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TOCILIZUMAB (ROACTEMRA®) 

 
Roactemra® conté el principi actiu Tocilizumab.  
 
Tocilizumab és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació associat a artritis reumatoide.  

 
Com s’ha de prendre? 

 
Roactemra®  s’administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, 
contusionada o endurida. 
 
La dosi inicial recomanada per pacients adults amb artritis reumatoide es de 162 mg subcutània cada  setmana. 
 
Trií un dia i administri sempre Roactemra ® el mateix dia de la setmana i a la mateixa hora. 
 
Els pacients que canviïn de la presentació intravenosa a la subcutània, hauran d’administrar-se la primera dosi 
subcutània en lloc de la següent dosis endovenosa programada i posteriorment 1 dosi setmanalment. 
 
Roactemra® es conserva en el frigorífic. Tregui’l del frigorífic, 30 minuts abans 
d’administrar. No agitar. Un cop fora de la nevera Roactemra® s’ha 
d’administrar en les següents 8 h i no es pot emmagatzemar per sobre de 
30ºC.  

 
 
Que fer si s’oblida una dosi? 
 
Administri-la lo abans possible i seguir administrant les següents dosis cada setmana. 
 
No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblit. 

 
Precaucions 

 
Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins tres mesos després de 
finalitzar el tractament.  
 
Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge. Abans d’iniciar 
l’alletament matern consulti al seu metge. 
 
Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Roactemra®. 
Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se. 
 
Si té una infecció activa com la grip, angines o febre no ha de començar el tractament amb Roactemra ®. 
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Presentacions comercials 

 
Presentacions en el nostre centre: 
Roactemra ® 162 mg xeringa precarregada 

 
 
Interaccions amb altres medicaments 
 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte de Roactemra ® . No prengui cap altre medicament, suplement 
dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic. 

 
Efectes secundaris 
 
Entre els efectes adversos més freqüents associat a Roactemra ® trobem: 
- Risc augmentat de patir infeccions, com la tuberculosi que es pot manifestar amb tos persistent, pèrdua de pes, 
apatia o febrícula, o de qualsevol altre tipus d’infecció que pot cursar amb febre,   malestar general, dolor, 
molèsties a l’orinar. 
- Reacció de hipersensibilitat que es manifesta en forma d’erupció cutània, febre, dificultat respiratòria o picor. 
- Reacció en el lloc de injecció: eritema, pruïja, dolor i hematoma. 
- Alteracions hematològiques: descens dels neutròfils elevació de les transaminases i dels paràmetres lipídics. 
 
Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos. 

 
Conservació 
 
Conservi en nevera (entre 2 i 8ºC).  No congelar. Mantenir fora de l’abast dels nens. Protegir de la llum. 

 
Caducitat 

 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l’envàs. 

 
 
Si vol saber més pot consultar... 

 
 
 
 
https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html 
 
http://www.lire.es/index.php/area-descargas 
 
http://www.forumclinic.org/es/artrosis-y-artritis/informaci%C3%B3n/informaci%C3%B3n-sobre-artrosis-y-artritis 
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