
 

GRUP D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS EXTERNS

PEGASYS® (Peginterferon alfa 2a) 4 
PLOMES precarregades

Interaccions

Si oblida una dosi i se'n recorda 1 o 2 dies després, administri's la dosi que ha oblidat i segueixi administrant-se
les següents el mateix dia de la setmana que ho feia habitualment. 
Si oblida una dosi i se'n recorda 3 o 5 dies després, administri's la dosi que ha oblidat i segueixi el tractament a
intervals de cinc dies fins recuperar el ritme del calendari previst. Per exemple, si s'administra la injecció els
divendres, administri's la dosis que ha oblidat i continuï administrant-se les següents cada cinc dies fins que
tornin a caure en divendres. 
Si oblida una dosi i se'n recorda 6 dies després, esperi's a la següent administració, és a dir, el mateix dia de la
setmana que ho feia habitualment.

Instruccions d'administració

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS

POSOLOGÍA

Com s'ha de prendre PEGASYS

Tregui la ploma de la nevera uns 20 minuts abans de l'administració. 
S'injecta subcutàniament a la cuixa o a l'abdomen, alternant cada setmana el lloc d'injecció per evitar dolor al
punxar-se. Eviti les zones de la pell amb contusions, ferides o infeccions.

Què fer si oblida una dosi?

1 ploma subcutànea/setmanal 
Aquesta pauta queda subjecte a possibles modificacions segons criteri
mèdic. 
Aquest medicament s'administra per via subcutània (SC) un cop per
setmana. L'administració s'ha de realitzar el mateix dia de la setmana
i aproximadament a la mateixa hora. Es recomana abans d'anar a
dormir i, si és possible, en cap de setmana o quan es lliuri a la feina,
per si apareix algun efecte secundari.

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 tracta-

Un cop utilitzada la ploma, no la llenci a les escombraries, dipositi-la en un recipient de rebuig adequat.



ment amb PEGASYS és:

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS

Dades de la Farmàcia:

IMPORTANT

Advertències

Conservació del medicament
Conservi les plomes a la nevera (2-8 ºC), en el seu envàs original, fins al moment de l'administració. No les
congeli mai.

Si el líquid de la xeringa conté partícules de medicament sense dissoldre o la ploma és defectuosa, no es posi la
injecció i porti-la al dispensari de Farmàcia per poder comunicar-ho al laboratori fabricant. La solució que conté
el medicament dissolt ha de ser transparent i incolora.
  
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.

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 PEGASYS

Els efectes secundaris més freqüents, però que no han d'aparèixer necessàriament en tots els pacients, són: 
En relació a la injecció: símptomes semblants a la grip (mal de cap, febre, calfreds, sudoració, dolors musculars,
etc.) i reaccions locals en el lloc d'injecció, que són més freqüents en les primeres injeccions i després
desapareixen amb el temps. Per disminuir aquests efectes, pot prendre 1 gr de paracetamol 2 hores abans de la
injecció. 
Si els símptomes continuen, pot continuar amb 500 mg cada 6-8 hores. No prengui més de quatre comprimits de
500 mg (2000mg) al dia. 
Altres efectes secundaris que poden aparèixer: cansament, pèrdua de la gana, pèrdua de pes, irritabilitat, ansietat
o depressió, diarrea, sequedat de la pell, lleugera caiguda del cabell. 
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.

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