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BARICITINIB comprimits (Olumiant ®) 

 
Olumiant® conté el principi actiu Baricitinib. 
 
Baricitinib pertany a un grup de medicaments anomenats inhibidors de la Janus Quinasa (JAK), actua reduint 
l’activitat d’aquest enzim que està involucrat en el procés inflamatori. 
 
Està indicat per al tractament de l’artritis reumatoide activa de moderada a greu en pacients adults. 
 

Com s’ha de prendre? 

 
Olumiant® s’administra per via oral. S’ha d’empassar el comprimit amb una mica d’aigua i es pot prendre amb o 
sense aliments.  
 
La dosi recomanada és de 4 mg un cop al dia. El seu metge pot donar-li una dosi més baixa de 2 mg un cop al dia, 
especialment si vostè té més de 75 anys o si té un augment del risc d’infeccions, també es pot decidir reduir la 
dosi si el medicament està funcionant correctament. 
 
Per ajudar-se a prendre Olumiant, pot trobar-ho més fàcil prendre-ho a la mateixa hora tots els dies. 

 
Que fer si s’oblida una dosi? 

 
Administri Olumiant® el més aviat possible, excepte si està més propera la següent dosi que la oblidada. 
 
No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblit. 
 

Precaucions 

 
Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament i almenys una 
setmana després de finalitzar-lo. 
 
Si està embarassada o en període de lactància, creu que podria estar-ho o té intenció de quedar-se embarassada, 
consulti el seu metge o farmacèutic abans d’utilitzar aquest medicament. 
 
Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Olumiant®.  

 
Interaccions amb altres medicaments 

 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte d’ Olumiant® com probenecid (per a la gota), medicaments 
antireumàtics injectables, medicaments per controlar la resposta immune de l’organisme com azatioprina, 
tacrolimus o ciclosporina i altres medicaments del grup dels inhibidors de JAK com ruxolitinib. 
 
No prengui cap altre medicament sense consultar el seu metge o farmacèutic. 
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Efectes secundaris 
 
Entre els efectes adversos més freqüents associats a Olumiant® trobem: 
 
- Risc augmentat de patir infeccions, com herpes zóster que es pot manifestar en forma d’erupció cutània 

dolorosa amb ampolles i febre, herpes simple, infeccions del tracte respiratori superior, infeccions del tracte 
urinari o gastroenteritis. 

- Sensació de malestar a l’estómac (nàusees) 
- Nivells elevats de colesterol en sang observats en anàlisis de sang. 
- Nivells elevats de plaquetes (cèl·lules que intervenen en la coagulació de la sang), observat en anàlisis de 

sang. 
- Nivells elevats d’enzims hepàtics, observat en anàlisis de sang. 
 
Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos. 

 
Conservació 
 
Mantingui els comprimits en l’envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat. Mantenir 
fora de l’abast dels nens 

 
Caducitat 
 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l’envàs.  La data de caducitat és l’últim dia del mes que 
s’indica. 

 
 
Si vol saber més pot consultar... 
 
https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html 
 
http://www.olumiant.eu 
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