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CERTOLIZUMAB PEGOL (Cimzia ®) 

 
Cimzia® conté el principi actiu Certolizumab pegol.  
 
Certolizumab pegol és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació associat a artritis reumatoide.  

 
Com s’ha de prendre? 

 
Cimzia ®  s’administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la 
pell estigui envermellida, contusionada o endurida. 
 
La dosi inicial recomanada per pacients adults amb artritis reumatoide es de 
400 mg (2 xeringues de 200 mg el mateix dia) en les setmanes 0,2 i 4, 
posteriorment administrar una dosi de manteniment de 200 mg (1 xeringa) 
cada 2 setmanes. 
 
Triï un dia i administri sempre Cimzia ® el mateix dia de la setmana,  a setmanes alternes, i a la mateixa hora. 
 
 
Cimzia ® es conserva en el frigorífic. Tregui’l del frigorífic, 30 minuts abans d’administrar. No agitar. 
Abans de l’administració rentar-se les mans, netejar la zona d’injecció amb les tovalloletes que se subministren 
amb el medicament  i deixar assecar. 

 
Que fer si s’oblida una dosi? 

 
Administri-la lo abans possible i seguir administrant les següents dosis cada dos setmanes. 
 
No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblit. 

 
Precaucions 

 
Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins cinc mesos després de 
finalitzar el tractament.  
 
Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge. Abans d’iniciar 
l’alletament matern consulti al seu metge. 
Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Cimzia ®. 
 Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se. 
 
Si té una infecció activa com la grip, angines o febre... o insuficiència cardíaca no ha de començar el tractament 
amb Cimzia ®. 

 
Presentacions comercials 
Presentacions en el nostre centre: Cimzia ® 200 mg xeringa precarregada.  
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Interaccions amb altres medicaments 

 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte de Cimzia ® . No prengui cap altre medicament, suplement 
dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic. 
 

Efectes secundaris 
 
Entre els efectes adversos més freqüents associat a Cimzia ® trobem: 

 Risc augmentat de patir infeccions, com la tuberculosi que es pot manifestar amb tos persistent, pèrdua 
de pes, apatia o febrícula, o de qualsevol altre tipus d’infecció que pot cursar amb febre,   malestar 
general, dolor, molèsties a l’orinar. 

 Insuficiència cardíaca  que pot produir dificultat per respirar i turmells i peus unflats. 

 Alteracions del sistema nerviós amb símptomes com  mareig, formigueig,  problemes de visió i debilitat 
en braços  i cames. 

 Problemes sanguinis amb símptomes com febre, blaus, hemorràgies i pal·lidesa extrema. 

 Reacció de hipersensibilitat que es manifesta en forma d’erupció cutània, febre, dificultat respiratòria o 
picor. 

 Reaccions de tipus immune  que es poden manifestar amb dificultat respiratòria, dolor articular o erupció 
a les galtes i braços que empitjora amb la exposició solar. 
 

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos. 
 

Conservació 
 
Conservi en nevera (entre 2 i 8ºC).  No congelar. Mantenir fora de l’abast dels nens. Estable fins 10 dies a 
temperatura <25ºC. 

 
Caducitat 
 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l’envàs 

 
Si vol saber més pot consultar... 
 
https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html  
http://www.lire.es/index.php/area-descargas 
http://www.forumclinic.org/es/artrosis-y-artritis/informaci%C3%B3n/informaci%C3%B3n-sobre-artrosis-y-artritis 
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