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 ZARZIO® (Filgrastim)
ZARZIO® (Filgrastim).
Via d’administració: subcutània (sota la pell)
Forma farmacèutica: xeringa precarregada
Dosis comercialitzades: 300 mcg (=30 MIU) i 480
mcg (=48 MIU).

Per què serveix aquest medicament?
Filgrastim s’utilitza per estimular la producció de glòbuls blancs (cèl·lules de
defensa) a la medul·la òssia. La dosi recomanada és segons prescripció mèdica.
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.
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 És possible que observi una petita bombolla d’aire. No s’ha d’extreure
ja que la injecció de la bombolla d’aire no és perjudicial.
o Desinfecti’s la zona on s’ho administrarà amb un cotó amb alcohol.
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Pessigui’s la pell amb els dits polze i índex, sense prémer fort.
Introdueixi l’agulla en tota la seva longitud formant un angle de 45º.
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.
Injecti la dosi de forma lenta i constant mantenint pessigada la pell.
En acabar la injecció, retiri l’agulla, allunyi-la de vostè i de terceres
persones i activi el dispositiu de seguretat pressionant l’èmbol.
Escoltarà un “click” que confirma la correcta activació d’aquest
dispositiu. L’agulla es cobrirà amb una funda protectora per tal que no
es punxi.

Precaucions
•
•

No administrar el mateix dia de la quimioteràpia ni 24 hores abans.
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.

Quins efectes adversos poden aparèixer?
Els més freqüents tot i que no significa que apareguin en tots els pacients, són:
• Dolor muscular i ossi
• Mal de cap
• Reacció al lloc de la injecció: envermelliment, picor, inflamació i dolor
• Cansament, pèrdua de la gana
• Nàusees, vòmits, estrenyiment i diarrea
• Tos
Avisi ràpidament al seu metge si presenta...
•
•
•
•
•
•

Una reacció al·lèrgica greu (envermelliment de la pell, dificultat per
respirar...).
Signes d’infecció com tos, calfreds, febre >38ºC, dificultat en orinar.
Signes de sagnat com femtes negres, sang a l’orina o hematomes
importants.
Palpitacions
Dolor abdominal (a la part superior esquerra de la panxa)
En cas de sobredosi

