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Посібник до лікарського препарату 
KEYTRUDA® 
(пембролізумаб) 

Інформація для пацієнтів 
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Вступ 

Лікар призначив Вам препарат KEYTRUDA® (пембролізумаб) для лікування 
злоякісного новоутворення. Будь ласка, ознайомтесь зі змістом листка-вкладиша для 
пацієнта, щоб дізнатися, що таке KEYTRUDA і для чого застосовується цей лікарський 
засіб. У цій брошурі містяться рекомендації щодо лікування та інформація про те, чого 
слід очікувати при прийомі препарату KEYTRUDA. 

У цьому посібнику описано деякі побічні реакції, які можуть виникнути під час або після 
лікування препаратом KEYTRUDA, а також, як вчасно розпізнати їх ознаки. У деяких

випадках симптоми можуть з'явитися пізніше і розвинутись після останньої прийнятої 

дози препарату. Ви також дізнаєтеся, чому важливо негайно повідомляти свого лікаря 
про будь-які симптоми.

Сюди 

потрібно 

приклеїти 

картку-
пам'ятку

ПЕЧАТКА 

ЛІКАРЯ 
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Iнформація про лікарський засіб 

KEYTRUDA® (пембролізумаб) 

Лікування препаратом KEYTRUDA може спричиняти побічні реакції. Препарат 
KEYTRUDA являє собою вид терапії, що допомагає Вашій імунній системі у боротьбі з 
раком.

Перед початком застосування лікарського засобу KEYTRUDA 

Повідомте свого лікаря про всі лікарські засоби, які Ви наразі приймаєте, нещодавно 
приймали, а також про ті препарати, що плануєте приймати.

Переконайтесь, що Ваш лікар знає, якщо Ви:

• Маєте аутоімунне захворювання (стан, при якому атакуються власні клітини

організму).
• Маєте пневмонію або запалення легень (так звані пневмоніти).
• Раніше приймали іпілімумаб, інший лікарський засіб, що застосовується для

лікування певного виду злоякісних новоутворень та у Вас виникли серйозні

побічні реакції при застосуванні цього препарату.
• Маєте алергічну реакцію на будь-яке інше лікування, пов'язане із застосуванням

моноклональних антитіл.
• Маєте або мали хронічну вірусну інфекцію печінки, включаючи гепатит В (HBV)

або гепатит С (HCV).
• Інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або маєте синдром набутого

імунодефіциту (СНІД).
• Маєте ураження печінки.
• Маєте ураження нирок.
• Була проведена трансплантація органа або кісткового мозку (стовбурових

клітин) з використанням стовбурових клітин донора (алогенна трансплантація).
• Приймаєте інші лікарські засоби, що можуть пригнічувати Вашу імунну систему.

До них відносяться, наприклад, кортикостероїди, такі як преднізон.

• Приймаєте зараз, нещодавно приймали або плануєте приймати будь-які інші

препарати.
• Ви вагітні, думаєте, що можете бути вагітні або плануєте мати дитину.
• Ви можете завагітніти, в разі чого повинні використовувати ефективний метод

контрацепції протягом лікування препаратом KEYTRUDA та протягом

щонайменше 4 місяців після прийому останньої дози препарату.
• Ви годуєте або плануєте годувати грудьми.

Лікарський засіб KEYTRUDA застосовується для 

лікування злоякісних новоутворень.
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Що Ви маєте знати про лікування

Як застосовувати препарат KEYTRUDA® (пембролізумаб)

Ви будете приймати лікарський засіб KEYTRUDA у лікарні чи в клініці під наглядом 
досвідченого лікаря. Препарат KEYTRUDA вводиться у вигляді внутрішньовенної 
інфузії. 

Внутрішньовенна інфузія триватиме близько ЗО хвилин. Будь ласка, ознайомтесь з 
листком-вкладишем для пацієнта, що містить інформацію щодо рекомендованої дози
препарату KEYTRUDA. 

Лікарський засіб KEYTRUDA зазвичай

застосовують один раз на 3 або 6 тижнів. Лікар

прийме рішення щодо необхідної кількості 
процедур для Вас.

Iноді пухлина може збільшуватися в перші кілька місяців, перш ніж вона почне 

зменшуватися, або можуть з’явитися нові пухлини. Якщо після початку лікування 
препаратом KEYTRUDA спостерігається погіршення стану новоутворень, Ваш лікар 
може продовжити лікування у разі, якщо Ви маєте стабільний стан здоров’я та 
перевірити Вашу реакцію на лікування знову.

Дуже важливо, щоб Ви з’являлися на всі призначені візити, завдяки чому Ваш лікар 
зможе оцінити ефективність лікування і вводити Вам препарат KEYTRUDA. Якщо Ви не 
можете прибути на прийом у встановлений термін, негайно зверніться до Вашого 
лікаря, щоб призначити нову дату візиту.

Якщо Ви припинили або перервали лікування, це може спричинити зупинку дії 
препарату. Не слід припиняти лікування препаратом KEYTRUDA не обговоривши це зі 
своїм лікарем. 

Можливі побічні реакції 

Як і всі лікарські засоби, препарат KEYTRUDA може викликати побічні реакції, хоч 
виникають вони не у всіх пацієнтів. Під час прийому лікарського засобу KEYTRUDA у 
Вас можуть виникнути серйозні побічні реакції. Ці побічні реакції іноді можуть бути 
небезпечними для життя та призвести до летального випадку. Вони можуть виникнути 
будь-коли під час лікування або навіть після його закінчення. Одночасно у пацієнта 

може виникнути більше однієї побічної реакції. Дуже важливо повідомляти Вашого 
лікаря про будь-які симптоми, які Ви спостерігаєте під час прийому препарату 
KEYTRUDA. Ваш лікар може призначити Вам прийом інших лікарських засобів для 
запобігання більш серйозним ускладненням та зменшення вираженості симптомів, що 
виникли. Лікар може відкласти введення наступної дози препарату KEYTRUDA або 
припинити лікування препаратом KEYTRUDA.
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Повідомте Вашого лікаря негайно 
при появі будь-якого з цих симптомів

Побічна реакція Ознаки або симптоми 

Захворювання легенів 

(запалення легень)

• задишка

• біль в грудній клітці

• кашель

Захворювання кишечнику
(запальні захворюваня кишечнику)

• діарея або або більша кількість випорожнень, ніж зазвичай
• чорні, смолисті, липкі калові маси або калові маси з домішками 

крові чи слизу

• сильний біль або неприємні відчуття у шлунку
• нудота або блювання

Захворювання печінки 

(запалення печінки)

• нудота або блювання
• втрата апетиту

• біль у правому боці шлунку
• пожовтіння шкіри або білків очей

• темна сеча

• більша, ніж зазвичай, схильність до кровотеч або синців

Захворювання нирок (запалення нирок) • зміни в кількості або кольорі сечі

Захворювання ендокринних залоз 

(зокрема щитовидної залози, 

гіпофізу та надниркової залози) 

• прискорене серцебиття

• втрата або збільшення ваги

• надмірне потовиділення

• випадіння волосся

• відчуття холоду

• закреп
• зниження тембру голосу

• біль у м'язах

• запаморочення або непритомність

• постійні або незвичні головні болі

Цукровий діабет 1 типу • більше, ніж зазвичай, відчуття голоду чи спраги

• потреба у більш частому сечовипусканні

• втрата ваги

У разі виникнення будь-яких побічних реакцій, включаючи побічні реакції, що не 

перераховані вище, повідомте про це свого лікаря.
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Спостереження за побічними реакціями
Важливо звертати увагу на симптоми

Якщо під час прийому препарату KEYTRUDA® (пембролізумаб) Ви помітили будь-які 
симптоми, потрібно негайно повідомити про це свого лікаря. Потрібно пам’ятати, що 
симптоми можуть також з’явитися після прийому останньої дози препарату KEYTRUDA.

Деякі лікарські засоби, такі як кортикостероїди, можуть бути призначені, щоб запобігти 
більш серйозним ускладненням і зменшити вираженість симптомів. Ваш лікар може 
відкласти або зупинити лікування, якщо побічні реакції занадто серйозні.

Не намагайтеся самостійно діагностувати або лікувати побічні реакції.

Що робити, якщо у Вас з’явились симптоми, коли Ви
перебуваєте поза місцем проживання

Важливо звернутись до лікаря одразу як у Вас з’явились симптоми. Необхідно завжди 
мати з собою Вашу картку-пам'ятку для препарату KEYTRUDA, яка містить контактні 
дані Вашого лікаря, щоб він/вона мали змогу зв'язатися з Вами у випадку екстреної 
ситуації. Картка-пам'ятка містить важливу інформацію про симптоми, про які слід негайно 
повідомити лікаря або медсестру, що доглядає за Вами, коли Ви перебуваєте поза 
місцем проживання. Картка-пам'ятка також інформує інших лікарів про те, що Ви 
перебуваєте на терапії препаратом KEYTRUDA.

Зверніться до Вашого лікаря у разі виникнення будь-яких питань щодо препарату 
KEYTRUDA або механізму його дії.

Завжди майте при собі Вашу 
картку-пам'ятку для
лікарського засобу KEYTRUDA.
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Про що слід пам’ятати 

Препарат KEYTRUDA® (пембролізумаб) являє собою вид терапії, яка допомагає Вашій 
імунній системі у боротьбі з раком. Цей вид терапії іноді може викликати побічні 
реакції.

Лікарський засіб KEYTRUDA вводиться у вигляді внутрішньовенної інфузії, яка триває 

близько ЗО хвилин, введення зазвичай проводять кожні 3 або 6 тижнів.

Під час прийому препарату KEYTRUDA можуть виникнути серйозні побічні реакції, які 
можуть з’явитись будь-коли під час лікування або навіть після його припинення.

Негайно повідомте свого лікаря у разі виникнення будь-яких побічних реакцій. 
Це також включає будь-які можливі побічні реакції, що не перераховані в листку-
вкладиші.

Зверніться до Вашого лікаря у разі виникнення будь-яких питань щодо 
препарату KEYTRUDA або механізму його дії. 
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