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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

КІТРУДА 25 мг/мл, концентрат для розчину для інфузій 
пембролізумаб 

 
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він 
містить важливу для Вас інформацію. 
- Збережіть цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися прочитати його ще раз. 
- Важливо, щоб під час лікування Ви завжди носили з собою картку-пам’ятку пацієнта. 
- Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до Вашого лікаря. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря. Це також 

стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не вказаних в цьому листку-вкладиші. 
Див. розділ 4. 

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
 
1. Що таке препарат Кітруда і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж ви почнете приймати препарат Кітруда 
3. Як застосовується препарат Кітруда 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Кітруда 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що це за препарат Кітруда і для чого він застосовується 
 
Препарат Кітруда містить діючу речовину пембролізумаб, яка є моноклональним антитілом. 
Препарат Кітруда діє, допомагаючи вашій імунній системі боротися з раком. 
 
Препарат Кітруда застосовують дорослим для лікування: 
• різновид раку шкіри, що називається меланома 
• різновид раку легень, що називається недрібноклітинний рак легень 
• різновид раку під назвою класична лімфома Ходжкіна 
• різновид раку, що називається рак сечового міхура (уротеліальна карцинома) 
• різновид раку голови та шиї, що називається плоскоклітинною карциномою голови та шиї 
• різновид раку нирок, що називається нирково-клітинна карцинома 
• різновид раку з високою мікросателітною нестабільністю (MSI-H) або дефіцитом механізмів 

репарації (dMMR) у товстій чи прямій кишці (так званий колоректальний рак), матці (так 
званий рак ендометрія), шлунку (так званий рак шлунка), тонкої кишки (так званий рак 
тонкої кишки), жовчної протоки або жовчного міхура (так званий рак жовчних шляхів) 

• різновид раку, що називається езофагеальна карцинома 
• різновид раку грудної залози, що називається тричі негативним раком грудної залози 
• різновид раку матки, що називається карцинома ендометрію 
• різновид раку, який називається рак шийки матки 

 
Препарат Кітруда застосовують для лікування дітям та підліткам: 
• віком від 3 років для лікування виду раку, який називається класичною лімфомою 

Ходжкіна 
• віком від 12 років для лікування виду раку, який називається меланома. 

 
Пацієнти отримують препарат Кітруда коли рак поширився або не може бути зупинений 
хірургічним шляхом. 
 
Пацієнти отримують препарат Кітруда після операції з видалення меланоми або нирково-
клітинної карциноми, щоб запобігти повторній появі раку (ад’ювантна терапія). 
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Пацієнти отримують препарат Кітруда перед  оперативним втручанням (неоад’ювантна терапія) 
для лікування тричі негативного раку грудної залози, а потім продовжують отримувати після 
операції (ад’ювантна терапія), щоб запобігти повторній появі раку. 
 
Препарат Кітруда можна призначати в комбінації з іншими протираковими лікарськими 
засобами. Важливо, щоб Ви також прочитали листок-вкладиш до інших лікарських засобів. 
Якщо у Вас виникли запитання щодо цих лікарських засобів, зверніться до Вашого лікаря. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете приймати препарат Кітруда 
 
Препарат Кітруда не слід приймати в наступному випадку 
- якщо у Вас алергія на пембролізумаб або будь-які інші інгредієнти цього препарату (перелічені 
в розділі 6 «Вміст упаковки та інша інформація»). Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо Ви 
маєте сумніви. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Проконсультуйтеся з Вашим лікарем або медичною сестрою перш ніж почнете приймати 
препарат Кітруда. 
 
Перш ніж отримувати препарат Кітруда, повідомте Вашому лікарю якщо Ви: 
- маєте аутоімунне захворювання (стан, коли організм атакує власні клітини) 
- маєте пневмонію або запалення легень (так званий пневмоніт) 
- раніше отримували іпілімумаб, інший препарат для лікування меланоми, і відчували серйозні 

побічні ефекти через такий препарат 
- мали алергічну реакцію на інші види терапії моноклональними антитілами 
- маєте або мали хронічну вірусну інфекцію печінки, включаючи гепатит B (HBV) або гепатит 

C (HCV) 
- маєте інфекцію вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) або синдром набутого імунодефіциту 

(СНІД) 
- маєте ураження печінки 
- маєте ураження нирок 
- перенесли пересадку цільного органу або кісткового мозку (стовбурові клітини) з 

використанням донорських стовбурових клітин (алогенний трансплантат) 
 
Коли Ви отримуєте препарат Кітруда у Вас можуть виникнути серйозні побічні ефекти. Ці 
побічні ефекти іноді можуть стати небезпечними для життя і можуть призвести до смерті. Ці 
побічні ефекти можуть виникнути в будь-який час під час лікування або навіть після закінчення 
лікування. Ви можете відчувати більше одного побічного ефекту одночасно. 
 
Якщо у Вас є будь-який з наведених нижче станів, негайно зателефонуйте або зверніться до 
Вашого лікаря. Ваш лікар може призначити вам інші лікарські засоби, щоб запобігти більш 
важким ускладненням і послабити наявні симптоми. Ваш лікар може відмінити застосування 
наступної дози препарату Кітруда або відмінити лікування препаратом Кітруда. 
- запалення легень, яке може включати задишку, біль у грудях або кашель 
- запалення кишечника, яке може включати діарею або більшу частоту випорожнення, ніж 

зазвичай, чорний, дьогтеподібний, липкий стілець або стілець з кров'ю або слизом, сильний 
біль або болючість у шлунку, нудоту, блювання 

- запалення печінки, яке може включати нудоту або блювання, відчуття меншого голоду, біль 
у правому боці живота, пожовтіння шкіри або білків очей, темну сечу або кровотечу чи синці, 
що виникають легше, ніж зазвичай 

- запалення нирок, яке може включати зміни кількості або кольору сечі 
- запалення гормональних залоз (особливо щитовидної залози, гіпофіза та надниркових залоз), 

яке може включати прискорене серцебиття, втрату маси тіла, підвищене потовиділення, 
збільшення маси тіла, випадання волосся, відчуття холоду, закреп, глибший голос, болі в 
м’язах, запаморочення або непритомність, головні болі що не зникають або незвичайний 
головний біль 
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- цукровий діабет 1 типу, включаючи діабетичний кетоацидоз (кислота в крові, що утворюється 
внаслідок цукрового діабету), симптоми якого можуть включати відчуття більшого голоду або 
спраги, ніж зазвичай, необхідність частішого сечовипускання або зниження маси тіла, 
відчуття втоми або нудоти, біль у шлунку, прискорене та глибоке дихання, сплутаність 
свідомості, незвичайну сонливість, солодкий запах дихання, солодкий або металевий присмак 
у роті або інший запах сечі чи поту 

- запалення очей, яке може включати зміни зору 
- запалення в м'язах, яке може включати біль або слабкість м'язів 
- запалення серцевого м'яза, яке може включати задишку, нерегулярне серцебиття, відчуття 

втоми або біль у грудях 
- запалення підшлункової залози, яке може включати біль у животі, нудоту та блювання 
- запалення шкіри, яке може включати висип, свербіж, утворення пухирів на шкірі, лущення 

шкіри або рани на шкірі та/або виразки в роті або на слизовій оболонці носа, горла чи статевих 
органів 

- імунні розлади, які можуть вражати легені, шкіру, очі та/або лімфатичні вузли (саркоїдоз) 
- запалення головного мозку, яке може включати сплутаність свідомості, лихоманку, проблеми 

з пам'яттю або судоми (енцефаліт) 
- біль, оніміння, поколювання або слабкість в руках або ногах; проблеми з сечовим міхуром або 

кишечником, включаючи необхідність частішого сечовипускання, нетримання сечі, 
утруднене сечовипускання та закреп (мієліт) 

- запалення і рубцювання жовчних проток, які можуть включати біль у верхній правій частині 
живота, набряк печінки або селезінки, втому, свербіж або пожовтіння шкіри або білків очей 
(склерозуючий холангіт) 

- запалення шлунку (гастрит) 
- інфузійні реакції, які можуть включати задишку, свербіж або висип, запаморочення або 

лихоманку 
 
Ускладнення, включаючи хворобу «трансплантат проти хазяїна» у людей з 
трансплантацією кісткового мозку (стовбурових клітин), де використовуються донорські 
стовбурові клітини (алогенні). Ці ускладнення можуть бути важкими і призвести до смерті. 
Вони можуть виникнути, якщо у Вас був такий вид трансплантації в минулому або якщо Ви 
отримаєте її в майбутньому. Ваш лікар стежитиме за ознаками та симптомами, які можуть 
включати висип на шкірі, запалення печінки, біль у животі або діарею. 
 
Діти та підлітки 
Препарат Кітруда не застосовують дітям віком до 18 років, за винятком дітей: 
- з класичною лімфомою Ходжкіна віком від 3 років  
- з меланомою віком від 12 років. 

 
Інші лікарські засоби та препарат Кітруда 
Повідомте Вашому лікарю 
- Якщо Ви приймаєте інші лікарські засоби, які ослаблюють Вашу імунну систему. Прикладами 

цього можуть бути кортикостероїди, такі як преднізон. Ці лікарські засоби можуть впливати 
на дію препарату Кітруда. Однак після лікування препаратом Кітруда Ваш лікар може 
призначити Вам кортикостероїди, щоб зменшити побічні ефекти, які можуть виникнути при 
застосуванні препарату Кітруда. Кортикостероїди також можуть бути призначені Вам перед 
початком застосування препарату Кітруда у поєднанні з хіміотерапією з метою запобігання 
та/або лікування нудоти, блювання та інших побічних ефектів, спричинених хіміотерапією. 

- Якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або можете приймати будь-які інші лікарські 
засоби. 

 
Вагітність 
- Ви не повинні приймати препарат Кітруда, якщо Ви вагітні, за винятком випадку коли Ваш 

лікар спеціально рекомендує цей препарат. 
- Якщо Ви вагітні, думаєте, що можете бути вагітні або плануєте мати дитину, повідомте про 

це Вашого лікаря. 
- Препарат Кітруда може завдати шкоди або смерті вашій ненародженій дитині. 
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- Якщо Ви жінка, яка може завагітніти, Вам необхідно використовувати відповідні засоби 
контрацепції під час лікування препаратом Кітруда та протягом щонайменше 4 місяців після 
застосування останньої дози. 

 
Грудне вигодовування 
- Якщо Ви годуєте груддю, повідомте про це Вашого лікаря. 
- Не годуйте груддю під час застосування препарату Кітруда. 
- Невідомо, чи проникає препарат Кітруда у грудне молоко. 
 
Керування транспортними засобами й робота з іншими механізмами 
Препарат Кітруда незначним чином впливає на Вашу здатність керувати автомобілем або 
іншими механізмами. Можливими побічними ефектами препарату Кітруда є запаморочення, 
втома або слабкість. Не керуйте автомобілем та не працюйте з іншими механізмами після того, 
як Ви отримали препарат Кітруда, якщо Ви не впевнені, що почуваєтеся добре. 
 
3. Як застосовується препарат Кітруда 
 
Препарат Кітруда Вам будуть вводити у лікарні або клініці під наглядом лікаря, який має досвід 
лікування раку. 
- Рекомендована доза препарату Кітруда для дорослих становить 200 мг кожні 3 тижні або 

400 мг кожні 6 тижнів. 
- Рекомендована доза препарату Кітруда для дітей та підлітків віком від 3 років із класичною 

лімфомою Ходжкіна та підлітків віком від 12 років з меланомою становить 2 мг/кг маси тіла 
(максимум 200 мг) кожні 3 тижні. 

- Ваш лікар вводитиме Вам препарат Кітруда шляхом інфузії у вену (внутрішньовенно) 
протягом приблизно 30 хвилин. 

- Ваш лікар вирішить скільки процедур лікування Вам потрібно. 
 
Якщо Ви пропускаєте візит, щоб отримати препарат Кітруда 
- Негайно зателефонуйте Вашому лікарю, щоб перенести Ваш візит. 
- Дуже важливо, щоб Ви не пропускали прийом цього препарату. 
 
Якщо Ви припините отримувати препарат Кітруда 
Припинення лікування може припинити ефект цього препарату. Не припиняйте лікування 
препаратом Кітруда, якщо Ви не обговорили це зі своїм лікарем. 
 
Якщо у Вас є додаткові запитання щодо лікування, зверніться до Вашого лікаря. 
 
Ви також знайдете цю інформацію в картці-пам’ятці пацієнта, яку Вам надав Ваш лікар. Важливо 
завжди мати з собою цю картку-пам’ятку та показати її партнеру або особам, які здійснюють 
догляд. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні реакції, хоча вони розвиваються 
не в кожного пацієнта. 
 
Коли Ви отримуєте препарат Кітруда, у Вас можуть виникнути серйозні побічні ефекти. Дивіться 
розділ 2. 
 
Повідомлялося про такі побічні ефекти при застосуванні лише пембролізумабу: 
 
Дуже часті побічні реакції (можуть виникати більш ніж в 1 з 10 осіб) 
- зниження кількості еритроцитів 
- зниження активності щитовидної залози 
- менше відчуття голоду 
- головний біль 
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- задишка; кашель 
- діарея; біль у животі; нудота; блювання; закреп 
- свербіж; шкірний висип 
- біль у м'язах і кістках; біль в суглобах 
- відчуття втоми; незвичайна втома або слабкість; набряк; лихоманка 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати в 1 з 10 осіб) 
- інфекція легень 
- зниження кількості тромбоцитів (легше утворення синців або кровотечі); зниження кількості 

лейкоцитів (нейтрофілів; лімфоцитів) 
- реакції, пов’язані з інфузією препарату 
- гіперактивна робота щитовидної залози; припливи жару 
- зниження вмісту натрію, калію або кальцію в крові 
- проблеми зі сном 
- запаморочення; запалення нервів, що викликає оніміння, слабкість, поколювання або пекучий 

біль в руках і ногах; нестача енергії; зміни у відчутті смаку 
- сухість очей 
- порушення серцевого ритму 
- високий артеріальний тиск 
- запалення легень 
- запалення кишечника; сухість у роті 
- запалення печінки 
- червоний висип, іноді з пухирцями; ділянки шкіри, які втратили колір; запалення шкірного 

покриву; сухість, свербіж шкіри; випадання волосся; проблеми зі шкірою, схожі на акне 
- біль у м'язах, ломота або чутливість; біль у руках або ногах; біль у суглобах з набряком 
- озноб; грипоподібне захворювання 
- підвищення рівня печінкових ферментів у крові; підвищений вміст кальцію в крові; 

аномальний результат тесту функції нирок 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати не більш ніж в 1 зі 100 осіб) 
- зниження кількості білих кров'яних тілець (лейкоцитів і еозинофілів) 
- реакція у вигляді запалення проти тромбоцитів 
- імунні розлади, які можуть вражати легені, шкіру, очі та/або лімфатичні вузли (саркоїдоз) 
- зниження секреції гормонів, що виробляються наднирковими залозами; запалення гіпофіза, 

розташованого біля основи головного мозку; запалення щитовидної залози 
- цукровий діабет 1 типу, включно з діабетичним кетоацидозом 
- стан, при якому м'язи стають слабкими і легко втомлюються; судоми 
- запалення очей; біль в очах, подразнення, свербіж або почервоніння; дискомфортна 

чутливість до світла; плями перед очима 
- запалення серцевого м'яза, яке може проявлятися у вигляді задишки, нерегулярного 

серцебиття, відчуття втоми або болю в грудях 
- запалення серцевої оболонки; скупчення рідини навколо серця 
- запалення підшлункової залози 
- запалення шлунка 
- виразка, що розвивається на внутрішній оболонці шлунка або у верхній частині тонкої кишки 
- потовщений, іноді лускатий наріст шкіри; зміна кольору волосся; невеликі горбки, грудочки 

або виразки на шкірі 
- запалення оболонки, яка оточує сухожилля 
- запалення нирок 
- підвищений рівень амілази (ферменту, який розщеплює крохмаль) 
 
Рідкісні побічні реакції (можуть виникати не більш ніж в 1 з 1000 осіб) 
- реакція у вигляді запалення проти еритроцитів; відчуття слабкості, запаморочення, задишка 

або Ваша шкіра виглядає блідою (ознаки низького рівня еритроцитів, можливо, через тип 
анемії, який називається чистою аплазією еритроцитів); стан, який називається 
гемофагоцитарним лімфогістіоцитозом, коли імунна система виробляє занадто багато клітин, 
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що борються з інфекцією, які називаються гістіоцитами та лімфоцитами, що може спричиняти 
різні симптоми 

- тимчасове запалення нервів, що викликає біль, слабкість і параліч кінцівок 
- запалення мозку, яке може проявлятися сплутаністю свідомості, лихоманкою, проблемами з 

пам'яттю або судомами (енцефаліт) 
- біль, оніміння, поколювання або слабкість в руках або ногах; проблеми з сечовим міхуром або 

кишечником, включаючи необхідність частішого сечовипускання, нетримання сечі, 
утруднене сечовипускання та закреп (мієліт) 

- запалення оболонки навколо спинного та головного мозку, яке може проявлятися у вигляді 
ригідності шиї, головного болю, лихоманки, чутливості очей до світла, нудоти або блювання 
(менінгіт) 

- запалення кровоносних судин 
- отвір у тонкому кишечнику 
- запалення жовчних проток 
- ніжні червоні горбки під шкірою 
- свербіж, утворення пухирів на шкірі, лущення шкіри або рани на шкірі, та/або виразки в роті 

або слизовій оболонці носа, горла або статевих органів (синдром Стівенса-Джонсона або 
токсичний епідермальний некроліз) 

- захворювання, при якому імунна система атакує залози, які виробляють вологу для тіла, 
наприклад сльози та слину (синдром Шегрена) 

- запалення сечового міхура. Ознаки та симптоми можуть включати часте та/або болюче 
сечовипускання, позиви до сечовипускання, кров у сечі, біль або тиск у нижній частині живота 

 
У клінічних дослідженнях пембролізумабу в комбінації з хіміотерапією повідомлялося про такі 
побічні ефекти: 
 
Дуже часті побічні реакції (можуть виникати більш ніж в 1 з 10 осіб) 
- зниження кількості білих кров'яних тілець (нейтрофілів, лейкоцитів); зниження кількості 

еритроцитів; зниження кількості тромбоцитів (легше утворення синців або кровотечі) 
- зниження активності щитовидної залози 
- зниження вмісту калію в крові; відчуття меншого голоду 
- проблеми зі сном 
- запалення нервів, що викликає оніміння, слабкість, поколювання або пекучий біль у руках і 

ногах; головний біль; запаморочення; зміни у відчутті смаку 
- задишка; кашель 
- нудота; діарея; блювання; біль у животі; закреп 
- втрата волосся; шкірний висип; свербіж  
- біль в суглобах; біль у м'язах і кістках; біль у м'язах, ломота або чутливість 
- незвичайна втома або слабкість; лихоманка; набряк 
- підвищення рівня печінкового ферменту аланінамінотрансферази в крові; підвищення рівня 

печінкового ферменту аспартатамінотрансферази в крові 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати в 1 з 10 осіб) 
- інфекція легень  
- зниження кількості білих кров'яних тілець (нейтрофілів) при лихоманці; зниження кількості 

білих кров'яних тілець (лімфоцитів) 
- реакція, пов'язана з інфузією препарату 
- зниження секреції гормонів, що виробляються наднирковими залозами; запалення 

щитовидної залози; гіперактивна функція щитовидної залози 
- зниження вмісту натрію або кальцію в крові 
- нестача енергії 
- сухість очей 
- порушення серцевого ритму 
- підвищення артеріального тиску 
- запалення легень 
- запалення кишечника; запалення шлунку; сухість у роті 
- запалення печінки 
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- червоний висип, іноді з пухирцями; проблеми зі шкірою, схожі на акне; запалення шкірного 
покриву; суха, свербляча шкіра 

- біль у руках або ногах; біль у суглобах з набряком 
- раптове ураження нирок 
- грипоподібне захворювання; озноб 
- аномальний результат тесту функції нирок; підвищення рівня печінкового ферменту лужної 

фосфатази в крові; підвищений рівень кальцію в крові; підвищення рівня білірубіну в крові 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати не більш ніж в 1 зі 100 осіб) 
- зниження кількості білих кров'яних тілець (еозинофілів) 
- запалення гіпофіза, розташованого біля основи мозку 
- цукровий діабет 1 типу, включно з діабетичним кетоацидозом 
- запалення головного мозку, яке може проявлятися у вигляді сплутаності свідомості, 

лихоманки, проблем з пам’яттю або судом (енцефаліт); судоми 
- запалення серцевого м'яза, яке може проявлятися у вигляді задишки, нерегулярного 

серцебиття, відчуття втоми або болю в грудях; скупчення рідини навколо серця; запалення 
серцевої оболонки 

- запалення кровоносних судин 
- запалення підшлункової залози; виразка, яка розвивається на внутрішній оболонці шлунку або 

у верхній частині тонкої кишки 
- потовщений, іноді лускатий наріст шкіри; ділянки шкіри, які втратили колір; невеликі горбки, 

грудочки або виразки на шкірі 
- запалення оболонки, яка оточує сухожилля 
- запалення нирок; запалення сечового міхура, яке може проявлятися у вигляді частого та/або 

болючого сечовипускання, позивів до сечовипускання, крові в сечі, болю або тиску внизу 
живота 

- підвищений рівень амілази (ферменту, що розщеплює крохмаль) 
 
Рідкісні побічні реакції (можуть виникати не більш ніж в 1 з 1000 осіб) 
- реакція у вигляді запалення проти еритроцитів або тромбоцитів 
- імунні розлади, які можуть вражати легені, шкіру, очі та/або лімфатичні вузли (саркоїдоз) 
- стан, відомий як синдром Гієна-Барре, який викликає слабкість м’язів з обох боків тіла і може 

бути важким; стан, при якому м'язи стають слабкими і легко втомлюються 
- запалення очей; біль в очах, подразнення, свербіж або почервоніння; дискомфортна 

чутливість до світла; плями перед очима 
- отвір у тонкому кишечнику 
- запалення жовчних проток 
- свербіж, утворення пухирів на шкірі, лущення шкіри або рани на шкірі, та/або виразки в роті 

або слизовій оболонці носа, горла або статевих органів (синдром Стівенса-Джонсона); ніжні 
червоні горбки під шкірою; зміна кольору волосся 

- захворювання, при якому імунна система атакує залози, які виробляють вологу для тіла, 
наприклад сльози та слину (синдром Шегрена) 

 
У клінічних дослідженнях застосування пембролізумабу в комбінації з акситинібом або 
ленватинібом повідомлялося про такі побічні ефекти: 
 
Дуже часті побічні реакції (можуть виникати більш ніж в 1 з 10 осіб) 
- інфекції сечовивідних шляхів (почастішання сечовипускання та біль при сечовипусканні) 
- зменшення кількості еритроцитів 
- зниження активності щитовидної залози 
- менше відчуття голоду 
- головний біль; зміни у відчутті смаку 
- високий артеріальний тиск 
- задишка; кашель 
- діарея; біль у животі; нудота; блювання; закреп 
- шкірний висип; свербіж 
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- болі в суглобах; біль у м’язах і кістках; біль у м'язах, ломота або чутливість; біль у руках або 
ногах 

- відчуття втоми; незвичайна втома або слабкість; набряк; лихоманка 
- підвищення рівня ліпази, ферменту, який розщеплює жири; підвищення рівня печінкових 

ферментів в крові; аномальний результат тесту функції нирок 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати в 1 з 10 осіб) 
- інфекція легень 
- зниження кількості білих кров'яних тілець (нейтрофілів, лейкоцитів, лімфоцитів); зниження 

кількості тромбоцитів (легше утворення синців або кровотечі) 
- реакція, пов'язана з інфузією препарату 
- зниження секреції гормонів, що виробляються наднирковими залозами; підвищення 

активності щитовидної залози; запалення щитовидної залози 
- зниження вмісту натрію, калію або кальцію в крові 
- проблеми зі сном 
- запаморочення, нестача енергії, запалення нервів, що спричиняє оніміння, слабкість, 

поколювання або пекучий біль у руках і ногах 
- сухість очей 
- порушення серцевого ритму 
- запалення легень 
- запалення кишечника; запалення підшлункової залози; запалення шлунку; сухість у роті 
- запалення печінки 
- червоний піднятий висип, іноді з пухирцями; запалення шкірного покриву; сухість, свербіж 

шкіри; проблеми зі шкірою, схожі на акне; втрата волосся 
- біль у суглобах з набряком 
- запалення нирок 
- грипоподібне захворювання; озноб 
- підвищений рівень амілази (ферменту, що розщеплює крохмаль); підвищення рівня 

печінкових ферментів в крові; підвищення рівня печінкового ферменту, відомого як лужна 
фосфатаза; підвищений рівень кальцію в крові 

 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати не більш ніж в 1 зі 100 осіб) 
- знижена кількість білих кров'яних тілець (еозинофілів) 
- запалення гіпофіза, розташованого біля основи головного мозку 
- цукровий діабет 1 типу, включно з діабетичним кетоацидозом 
- стан, при якому м'язи стають слабкими і легко втомлюються; запалення мозку, яке може 

проявлятися сплутаністю свідомості, лихоманкою, проблемами з пам'яттю або судомами 
(енцефаліт) 

- запалення очей; біль в очах, подразнення, свербіж або почервоніння; дискомфортна 
чутливість до світла; плями перед очима 

- запалення серцевого м'яза, яке може проявлятися у вигляді задишки, нерегулярного 
серцебиття, відчуття втоми або болю в грудях; скупчення рідини навколо серця 

- запалення кровоносних судин 
- виразка, що розвивається на внутрішній оболонці шлунку або у верхній частині тонкої кишки 
- запалення шкіри; потовщений, іноді лускатий наріст шкіри; ділянки шкіри, які втратили колір; 

невеликі горбки, грудочки або виразки на шкірі; зміна кольору волосся 
- запалення оболонки, яка оточує сухожилля 
 
Рідкісні побічні реакції (можуть виникати не більш ніж в 1 з 1000 осіб) 
- отвір у тонкому кишечнику 
- свербіж, утворення пухирів на шкірі, лущення шкіри або рани на шкірі, та/або виразки в роті 

або слизовій оболонці носа, горла або статевих органів (токсичний епідермальний некроліз 
або синдром Стівенса-Джонсона) 

- захворювання, при якому імунна система атакує залози, які виробляють вологу для тіла, 
наприклад сльози та слину (синдром Шегрена) 

- запалення сечового міхура, яке може проявлятися у вигляді частого та/або болючого 
сечовипускання, позиви до сечовипускання, крові в сечі, болю або тиску внизу живота 
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Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, повідомте про це Вашого лікаря. Це стосується 
будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-вкладиші. Ви також можете 
повідомити про будь-які побічні реакції безпосередньо через національну систему звітності, 
зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви можете допомогти отримати 
більше інформації про безпеку застосування цього лікарського засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Кітруда 
 
Зберігайте цей лікарський засіб у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на 
упаковці та етикетці після «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому дню 
вказаного місяця. 
 
Зберігати у холодильнику (2°C – 8°C). 
Не заморожувати. 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. 
 
З мікробіологічної точки зору, після розведення лікарський засіб слід використовувати негайно. 
Розведений розчин не можна заморожувати. Якщо не використати негайно, хімічна та фізична 
стабільність препарату Кітруда зберігається протягом 96 годин при температурі від 2ºC до 8ºC. 
Це 96-годинне зберігання може включати до 6 годин при кімнатній температурі (при або нижче 
25°C). Якщо флакони та/або пакети для внутрішньовенного введення зберігаються в 
холодильнику, перед використанням необхідно дати їм нагрітися до кімнатної температури. 
 
Не зберігайте невикористану частину розчину для інфузій для повторного використання. Будь-
який невикористаний лікарський засіб або відходи слід утилізувати відповідно до місцевих 
вимог. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Компоненти препарату Кітруда 
Діюча речовина – пембролізумаб. 
 
Один флакон об’ємом 4 мл містить 100 мг пембролізумабу. 
1 мл концентрату містить 25 мг пембролізумабу. 
 
Допоміжні речовини: L-гістидин, L-гістидину гідрохлорид моногідрат, сахароза, полісорбат 80 
та вода для ін’єкцій. 
 
Основні фізико-хімічні властивості препарату Кітруда та вміст упаковки 
Препарат Кітруда – розчин від прозорого до злегка опалесціюючого, від безбарвного до світло-
жовтого кольору, pH 5,2 – 5,8. 
По 1 флакону з препаратом в картонній коробці. 
 
Власник реєстраційного посвідчення 
Мерк Шарп і Доум Б.В. / Merck Sharp & Dohme B.V.  
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди / Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the Netherlands.  
 
Виробник 
Шерінг-Плау Лабо Н.В. / Schering-Plough Labo NV 
Індустрієпарк 30, Хейст-оп-ден-Берг, 2220, Бельгія/Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220, 
Belgium.  
 
Мерк Шарп і Доум Б.В. / Merck Sharp & Dohme B.V.  
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди / Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the Netherlands.  
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За інформацією про цей лікарський засіб звертайтеся до місцевого представника власника 
реєстраційного посвідчення: 
 
Бельгія 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Тел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Литва 
ЮАБ Мерк Шарп і Доум (UAB Merck Sharp & 
Dohme) 
Tел: + 370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
 

Болгарія 
Мерк Шарп і Доум Болгарія ЄООД (Мерк 
Шарп и Доум България ЕООД) 
Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Люксембург 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Tел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Чехія 
Мерк Шарп і Доум с.р.о. (Merck Sharp & 
Dohme s.r.o.) 
Tел: +420 233 010 111  
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Угорщина 
МСД Фарма Угорщина Кфт. (MSD Pharma 
Hungary Kft.) 
Tел: +36 1 888 5300 
hungary_msd@merck.com 
 

Данія 
МСД Данія АпС (MSD Danmark ApS) 
Tел: + 45 4482 4000 
dkmail@merck.com 
 

Мальта 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp 
& Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com 
 

Німеччина 
МСД Шарп і Доум ГмбХ (MSD Sharp & 
Dohme GmbH) 
Tел: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0) 
e-mail@msd.de 
 

Нідерланди 
Мерк Шарп і Доум Б.В. (Merck Sharp & Dohme 
B.V.) 
Tел: 0800 9999000  
(+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

Естонія 
Мерк Шарп і Доум ОУ (Merck Sharp & Dohme 
OÜ) 
Tел: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Норвегія 
МСД (Норвегія) АС (MSD (Norge) AS) 
Tел: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
 

Греція 
МСД А.Ф.Б.Є.Є. (MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.) 
Τел: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Австрія 
Мерк Шарп і Доум Гес.м.б.Х. (Merck Sharp & 
Dohme Ges.m.b.H.) 
Tел: +43 (0) 1 26 044 
dpoc_austria @merck.com 
 

Іспанія 
Мерк Шарп і Доум Іспанія, С.А. (Merck Sharp 
& Dohme de España, S.A.) 
Tел: +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
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Франція 
МСД Франція (MSD France) 
Тел.: + 33 (0) 1 80 46 40 40 
 

Португалія 
Мерк Шарп і Доум, Лда (Merck Sharp & 
Dohme, Lda) 
Tел: +351 21 4465700 
inform_pt@merck.com 
 

Хорватія 
Мерк Шарп і Доум д.о.о. (Merck Sharp & 
Dohme d.o.o.) 
Tел: + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

Румунія 
Мерк Шарп і Доум Румунія С.Р.Л. (Merck 
Sharp & Dohme Romania S.R.L.) 
Tел: +40 21 529 29 00 
msdromania@merck.com 
 

Ірландія 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Tел: +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Словенія 
Мерк Шарп і Доум, іноваційні ліки д.о.о. 
(Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o.) 
Tел: +386 1 5204 201 
msd.slovenia@merck.com 
 

Ісландія 
Вістор хф. (Vistor hf.) 
Тел: + 354 535 7000 
 

Словаччина 
Мерк Шарп і Доум, с.р.о. (Merck Sharp & 
Dohme, s. r. o.) 
Tел: +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Італія 
МСД Італія С.р.л. (MSD Italia S.r.l.)  
Tел: 800 23 99 89 (+39 06 361911) 
medicalinformation.it@msd.com 
 

Фінляндія 
МСД Фінляндія Оу (MSD Finland Oy) 
Тел: +358 (0)9 804 650 
info@msd.fi 
 

Кіпр 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp 
& Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 800 00 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Швеція 
Мерк Шарп і Доум (Швеція) АБ (Merck Sharp 
& Dohme (Sweden) AB) 
Тел: +46 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

Латвія 
СІА Мерк Шарп і Доум Латвія (SIA Merck 
Sharp & Dohme Latvija) 
Тел: + 371 67364224 
msd_lv@merck.com 
 

Велика Британія (Північна Ірландія) 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Тел: +353 (0)1 2998700 
medinfoNI@msd.com 
 

Дата останньої перевірки цього листка-вкладиша: 06/2022 
 
Інші джерела інформації 
 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 
  

http://www.ema.europa.eu/
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Наступна інформація призначена лише для медичних працівників: 
 
Підготовка та проведення внутрішньовенної інфузії 
• Не струшуйте флакон. 
• Залиште флакон до досягнення ним кімнатної температури (температура 25°C або нижче). 
• Перед розведенням флакон з рідиною можна не зберігати в холодильнику (температура 25°C 
або нижче) протягом 24 годин. 
• Перед введенням лікарські засоби для парентерального застосування необхідно візуально 
перевірити на наявність твердих часток та зміни кольору. Концентрат являє собою від 
прозорого до злегка опалесцентного, від безбарвного до світло-жовтого кольору розчин. 
Викиньте флакон, якщо спостерігаються видимі тверді частки. 
• Наберіть необхідний об’єм концентрату – до 4 мл (100 мг) – і перенесіть його в пакет для 
внутрішньовенного введення, що містить 9 мг/мл (0,9 %) розчин натрію хлориду або 50 мг/мл 
(5%) розчин глюкози, щоб приготувати розведений розчин з кінцевою концентрацією від 1 до 
10 мг/мл. Кожен флакон містить надлишок 0,25 мл (загальний вміст у флаконі 4,25 мл), щоб 
забезпечити відновлення 4 мл концентрату. Перемішайте розведений розчин, обережно 
перевертаючи пакет. 
• З мікробіологічної точки зору, після розведення продукт слід використовувати негайно. 
Розведений розчин не можна заморожувати. Якщо не використати негайно, хімічна та фізична 
стабільність препарату Кітруда зберігається протягом 96 годин при температурі від 2ºC до 8ºC. 
Це 96-годинне зберігання може включати до 6 годин при кімнатній температурі (при або 
нижче 25°C). Якщо флакони та/або пакети для внутрішньовенного введення зберігаються в 
холодильнику, перед використанням необхідно їм дати нагрітися до кімнатної температури. У 
розведеному розчині можуть бути помітні напівпрозорі або білі білкові частки. Інфузійний 
розчин вводять внутрішньовенно протягом 30 хвилин, використовуючи інфузійну систему, що 
містить стерильний, апірогенний, з низьким рівнем зв’язування білків, прохідний або 
розширюваний фільтр від 0,2 до 5 мікрон. 
• Не вводити одночасно через одну й ту ж інфузійну систему інші лікарські засоби.  
• Препарат Кітруда призначений лише для одноразового використання. Утилізуйте 
невикористану частину препарату, що залишилася у флаконі. 
 
Будь-який невикористаний лікарський засіб або відходи слід утилізувати відповідно до 
місцевих вимог. 
 

 


	Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта
	КІТРУДА 25 мг/мл, концентрат для розчину для інфузій
	Проконсультуйтеся з Вашим лікарем або медичною сестрою перш ніж почнете приймати препарат Кітруда.
	Перш ніж отримувати препарат Кітруда, повідомте Вашому лікарю якщо Ви:
	- маєте аутоімунне захворювання (стан, коли організм атакує власні клітини)
	- маєте пневмонію або запалення легень (так званий пневмоніт)
	- раніше отримували іпілімумаб, інший препарат для лікування меланоми, і відчували серйозні побічні ефекти через такий препарат
	- мали алергічну реакцію на інші види терапії моноклональними антитілами
	- маєте або мали хронічну вірусну інфекцію печінки, включаючи гепатит B (HBV) або гепатит C (HCV)
	- маєте інфекцію вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) або синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
	- маєте ураження печінки
	- маєте ураження нирок
	- перенесли пересадку цільного органу або кісткового мозку (стовбурові клітини) з використанням донорських стовбурових клітин (алогенний трансплантат)
	Коли Ви отримуєте препарат Кітруда у Вас можуть виникнути серйозні побічні ефекти. Ці побічні ефекти іноді можуть стати небезпечними для життя і можуть призвести до смерті. Ці побічні ефекти можуть виникнути в будь-який час під час лікування або навіт...
	Якщо у Вас є будь-який з наведених нижче станів, негайно зателефонуйте або зверніться до Вашого лікаря. Ваш лікар може призначити вам інші лікарські засоби, щоб запобігти більш важким ускладненням і послабити наявні симптоми. Ваш лікар може відмінити ...
	- запалення легень, яке може включати задишку, біль у грудях або кашель
	- запалення кишечника, яке може включати діарею або більшу частоту випорожнення, ніж зазвичай, чорний, дьогтеподібний, липкий стілець або стілець з кров'ю або слизом, сильний біль або болючість у шлунку, нудоту, блювання
	- запалення печінки, яке може включати нудоту або блювання, відчуття меншого голоду, біль у правому боці живота, пожовтіння шкіри або білків очей, темну сечу або кровотечу чи синці, що виникають легше, ніж зазвичай
	- запалення нирок, яке може включати зміни кількості або кольору сечі
	- запалення гормональних залоз (особливо щитовидної залози, гіпофіза та надниркових залоз), яке може включати прискорене серцебиття, втрату маси тіла, підвищене потовиділення, збільшення маси тіла, випадання волосся, відчуття холоду, закреп, глибший г...
	- цукровий діабет 1 типу, включаючи діабетичний кетоацидоз (кислота в крові, що утворюється внаслідок цукрового діабету), симптоми якого можуть включати відчуття більшого голоду або спраги, ніж зазвичай, необхідність частішого сечовипускання або зниже...
	- запалення очей, яке може включати зміни зору
	- запалення в м'язах, яке може включати біль або слабкість м'язів
	- запалення серцевого м'яза, яке може включати задишку, нерегулярне серцебиття, відчуття втоми або біль у грудях
	- запалення підшлункової залози, яке може включати біль у животі, нудоту та блювання
	Дата останньої перевірки цього листка-вкладиша: 06/2022

