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DARBEPOETINA (Aranesp®) 

 
Aranesp conté el principi actiu Darbepoetina.  
 
Darbepoetina s’utilitza per tractar l’anèmia associada a la insuficiència renal crònica. Funciona exactament igual 
que la hormona natural eritropoetina que es produeix als ronyons i ajuda a la medul·la òssia a produir més 
glòbuls vermells. 
 

Com s’ha de prendre ARANESP? 
 

Aranesp  s’administra per via subcutània (sota la pell) Normalment s’administra una vegada a la setmana, cada 
dues setmanes o mensualment, depèn de les necessitats de cada pacient. El seu metge li indicarà cada quan s’ho 
ha de prendre. 
 
Cal anar variant el lloc d’administració.  
La injecció li posaran a l’ambulatori o se la pot administrar vostè mateix 
sempre que li hagin ensenyat abans.  
 

 

Que fer si s’oblida de prendre una dosi? 

 
Si s’oblida d´injectar-se una dosi d´ARANESP consulti al seu metge o al farmacèutic per saber quan s’ha 
d’administrar la següent. 
 
No s’administri mai una dosi doble per compensar l’oblit. 

 
Quant  de temps dura el tractament? 

 
La duració del tractament dependrà de cada pacient, segons el resultat de les analítiques de seguiment. 

 

Precaucions 

 
En pacients amb hipertensió arterial no controlada. 
En pacients amb alèrgia al latex  cal tenir en conte que la coberta de l’agulla  de la xeringa precargada conté un 
derivat del làtex que pot provocar reaccions alèrgiques. 
 

No hi ha estudis d’administració d’Aranesp en dones embaraç ades i durant l’alletament. 

  

 
Interaccions amb altres medicaments 

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

 
Tots els medicaments poden produir efectes secundaris.  
 
Aranesp® pot produir: 
 

- Augment de la pressió arterial. Si vostè té mal de cap (migranya), comença a sentir-se confús o té convulsions 
avisi al seu metge. 

- Dolor en el punt d’injecció, normalment és de curta durada, lleu i més freqüent a l´inici del tractament. 
 

Al iniciar el tractament amb Aranesp® es pot produir una erupció generalitzada amb envermelliment i ampolles a 
la pell i la mucosa oral, ulls, nas, gola o zona genital acompanyats de febre, cansament, dolor muscular i articular 
(síndrome pseudogripal). Si voste presenta aquests signes i símptomes cal que aturi ràpidament el tractament i 
vagi al seu metge. 

 

Conservació 
 
S’ha de conservar en nevera (no congelar).  
Un cop fora de la nevera, s’ha d’utilitzar abans de 7 dies. 
 
Abans d’utilitzar deixi reposar la xeringa durant 30 minuts a 
temperatura ambient o escalfi-la amb la mà tancada durant un 
minut. NO l’escalfi de cap altra forma (microones o aigua calenta) 

 

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


