Servei de Farmàcia
Tel: 972.27.51.30
Horari: dimarts 12h-14h
dimecres 15:30h-17:30h
i divendres 13h-15h

FULL D’INFORMACIÓ D’ETANERCEPT (ENBREL®)

ENBREL® 4 xeringues precarregades
Principi actiu: Etanercept
Dosis comercialitzades: 25 mg i 50 mg
Via: subcutània
Forma farmacèutica: injectable

PAUTA POSOLÒGICA PRESCRITA:
Per què serveix aquest medicament?
ETANERCEPT està indicat pel tractament de l’artritis reumatoide, artritis idiopàtica
juvenil poliarticular, artritis psoriàsica, espondilitis anquilosant, psoriasi en plaques i
psoriasi en plaques en nens.
Com conservar aquest medicament?
Ha de conservar-se a la nevera (entre 2 i 8ºC), MAI al congelador. Mantingui’l fora de
l’abast dels nens.
Com ha de prendre’s aquest medicament?
Ha de canviar-se cada vegada el lloc de la injecció,
alternant entre la part del darrere del braç, abdomen i
cara interna de la cuixa.
Per tenir menys dolor en el lloc de la injecció convé treure
la xeringa de la nevera un quart d’hora abans
d’administrar-la. No agiti la ploma ja que pot fer malbé el
contingut. Llenci-la després d’utilitzar-la.

1. Renti’s bé les mans amb aigua i sabó.
2. Desinfecti la zona de punció amb povidona
iodada o alcohol i deixi-la assecar.
3. Introdueixi l’agulla en la zona formant un
angle de 90° amb un moviment ferm i segur.
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4. Injecti el medicament lentament (0.5-1 minut) ja que és menys dolorós i
donem més temps per l’absorció.
5. Esperi 10 segons, retiri l’agulla amb suavitat i rapidesa.
6. Desinfecti de nou.
7. Premi lleugerament i faci una mica de massatge per afavorir l’absorció.
Què fer si s’oblida d’una dosi?
Haurà d’injectar-la tant aviat com ho recordi. A continuació, segueixi amb la pauta
habitual.
Si no ho recorda fins el dia en què ha d’administrar-se la dosi següent, no s’injecti
una dosi doble (dues dosis al mateix dia) per compensar la dosi oblidada.
Quins efectes adversos poden aparèixer?
Reaccions en el lloc de la injecció com envermelliment i/o picors, blaus,
dolor o inflor. Per evitar-ho, és important rotar el lloc de la injecció i aplicar
fred sobre la pell abans de l’administració.
Mal de cap: pot prendre un analgèsic, per exemple, paracetamol.
Infeccions com un refredat comú, bronquitis, cistitis i infeccions de la pell.
Eviti el contacte amb persones refredades o que pateixin alguna infecció.
Si té molta mucositat begui molta aigua o líquids per ajudar a fluïdificar-la i
poder expulsar-la amb facilitat. Si no desaparegués o tingués febre persistent,
consulti al metge.
Si ha de ser sotmès a qualsevol cirurgia, incloent la dental, comenti al seu
doctor o dentista que vostè està prenent ENBREL®.
Si apareguessin reaccions al·lèrgiques, pruïja (picor), dificultat per empassar, signes
d’hemorràgia (hematomes), signes d’infecció o qualsevol dels efectes adversos no
desaparegués o empitjorés, avisi ràpidament al seu metge.
Precaucions especials
Pacients amb infeccions bacterianes (tuberculosi activa o latent) i hepatitis B.
Pacients amb problemes cardíacs i/o insuficiència cardíaca.
No es recomana l’administració de vacunes de virus vius com la de la xarampió,
rubèola, parotiditis, varicel·la, febre groga, poliomielitis oral (Sabin), tuberculosi
(BCG), febre tifoide i còlera oral. Consulti abans amb el seu metge.
A les dones en edat fèrtil se’ls hi recomana utilitzar un mètode anticonceptiu
adequat per prevenir l’embaràs i continuar el seu ús durant almenys 3 setmanes
després de l’última injecció d’ENBREL®.
Tampoc es recomana la lactància materna durant el tractament amb ENBREL®.
Per qualsevol dubte o consulta sobre el tractament pot trucar-nos al 972.27.51.30.

