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de ce este prescris acest medicament?

Ocrelizumab injectabil este utilizat pentru a trata adulții cu diferite forme de scleroză 
multiplă (SM; o boală în care nervii nu funcționează corect și oamenii pot prezenta 
slăbiciune, amorțeală, pierderea coordonării musculare și probleme cu vederea, vorbirea 
și controlul vezicii urinare) inclusiv:

forme primar-progresive (simptomele se agravează treptat în timp) de SM,

sindrom izolat clinic (CIS; episoade de simptome nervoase care durează cel puțin 24 de ore),

forme recidivante-remisive (cursul bolii în care simptomele apar din când în când) sau

forme secundar progresive (cursul bolii în care recidivele apar mai des).

Ocrelizumab într-o clasă de medicamente numite anticorpi monoclonali. Funcționează prin oprirea anumitor celule ale 

sistemului imunitar de a provoca leziuni.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Ocrelizumab injectabil vine ca o soluție (lichid) care trebuie injectată intravenos (în venă) de către un medic sau o asistentă. De 

obicei, se administrează o dată la 2 săptămâni pentru primele două doze (în săptămâna 0 și în săptămâna 2), iar apoi perfuziile se 

administrează o dată la 6 luni.

Injecția cu ocrelizumab poate provoca reacții grave în timpul unei perfuzii și până la o zi după administrarea perfuziei. Vi se pot 

administra alte medicamente pentru a trata sau a ajuta la prevenirea reacțiilor la ocrelizumab. Un medic sau o asistentă vă va 

supraveghea îndeaproape în timp ce primiți perfuzia și timp de cel puțin 1 oră după aceea pentru a oferi tratament în cazul 

anumitor reacții adverse ale medicamentului. Medicul dumneavoastră vă poate opri temporar sau definitiv tratamentul sau reduce 

doza, dacă prezentați anumite reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră sau asistentei dacă aveți oricare dintre 

următoarele simptome în timpul sau în decurs de 24 de ore după perfuzie: erupție cutanată; mâncărime; urticarie; roșeață la locul 

injectării; dificultăți de respirație sau de înghițire; tuse; respirație șuierătoare; eczemă; senzație de leșin; iritație a gâtului; dureri de 

gură sau gât; dificultăți de respirație; umflarea feței, ochilor, gurii, gâtului, limbii, sau buze; spălare; febră; oboseală; oboseală; 

durere de cap; ameţeală; greaţă; sau o bătaie accelerată a inimii. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau primiți imediat 

asistență medicală de urgență dacă aveți oricare dintre aceste simptome după ce părăsiți cabinetul medicului sau unitatea 

medicală.
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Ocrelizumab poate ajuta la controlul simptomelor de scleroză multiplă, dar nu le vindecă. Medicul dumneavoastră vă va supraveghea cu atenție 

pentru a vedea cât de bine funcționează ocrelizumab pentru dumneavoastră. Este important să spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în 

timpul tratamentului.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci 

când începeți tratamentul cu ocrelizumab injectabil și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile 

și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al 

Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm) sau site-ul web al 

producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi o injecție cu ocrelizumab,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ocrelizumab, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele din injecția cu ocrelizumab. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați medicamente care vă suprimă sistemul imunitar, cum ar fi următoarele: corticosteroizi, inclusiv dexametazonă, 
metilprednisolon (Medrol) și prednison (Rayos); ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune); daclizumab (Zinbryta); 
fingolimod (Gilenya); mitoxantrona; natalizumab (Tysabri); tacrolimus (Astagraf, Prograf); sau teriflunomidă (Aubagio). Este 
posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 
efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată hepatită B (VHB; un virus care infectează ficatul și poate 

provoca leziuni hepatice severe sau cancer la ficat). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu primiți ocrelizumab.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți orice tip de infecție înainte de a începe tratamentul cu ocrelizumab 
injectabil.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Utilizați un control al nașterii 

eficient în timpul tratamentului cu ocrelizumab și timp de 6 luni după doza finală. Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți 

ocrelizumab, adresați-vă medicului dumneavoastră. Dacă vi se injectează ocrelizumab în timpul sarcinii, asigurați-vă că discutați 

despre acest lucru cu medicul copilului dumneavoastră după ce copilul dumneavoastră se naște. Bebelușul dumneavoastră poate 

avea nevoie să întârzie primirea anumitor vaccinuri.

spuneți medicului dumneavoastră dacă v-ați vaccinat recent sau sunteți programat să primiți vreo vaccinare. Poate fi 
necesar să primiți anumite tipuri de vaccinuri cu cel puțin 4 săptămâni înainte, iar altele cu cel puțin 2 săptămâni înainte 
de a începe tratamentul cu ocrelizumab injectabil. Nu vă vaccinați fără a discuta cu medicul dumneavoastră în timpul 
tratamentului.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?
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Dacă pierdeți o programare pentru a primi un ocrelizumab, sunați-vă medicul cât mai curând posibil pentru a vă 

reprograma programarea.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Ocrelizumab poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

umflare sau durere la mâini, brațe, picioare sau picioare

diaree

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate 
în secțiunea CUM, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de 
urgență:

febră, frisoane, tuse persistentă sau alte semne de infecție

afte bucale

zona zoster (o erupție care poate apărea la persoanele care au avut varicela în trecut)

răni în jurul organelor genitale sau rectului

infecție a pielii

slăbiciune pe o parte a corpului; stângăcie a brațelor și picioarelor; modificări ale vederii; schimbări în gândire, 
memorie și orientare; confuzie; sau schimbări de personalitate

Ocrelizumab poate crește riscul anumitor tipuri de cancer, inclusiv cancerul de sân. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 

riscurile de a primi acest medicament.

Ocrelizumab poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

primiți acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator înainte și 

în timpul tratamentului pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu ocrelizumab.

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre injecția cu ocrelizumab.
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Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Ocrevus®
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