
NEORECORMON® (Epoetina beta) xeringues precarregades.

1. Nom comercial i principi actiu

GRUP D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS EXTERNS

Darunavir®

2. Què és NEORECORMON?

NEORECORMON® és una hormona que estimula la producció de
glòbuls vermells. S'utilitza en malalts renals per tractar l'anèmia.

· Els medicaments que continguin L'Hypericum perforatum (Herba de Sant Joan) no s'haurien de prendre
durant el tractament amb PREZISTA, ja que poden reduir el seu efecte. 
· Mentre prengui aquest medicament, no prengui altres medicaments sense abans consultar-ho amb el seu
metge. 
  
HA D'INFORMAR al seu metge si... 
  
· Està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament. Avisi al seu
metge si té algun fill a qui estigui donant el pit. 
· És al·lèrgic a les sulfamides,ja que PREZISTA conté una mol·lècula sulfonamida.

Interaccions

· En algunes persones aquest medicament pot produir mareigs, per això s'aconsella que vigili al conduir o al
portar maquinària perillosa. 
· Aquest medicament no redueix el risc de transmissió del VIH a través de contacte sexual o contaminació
sanguínia. 
Caldrà prendre les mesures adequades per evitar el contagi a altres persones.

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

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS

POSOLOGÍA

Com s'ha de prendre PREZISTA (posologia i normes per a la correcta administració)

Si s'enrecorda dins les 12 hores següents a l'hora habitual, prengui el comprimit immediatament. Sempre amb el
NORVIR (Ritonavir) i amb aliment. 
Si s'enrecorda després de 12 hores, no prengui el comprimit i prengui la següent dosi a l'hora habitual. No
prengui una dosi doble per compensar la oblidada.

Què fer si oblida una dos?

Prengui aquest medicament amb aliments per a millorar la seva absorció o dins dels 30 minuts posteriors a un
àpat. Els comprimits prengui'ls sencers, sense partir ni mastegar, amb un got d'aigua acompanyat d'aliments. 
PREZISTA s'administra per via oral. La dosi recomenada és PREZISTA 800mg administrat un cop al dia, junt
amb 100mg NORVIR (Ritonavir) un cop al dia.



POSSIBLES EFECTES ADVERSOS

Pot aparèixer mal de cap, nàusees, diarrea, dolor abdominal, mareigs o cansament. 
· Després d'unes setmanes de tractament aquests símptomes solen millorar, però si fossin persistents,
comuniqui-ho al seu metge. 
· Moltes vegades és difícil diferenciar entre els efectes secundaris causats per PREZISTA, dels causats per
qualsevol altre medicament que estigui prenent al mateix temps, o per complicacions de la infecció, és molt
important que informi al seu metge davant qualsevol canvi que noti del seu estat de salut.

Dades de la Farmàcia:

IMPORTANT

Advertències

Conservació del medicament

CONSERVACIÓ DE NEORECORMON

PREZISTA s'ha de mantenir a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Conservar en l'envàs original
perfectament tancat per protegir de la humitat. 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada en 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.
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