
Servei de Farmàcia 
Tel: 972.27.51.30 

Horari: dimarts 12h-14h 
dimecres 15:30h-17:30h  

i divendres 13h-15h 
 
 

FULLA D’INFORMACIÓ DE ZYTIGA® 
 

 

 

 

ZYTIGA®  (Abiraterona 250 mg)  
 
Via d’administració: oral 
 
Forma farmacèutica: comprimits  
 
Posologia: 4 comprimits al dia. S’han de prendre amb 
l’estómac buit, una hora abans o dues hores després de 
menjar. L’hora ideal és a mig matí. Els comprimits s’han 
d’empassar sencers amb un got d’aigua, sense mastegar ni 
desfer a la boca. 

 

Què ha de fer si s’oblida de prendre una dosi? 
 
Si se n’adona dins de les 12 hores següents a l’hora habitual, prengui els comprimits el 
més aviat possible i continuï després amb la pauta habitual. Si s’adona de l’oblit 
passades més de 12 hores de l’hora habitual, no prengui aquesta dosi i reprengui la 
següent a l’hora habitual. No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblidada. 
 
Què he de fer si vomito? 
 
Si vomita quan han passat menys de 30 minuts després d’haver pres Zytiga®, ha de 
prendre uns altres 4 comprimits. Si vomita després de 30 minuts d’haver pres Zytiga®, 
no és necessari repetir una altra dosi. 
 
Com conservar aquest medicament? 
  
Guardar a temperatura ambient en un lloc fresc i sec. Conservar en l’envàs original 
per protegir-lo de la llum i la humitat. Mantenir-lo fora de l’abast dels nens.  
 
Quins efectes adversos poden aparèixer? 
 
Els efectes adversos més freqüents, que no significa que apareguin a tots els pacients, 
són: 

- Augment de la pressió arterial. Es recomana seguir controls rutinaris 
- Retenció de líquids i hipopotassèmia. Els edemes a les extremitats inferiors 

són un símptoma de retenció de líquids. 
- Diarrea, nàusees i vòmits 
- Cansament, fatiga 
- Infecció urinària, tos 
- Augment del colesterol 
- Alteracions cardíaques 

Comenti amb el seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquests efectes adversos 
o qualsevol altre que cregui que pot estar relacionat amb la medicació. 
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Avisi ràpidament al seu metge si té: 
- Una reacció al·lèrgica greu (envermelliment de la pell, dificultats al respirar...) 
- Signes d’infecció com tos, calfreds, febre > 38ºC, dificultats per orinar 
- Dificultat greu per respirar o empitjorament sobtat de la capacitat per respirar, 

que pot anar acompanyat de tos o febre. 
- En cas de sobredosi 

 
Interaccions 
 
ZYTIGA® pot interaccionar amb altres medicaments i, com a conseqüència, els nivells 
sanguinis de ZYTIGA® o d’altres medicaments poden veure’s afectats. Això pot impedir 
que ZYTIGA® o altres medicaments funcionin correctament o augmentin els seus 
efectes adversos. Els medicaments que poden interaccionar són: 

- Antitussiu: dextrometorfà 
- Antifúngics (per tractar fongs): ketoconazol, voriconazol, itraconazol 
- Antibiòtics: claritromicina 
- Antivírics: nelfinavir, indinavir, atazanavir 
- Antiepilèptics: fenitoïna, carbamazepina, fenobarbital 
- Tuberculostàtics: rifabutina, rifampicina 

 
Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o ha pres recentment qualsevol 
altre medicament (incloent els medicaments adquirits sense recepta). És important 
que consulti al seu metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol preparat de 
vitamines, plantes medicinals o suplements dietètics. 
 
 
 

PRECAUCIONS 
Eviti el contacte amb la pell. Renti’s les mans abans i després de cada presa. 
Adopti mesures anticonceptives si la seva parella pot quedar-se embarassada i 
mantingui-les fins 2 setmanes després de finalitzar el tractament. 
Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de rebre vacunes. 
Protegeixi’s del sol amb vestuari adequat i crema amb filtre solar de protecció superior 
a 15. 

 
 

Per a qualsevol dubte o consulta sobre els medicaments, ens pot trucar al 
972.27.51.30. 

  
 


