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EPREX® és una hormona que estimula la producció de glòbuls
vermells. 
 

2. Què és EPREX?

EPREX® (Epoetina alfa) xeringues precarregades.

1. Nom comercial i principi actiu

GRUP D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS EXTERNS

Eprex®

S'administra via subcutània (sota la pell). 
L'administració s'ha de realitzar seguint els següents passos: 
• Deixi la xeringa precarregada fora de la nevera, a temperatura ambient, durant 30 minuts. 
• Rentar-se les mans cuidadosament. 
• Subjecti firmement la xeringa i retiri la protecció de plàstic de l'agulla. 
• Amb la xeringa orientada verticalment, expulsi tot l'aire desplaçant l'èmbol cap a munt. Així, la xeringa
precarregada està a punt per al seu ús. 
• Desinfecti la pell de la zona d'injecció utilitzant cotó fluix amb alcohol i pessigui la pell entre els dits polze i
índex, sense prémer amb força. 
• Introdueixi l'agulla en tota la seva longitud formant un angle de 45º. 
• Injecti la solució de forma lenta i constant mantenint la pell pessigada. 
• Al finalitzar, retiri l'agulla i deixi anar la pell. Desinfecti la pell amb alcohol. 
Per cada administració, és important canviar el lloc d'injecció, alternant entre la part posterior del braç,
l'abdomen i la part posterior de la cuixa. Mantingui sempre el mateix horari.

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE
CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

Interaccions

Si s’ha oblidat d’administrar la injecció, faci-ho el més aviat possible. Si han passat més de 24 hores, comuniqui-
ho al seu metge o farmacèutic. 
Mai prengui una dosis doble per compensar la dosis oblidada.

Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS

POSOLOGÍA

Com s’ha de prendre EPREX

Si està embarassada o en període de lactància, si té epilèpsia, si té malaltia hepàtica crònica, si és al·lèrgic al làtex
eviti manipular-ho. 
No prendre aquest medicament en cas que tingui al.lèrgies a qualsevol dels seus components. 
No s’ha d’administrar en cas d’hipertensió mal controlada.

Què fer si oblida una dos?

Certs medicaments poden interferir en l’efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva
toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. 
La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el
tractament amb EPREX® és:



POSSIBLES EFECTES ADVERSOS

Dades de la Farmàcia:

IMPORTANT

Advertències

Conservació del medicament

CONSERVACIÓ DE EPREX

Mantingui els comprimits en el seu envàs original, a una temperatura ambient inferior a 30º. 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l’envàs.

Mantingui els medicaments fora de l’abast dels nens. 
Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l’Hospital. 
Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l’hospital. 
Dipositi les restes del medicament o d’embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D’ASSEGURAR-SE L’ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-
se d’alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Nom de la farmàcia:
Horari:
Telèfon:
Email:

Aquest tríptic No conté tota la informació d’aquest medicament i només pretén ser un resum per ajudar al pacient en el seu tractament. 
Si té qualsevol dubte o necessita més informació contacti amb el seu metge o farmacèutic.

Els efectes adversos més freqüents, que no significa que apareguin a tots el pacients, són: mal de cap, dolor en el 
lloc d’injecció, augment de la pressió arterial, lleuger augment del risc de formació de coàguls en sang, mans i 
cames inflades i símptomes gripals. Comenti amb el seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquests efectes 
adversos o qualsevol altre que cregui que està relacionat amb la medicació. 
Avisi ràpidament al seu metge si té: 
• Una reacció al·lèrgica greu (envermelliment de la pell, dificultat per respirar, ...) 
• Signes de sagnat amb 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.
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