
Tarcevan anto-ohjeet ja haittavaikutusten hallintasuunnitelma 

Tämä opas antaa käytännön ohjeita Tarcevan (erlotinibi) käytöstä. Katso tarkemmat tiedot 
valmisteyhteenvedosta1 

Käyttöaiheet 

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC) 
· Tarceva on tarkoitettu 

– ensilinjan hoidoksi paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen 
keuhkosyövän (NSCLC) hoitoon potilaille, joilla on aktivoivia epidermaalisen 
kasvutekijäreseptorin (EGFR) mutaatioita 

– monoterapiana ylläpitohoidoksi paikallisesti levinneen tai metastasoituneen NSCLC:n 
hoitoon potilaille, joiden tauti on stabiili ensilinjassa annetun 4 syklin platinapohjaisen 
standardihoidon jälkeen 

– paikallisesti levinneen tai metastasoituneen NSCLC:n hoitoon, kun vähintään yksi 
aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi. 

Haimasyöpä 
· Tarceva on tarkoitettu yhdessä gemsitabiinin kanssa metastasoituneen haimasyövän hoitoon.  

Anto-ohjeet 
· Tarcevaa on saatavana kolme tablettivahvuutta: 150 mg, 100 mg ja 25 mg.1 
· Tarcevan suositeltu vuorokausiannos on 

– 150 mg ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä1 
– 100 mg haimasyövässä yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa1 (ks. gemsitabiinin 

valmisteyhteenveto) 
· Tarceva otetaan suun kautta vähintään 1 tunti ennen ateriaa tai 2 tuntia aterian jälkeen1 

– Potilasta on neuvottava ottamaan yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin, jos hän on unohtanut 
ottaa yhden tai useamman Tarceva-annoksen. Annosta ei saa kaksinkertaistaa 
unohtuneen annoksen korvaamiseksi.  

· Tupakoijaa on kehotettava lopettamaan tupakointi Tarceva-hoidon ajaksi1 
· Naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, on kehotettava välttämään raskaaksi tulemista 

Tarceva-hoidon aikana.1 
· Voimakkaiden CYP3A4-entsyymin indusoijien tai estäjien samanaikaista käyttöä on vältettävä 1 
· Jos potilaalle ilmaantuu kohtuutonta toksisuutta eikä se ole hoidollisesti hallittavissa, annoksen 

pienentämistä tai Tarceva-hoidon keskeyttämistä tai lopettamista on harkittava. Jos annoksen 
muuttaminen on tarpeen, annosta on pienennettävä 50 mg kerrallaan.1 

  



Haittatapahtumat 
· Interstitiaalisen keuhkosairauden (ILD) kaltaisia tapahtumia esiintyy melko harvoin. 

Vahvistetuissa ILD-tapauksissa Tarceva-hoito on keskeytettävä. ILD:n kaltaisten tapahtumien 
hoito kuvataan jäljempänä. 

Interstitiaalisen keuhkosairauden (ILD) kaltaisten tapahtumien hoito 
· ILD:n kaltaiset tapahtumat, mukaan lukien kuolemaan johtaneet tapaukset, ovat melko 

harvinaisia Tarcevalla hoidettavilla potilailla (kokonaisilmaantuvuus on noin 0,6 %). ILD:n 
ilmaantuvuus oli suurempi (noin 5 %, ja kuolleisuus 1,5 %) japanilaista syntyperää olevilla 
potilailla. 1 

· Sekoittavat ja myötävaikuttavat tekijät, kuten samanaikainen tai aikaisempi solunsalpaajahoito, 
aikaisempi sädehoito, potilaan ennestään sairastama parenkymaalinen keuhkosairaus, 
metastasoitunut keuhkosairaus tai keuhkoinfektio, ovat yleisiä. 1 

· Jos potilaalle ilmaantuu äkillisesti uusia ja/tai eteneviä selittämättömiä keuhko-oireita, kuten 
hengenahdistusta, yskää ja kuumetta, Tarceva-hoito on keskeytettävä diagnostisen arvioinnin 
ajaksi. Tarcevalla ja gemsitabiinilla samanaikaisesti hoidettavia potilaita on tarkkailtava 
huolellisesti mahdollisen ILD:n kaltaisen toksisuuden kehittymisen havaitsemiseksi. 1 

· Jos ILD diagnosoidaan, Tarceva-hoito on lopetettava ja aloitettava asianmukainen hoito 
tarpeen mukaan. 

 

Tämä suositus ei korvaa lääkärin riippumatonta arviota. 

 

Haittavaikutuksista raportoiminen 

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (www.fimea.fi) 

tai 

Rochen paikalliseen lääketurvayksikköön 
Puhelin: 010 554 500 (24 h) tai 
Sähköposti:  finland.laaketurva@roche.com  

 

 

Viite 

1. Tarcevan® (erlotinibi) valmisteyhteenveto 
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