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Vážená paní doktorko,  
Vážený pane doktore, 
      
          je naší povinností informovat Vás o současném výpadku v zásobování přípravkem 
RoActemra a to jak formy pro intravenózní aplikaci, tak pro aplikaci podkožní.   
 
1.         RoActemra 20mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 
 
Předpokládáme  přechodné vyčerpání současných zásob přípravku RoActemra 
20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. 
 
Při zachování současné spotřeby lze vyčerpání zásob očekávat v následujících 
termínech: 
  

RoActemra 20 mg/ml 4x4 ml - konec listopadu 2021 

RoActemra 20 mg/ml 4x10 ml - konec října 2021  

RoActemra 20 mg/ml 4x20 ml - polovina listopadu  2021.  

Obnovení dodávek očekáváme v prosinci 2021. 
 
Musíme však bohužel zdůraznit, že všechny výše uvedené termíny jsou pouze 
kvalifikované odhady vycházející ze současné situace, odběrů v minulých měsících  a 
predikce dalšího vývoje, nejsme schopni tyto termíny garantovat. 
 

 
2. RoActemra - podkožní aplikační formy 

 
O očekávaném  výpadku podkožních aplikačních forem přípravku RoActemra injekční 
roztok 162mg v předplněné stříkačce a přípravku RoActemra injekční roztok 162mg 
v předplněném peru byla revmatologická pracoviště informována v červenci.  
 
K dnešnímu dni dni byly skladové zásoby obou přípravků vyčerpány.   
 
Obnovení dodávek přípravku RoActemra injekční roztok 162mg v předplněné stříkačce 
očekáváme ke konci  září, avšak i objemy těchto dodávek budou limitovány. Nejsou zatím k 
dispozici žádné informace ohledně obnovení dodávek ve formě předplněného pera.  

                                                                                             

Jsme si vědomi, že dopad nedostatku přípravku RoActemra na léčbu pacientů může být 
závažný. Společnost Roche proto velmi inenzivně pracuje na zvýšení výrobní kapacity a 
spolupracuje na tomto s externími partnery. 

 
Zároveň Roche s.r.o. organizuje distribuci léků tak, aby výpadek měl co nejmenší dopad na 
léčbu pacientů v ČR. Komunikujeme a spolupracujeme v této záležitosti s distributory i s 
jednotlivými zdravotnickými zařízeními tak, aby ze současné zásoby v ČR byly léky 
koordinovaně dodávány do zdravotnických zařízení dle skutečné aktuální a individuální 
potřeby.  
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V případě dotazů týkajících se aktuálních skladových zásob a dostupnosti nás prosím 
kontaktujte na emailové adrese: prague.objednavky@roche.com, v případě medicínských 
dotazů kontaktujte prosím: MUDr. Lenka Nováková, lenka.novakova@roche.com, 602 37 37 
83.  
 

O dalším vývoji situace Vás budeme průběžně informovat. 
 
 
Za vzniklé komplikace se velmi omlouváme. 
 

                                                             
 
S úctou 

MUDr. Ing. Jaroslav Vydlák 
Country Medical Director 
Roche s.r.o 
Futurama Business Park Bld F 
Sokolovská 685/136f 
186 00 Praha 8 
Czech Republic 
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