
Xolair® (Omalizumab)

1. Nom comercial i principi actiu

GRUP D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS EXTERNS

Xolair®

2. Qué es XOLAIR?

Xeringa precarregada de XOLAIR presentacions de de 75mg o
150mg d'OMALIZUMAB.

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 Xolair és:
  
1. _________________________ 
2. _________________________

Interaccions

- No es recomana la interrupció brusca dels corticosteroides sistèmics o inhalats després de la iniciació del
tractament amb Xolair. El descens dels corticosteroides s'ha de fer sota la supervisió directa d'un metge i pot ser
necessari que es realitzi gradualment. 
- Es poden produir reaccions al·lèrgiques tipus I locals o sistèmiques, incloent anafilaxi i xoc anafilàctic durant el
tractament amb omalizumab, fins i tot amb inici després d'un tractament de llarga durada. S'han de tenir sempre
disponibles medicaments per al tractament immediat de reaccions anafilàctiques després de l'administració de
Xolair. 
- S'ha observat malaltia del sèrum i reaccions semblants a la malaltia del sèrum, que són reaccions al·lèrgiques
tipus III retardades. Els antihistamínics i corticosteroides poden ser útils per prevenir o tractar aquestes
alteracions. 
- El Xolair no s'hauria d'utilitzar durant l'embaràs excepte si fos clarament necessari. 
- El Omalizumab no s'ha d'administrar durant la lactància.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS

POSOLOGÍA

Com s'ha de prendre XOLAIR

No procedeix donat a que s'administra pel professional sanitari
Instruccions d'administració

Les injeccions s'administren via subcutània en la regió deltoide del braç. Si per alguna raó no poden administrar-
se en aquesta zona, podran administrar alternativament a la cuixa. 
Hi ha experiència limitada pel que fa a l'autoadministració de Xolair. Per tant, està previst que el tractament sigui
administrat únicament pel professional sanitari.

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

Què fer si oblida una dosi?
No procedeix donat a que s'administra per professional sanitari i via sc



POSSIBLES EFECTES ADVERSOS

• En pacients de 12 o més anys amb asma al·lèrgica, els efectes adversos més freqüents de Xolair (observats en
entre un i deu pacients de cada 100) són: mal de cap i reaccions en el lloc de la injecció, com a inflamació,
enrogiment, dolor i picor. 
• En nens d'entre sis i 12 anys, els efectes adversos més freqüents (observats en més d'un de cada deu pacients)
són mal de cap i pirexia (febre). 
• En pacients amb urticaria crònica espontània, els efectes adversos més freqüents de Xolair (observats en entre
un i deu pacients de cada 100) són sinusitis (inflamació dels sins), mal de cap, artràlgia (dolor de les
articulacions), reaccions en el lloc de la injecció i infeccions de les vies respiratòries altes (refredats).
  
DAVANT DE QUALSEVOL EFECTE ADVERS GREU I QUE NO CEDEIXI AMB LES RECOMANACIONS
GENERALS, CONTACTAR AMB EL SEU METGE O AMB EL SERVEI D'URGÈNCIES

Dades de la Farmàcia:

IMPORTANT

Advertències

Conservació del medicament
Conservar en nevera (entre 2°C i 8°C). No congelar. 
Després de la reconstitució: S'ha demostrat l'estabilitat física i química del medicament reconstituït durant 8 
hores entre 2°C i 8°C i durant 4 hores a 30°C.

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.

CONSERVACIÓ DE XOLAIR

3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 
6. _________________________
  
NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE
CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC
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