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Окрелизумаб инжекция
произнася се като (OK" re liz' ue mab)

защо е предписано това лекарство?

Инжекцията с окрелизумаб се използва за лечение на възрастни с различни форми на множествена 
склероза (МС; заболяване, при което нервите не функционират правилно и хората могат да изпитат 
слабост, изтръпване, загуба на мускулна координация и проблеми със зрението, речта и контрола на 
пикочния мехур) включително:

първично-прогресивни форми (симптомите постепенно се влошават с течение на времето) на МС,

клинично изолиран синдром (CIS; епизоди на нервни симптоми, които продължават най-малко 24 часа),

пристъпно-ремитентни форми (протичане на заболяването, при което симптомите се появяват от време на време), или

вторично прогресивни форми (протичане на заболяването, при което рецидивите се появяват по-често).

Окрелизумаб в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Той действа, като спира определени клетки на 

имунната система да причинят увреждане.

как трябва да се използва това лекарство?

Окрелизумаб инжекцията идва като разтвор (течност), който трябва да се инжектира интравенозно (във вена) от лекар или медицинска 

сестра. Обикновено се прилага веднъж на всеки 2 седмици за първите две дози (на седмица 0 и седмица 2), а след това инфузии се 

прилагат веднъж на всеки 6 месеца.

Инжектирането на окрелизумаб може да причини сериозни реакции по време на инфузия и до един ден след получаване на 

инфузията. Може да Ви бъдат предписани други лекарства за лечение или предотвратяване на реакции към окрелизумаб. Лекар 

или медицинска сестра ще ви наблюдават внимателно, докато получавате инфузията и най-малко 1 час след това, за да осигурите 

лечение в случай на определени странични ефекти на лекарството. Вашият лекар може временно или окончателно да спре 

лечението Ви или да намали дозата, ако получите определени нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар или медицинска 

сестра, ако получите някое от следните по време на или в рамките на 24 часа след инфузията: обрив; сърбеж; копривна треска; 

зачервяване на мястото на инжектиране; затруднено дишане или преглъщане; кашлица; хрипове; обрив; усещане за припадък; 

дразнене в гърлото; болка в устата или гърлото; недостиг на въздух; подуване на лицето, очите, устата, гърлото, езика, или устни; 

зачервяване; треска; умора; умора; главоболие; световъртеж; гадене; или препускащ сърдечен ритъм. Обадете се незабавно на 

Вашия лекар или потърсете незабавна спешна медицинска помощ, ако изпитате някой от тези симптоми, след като напуснете 

лекарския кабинет или медицинското заведение.
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Окрелизумаб може да помогне за контролиране на симптомите на множествена склероза, но не ги лекува. Вашият лекар ще Ви 

наблюдава внимателно, за да види колко добре действа окрелизумаб при Вас. Важно е да кажете на Вашия лекар как се чувствате 

по време на лечението.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), 

когато започнете лечение с инжекция окрелизумаб и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете внимателно 

информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите уебсайта на 

Администрацията по храните и лекарствата (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm) или уебсайта на 

производителя, за да получите Ръководството за лекарства.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с окрелизумаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към окрелизумаб, други лекарства или някоя от съставките на 
инжекцията с окрелизумаб. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете 
лекарства, които потискат имунната ви система, като следните: кортикостероиди, включително дексаметазон, 
метилпреднизолон (Medrol) и преднизон (Rayos); циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune); даклизумаб (Zinbryta); 
финголимод (Гиленя); митоксантрон; натализумаб (Tysabri); такролимус (Астаграф, Програф); или терифлуномид 
(Aubagio). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 
внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали хепатит B (HBV; вирус, който инфектира черния дроб и може да причини 

тежко чернодробно увреждане или рак на черния дроб). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате окрелизумаб.

уведомете Вашия лекар, ако имате някакъв вид инфекция, преди да започнете лечението с инжекция 
окрелизумаб.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Използвайте ефективен контрол на 

раждаемостта по време на лечението с окрелизумаб и в продължение на 6 месеца след последната доза. Ако забременеете, докато 

приемате окрелизумаб, обадете се на Вашия лекар. Ако получавате инжекция окрелизумаб по време на бременността, не забравяйте 

да говорите с лекаря на вашето бебе за това след раждането на бебето. Вашето бебе може да се наложи да отложи получаването на 

определени ваксини.

уведомете Вашия лекар, ако сте имали скорошна ваксинация или планирате да получите някакви ваксини. Може да се 
наложи да получите определени видове ваксини най-малко 4 седмици преди, а други поне 2 седмици преди да 
започнете лечение с инжекция с окрелизумаб. Не си правете никакви ваксини, без да говорите с Вашия лекар по време 
на лечението.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?
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Ако пропуснете среща за получаване на окрелизумаб, обадете се на Вашия лекар възможно най-скоро, за да 

пренасрочите срещата си.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Окрелизумаб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

подуване или болка в ръцете, ръцете, краката или стъпалата

диария

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела КАК, незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

треска, втрисане, упорита кашлица или други признаци на инфекция

рани в устата

херпес зостер (обрив, който може да се появи при хора, които са имали варицела в миналото)

рани около гениталиите или ректума

кожна инфекция

слабост от едната страна на тялото; тромавост на ръцете и краката; промени в зрението; промени в мисленето, 
паметта и ориентацията; объркване; или промени в личността

Окрелизумаб може да увеличи риска от някои видове рак, включително рак на гърдата. Говорете с Вашия лекар за 

рисковете от приема на това лекарство.

Окрелизумаб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания преди и по 

време на Вашето лечение, за да провери реакцията на тялото Ви към инжектирането на окрелизумаб.

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно инжектирането на окрелизумаб.
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За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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