalda 
trastuzúmab, svo sem Herceptin (trastuzúmab) eða Enhertu (trastuzúmab deruxtecan), eða 
krabbameinslyfjum 

• Ekki á að gefa Kadcyla (trastuzúmab emtansín) í stærri skömmtum en 3,6 mg/kg á 3 vikna 
fresti 

• Nota á bæði sérheitið Kadcyla og fullt INN-heiti, trastuzúmab emtansín, við ávísun, 
undirbúning og gjöf Kadcyla, og staðfesta það 
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Rafræn kerfi: Hugsanleg hætta á ruglingi (uppfærðar myndir) 

 
Röðun í stafrófsröð Stytting lyfjaheita – takmörkuð stærð textareita 

Trastuzúmab, trastuzúmab s.c., 

trastuzúmab emtansín og 

trastuzúmab deruxtecan raðast 

hvort á eftir öðru 

Ef kerfið sýnir aðeins hluta lyfjaheitisins í fellilista eða 

textareit (t.d. trastuzúmab, trastuzúmab s.c., trastuzúmab 
emtansín og trastuzúmab deruxtecan) 

 

 

 

Handskrifuð lyfjafyrirmæli: Hugsanleg hætta á ruglingi 

Ávallt á að skrifa bæði Kadcyla og trastuzúmab emtansín þegar lyfinu er ávísað. 

 

Dæmi Ekki má stytta lyfjaheitin 

Kadcyla (trastuzúmab emtansin) 
Trastuzúmab emtansin (Kadcyla) 
 

Kadcyla (trastuzúmab e) 
Kadcyla (trastuzúmab) 
Trastuzúmab e 
 

 
Aðgerðir til að draga úr áhættu 

 

• Læknar sem ávísa lyfinu þurfa að kynna sér Samantekt á eiginleikum lyfs fyrir Kadcyla 

• Þegar rætt er um lyfið við sjúklinginn á að nota heitin Kadcyla og trastuzúmab emtansín 

• Rafræn kerfi 

• Gangið úr skugga um að rétt lyf hafi verið valið áður en smellt er 

• Veljið ávallt rétt lyf í rafrænum skrám 

• Gangið úr skugga um að lyfið sem ávísað er sé Kadcyla (trastuzúmab emtansín) en 

ekki annað lyf sem inniheldur trastuzúmab, svo sem Herceptin (trastuzúmab) eða 

Enhertu (trastuzúmab deruxtecan) 

• Biðjið um að sérlyfjaheiti séu notuð þegar kostur er 

• Handskrifuð lyfjafyrirmæli 

• Gangið úr skugga um að bæði heitin, Kadcyla og trastuzúmab emtansín, séu skráð á 

lyfjafyrirmælin og í sjúkraskrá sjúklingsins 

• Ekki skammstafa, stytta eða sleppa neinu lyfjaheiti 

• Tryggið að rétt heiti lyfs sé skráð með skýrum hætti í sjúkraskrá sjúklings 
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Forðist mistök: Við afgreiðslu og undirbúning 

 
Heilbrigðisstarfsmenn eiga að skoða lyfjaumbúðirnar, merkimiða á hettuglösum og lit á hettum 
hettuglasa til að tryggja að lyfið sem er undirbúið og gefið sé Kadcyla (trastuzúmab emtansín) en 
ekki annað lyf sem inniheldur trastuzúmab, svo sem Herceptin (trastuzúmab) eða Enhertu 
(trastuzúmab deruxtecan). 
 
Mismunur og líkindi milli Roche lyfjanna Herceptin, Herceptin s.c. og Kadcyla: 

 

Vinsamlega athugið að lífræn hliðstæðulyf við Herceptin (trastuzúmab) og önnur lyf sem innihalda trastuzúmab geta einnig 
verið fáanleg til gjafar með innrennsli í bláæð. 
 

 

 
Vörumerki    

Innihald 150 mg 600 mg 100 mg 160 mg 

Mynd af 
pakkningu og 
litasamsetning 

     

Litir á 
merkimiða     

Litur á hettu     

Auðkennislitir 
Dökkappelsínugult/ 

rautt 

Dökkappelsínugult/ 

ljósblátt 

Gult/   

hvítt 

Gult/ 

fjólublátt 
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Hugsanlegar aðgerðir til að draga úr áhættu: 

 
 

• Lyfjafræðingar þurfa að kynna sér Samantekt á eiginleikum lyfs fyrir Kadcyla 

• Gangið úr skugga um að verklagsreglur til að koma í veg fyrir mistök við lyfjagjöf séu 

fyrir hendi á sjúkrahúsinu/deildinni og að þeim sé fylgt 

• Athugið þegar lyfjafyrirmæli eru lesin að heiti virku innihaldsefnanna í nokkrum 

gerðum lyfja eru mjög svipuð (t.d. trastuzúmab, trastuzúmab s.c., trastuzúmab 

emtansín og trastuzúmab deruxtecan) 

• Gangið örugglega úr skugga um að lyfið sem ætlunin er að ávísa sé Kadcyla 

(trastuzúmab emtansín), og að bæði heitin séu skráð í lyfjafyrirmælin og/eða í 

sjúkraskrá sjúklingsins 

• Hafið samband við lækninn sem er ábyrgur fyrir meðferðinni ef vafi kemur upp 

• Kynnið ykkur mismunandi pakkningar, merkimiða og liti á hettum hettuglasa til að 

tryggja að rétt pakkning sé valin 

• Gangið úr skugga um að rétt lyf séu pöntuð frá dreifingaraðila og að rétt lyf berist til 

apóteksins 

• Geymið Kadcyla (trastuzúmab emtansín) á öðrum stað í kælinum en önnur lyf sem 

innihalda trastuzúmab (t.d. Herceptin, Herceptin s.c. og Enhertu). 
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Forðist mistök: Hjúkrunarfræðingar/lyfjagjöf 

Hugsanlegar aðgerðir til að draga úr áhættu: 

 

 
 
 

• Hjúkrunarfræðingar þurfa að kynna sér Samantekt á eiginleikum lyfs fyrir Kadcyla.  

• Gangið úr skugga um að verklagsreglur til að koma í veg fyrir mistök við lyfjagjöf séu fyrir 

hendi á sjúkrahúsinu/deildinni og að þeim sé fylgt 

• Athugið bæði lyfjafyrirmælin og sjúkraskrá sjúklingsins til að ganga úr skugga um að bæði 

heiti lyfsins sem er ávísað, Kadcyla og trastuzúmab emtansín, séu skráð 

• Berið merkimiðann á innrennslispokanum saman við lyfjafyrirmælin og sjúkraskrá sjúklingsins 

þegar þið fáið hann í hendur 

• Íhugið að láta tvo hjúkrunarfræðinga ganga úr skugga um að rétt lyf sé gefið og að 

skammtastærð sé rétt áður en innrennslið er gefið 

• Þegar rætt er um lyfið við sjúklinginn á að nota heitin Kadcyla og trastuzúmab emtansín 

• Ekki má gefa Kadcyla (trastuzúmab emtansín) í stærri skömmtum en 3,6 mg/kg einu sinni 

á 3 vikna fresti 

• Kynnið ykkur breytingar á skömmtun Kadcyla (trastuzúmab emtansín) vegna eituráhrifa 


	Kadcyla (trastuzúmab emtansín):
	Ábending
	Mismunur og líkindi milli Roche lyfjanna Herceptin, Herceptin s.c. og Kadcyla:
	Vinsamlega athugið að lífræn hliðstæðulyf við Herceptin (trastuzúmab) og önnur lyf sem innihalda trastuzúmab geta einnig verið fáanleg til gjafar með innrennsli í bláæð.
	Mikilvægar upplýsingar:
	Rafræn kerfi: Hugsanleg hætta á ruglingi (uppfærðar myndir)
	Handskrifuð lyfjafyrirmæli: Hugsanleg hætta á ruglingi
	Aðgerðir til að draga úr áhættu
	Forðist mistök: Við afgreiðslu og undirbúning
	Vinsamlega athugið að lífræn hliðstæðulyf við Herceptin (trastuzúmab) og önnur lyf sem innihalda trastuzúmab geta einnig verið fáanleg til gjafar með innrennsli í bláæð.
	Hugsanlegar aðgerðir til að draga úr áhættu:
	Forðist mistök: Hjúkrunarfræðingar/lyfjagjöf
	Hugsanlegar aðgerðir til að draga úr áhættu:

