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FULLA D’INFORMACIÓ D’ARANESP® (Darbepoetina alfa) 
 

 

      

ARANESP®  (Darbepoetina alfa) 
 
Via d’administració: subcutània (sota la pell) 
 
Forma farmacèutica: xeringa precarregada 
 
Dosis comercialitzades: 20 mcg, 30 mcg, 40 
mcg, 50 mcg, 60 mcg, 80 mcg, 100 mcg, 150 
mcg, 300 mcg i 500 mcg. 

 

 

Per què serveix aquest medicament? 
 
La darbepoetina (un tipus d’EPO) és una hormona. La seva funció principal és regular 
la producció dels glòbuls vermells de la sang. L'EPO s'utilitza habitualment per a 
tractar alguns tipus d’anèmies com, per exemple, les associades a insuficiència renal 
crònica o algunes malalties onco-hematològiques.  
 
Com ha de conservar aquest medicament? 
 
Cal conservar-lo a la NEVERA (entre 2ºC i 8ºC) i protegit de la llum. MAI guardi aquest 
medicament al congelador. Mantingui’l fora de l’abast dels nens. 
 
Com s’ha d’administrar? 
 

• Abans d’administrar el medicament, deixi la xeringa uns minuts a 
temperatura ambient perquè s’atemperi. 

• Per cada administració canviï el lloc d’administració, alternant entre la part 
del darrere del braç, abdomen i part superior de la cuixa. 

 

 

 

 

 

 

 

• Comprovi l’aspecte de la xeringa (ha de ser un líquid transparent i incolor), 
en cas contrari, no l’utilitzi. 

• Netegi’s les mans correctament. 
• Preparació de la injecció: 

o Retiri el tap de l’agulla tirant suaument. 
o No toqui l’agulla ni empenyi l’èmbol. 
o Desinfecti la zona on s’ho administrarà amb un cotó amb alcohol. 
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o Pessigui’s lleugerament la pell amb els dits polze i índex. 
o Introdueixi l’agulla completament. 
o Tiri lleugerament de l’èmbol per assegurar-se que no s’ha punxat una 

vena. Si veu sang, retiri l’agulla i inserti-la en un altre lloc. 
o Pressioni l’èmbol cap avall i amb una pressió lleugera i constant fins 

que escolti un “clic”. 
o Quan deixi anar l’èmbol, el protector de seguretat de la xeringa 

precarregada cobrirà de forma segura l’agulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precaucions 
 

• Consulti el seu metge si vostè és al·lèrgic al làtex ja que la coberta de l’agulla 
conté cautxú natural (un derivat del làtex) i li podria provocar reaccions 
al·lèrgiques. 

• Pregunti al seu metge o farmacèutic abans de prendre un medicament, 
vitamina o planta medicinal, sobretot si pren ciclosporina o tacrolimus. 

 
 
Quins efectes adversos poden aparèixer? 
 
Els més freqüents tot i que no significa que apareguin en tots els pacients, són: 

• Tensió arterial alta (hipertensió). Controli periòdicament la pressió 
arterial i informi al seu metge o farmacèutic. 

• Mal de cap 
• Lleuger augment del risc de coàguls en sang 
• Dolor en el lloc de la injecció 
• Dolor muscular i de les articulacions 
• Retenció de líquids (edemes a les mans i/o cames) 

 
 
Avisi ràpidament al seu metge si presenta... 
 

• Una reacció al·lèrgica greu (envermelliment de la pell, dificultat per 
respirar...). 

• Signes de sagnat com femtes negres, sang a l’orina o hematomes 
importants. 

• Signes cardíacs i respiratoris com ansietat, suor freda, palpitacions, dolor 
al pit, mareig, dificultat per respirar. 

• Mal de cap intens, convulsions 
• En cas de sobredosi 


