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DUPILUMAB (DUPIXENT ®) 

 
Duxipent® conté el principi actiu dupilumab, un anticos monoclonal indicat per el tractament de la dermatitis 

atòpica de moderada a greu en pacients adults i adolescents a partir de 12 anys.  
 

És un anticòs monoclonal anti-receptor alfa de la interleucina (IL-4) completament humà que inhibeix la 

senyalització IL-4/IL-3, totes dues proteïnes juguen un paper clau en l’aparició dels signes i símptomes de la 

dermatitis atòpica.  

 

Dupixent® pot millorar la malaltia de la pell i reduir el picor.  

 

A més a més, està indicat en : 

 

- Tractament de manteniment addicional en adults i adolescents a partir de 12 anys per l’asma greu amb 

inflamació, que no està adequadament controlada amb corticoides inhalats.  

- Tractament addicional als corticoides intranasals per el tractament d’adults amb rinosinusitis crònica amb 

poliposis nasal.  

 

Com s’ha d’administrar? 

 

La dosis recomanada de dupilumab en pacients adults és una dosis inicial de 

600 mg( dos injeccions de 300mg), seguida de 300 mg cada dues setmanes 

administrades per injecció subcutània ( sota la pell).  

 

No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura. Es pot administrar en abdomen, cuixa 

o zona externa de la part superior dels braços.  

 

Què fer si s’oblida una dosi? 

 

Ha d’administrar-la lo abans possible i contactar amb el metge que li donarà una nova pauta d’administració.  

 
Precaucions 
 
En cas d’embaràs, utilitzar dupilumab sota la recomanació del metge després d’avaluar la relació benefici/risc. 
 
Interaccions amb altres medicaments 
 
Es recomana la vacunació abans d’iniciar el tractament amb dupilumab, ja que no s’ha establert seguretat i 
eficàcia clínica amb vacunes vives o atenuades.  
 
 
Presentacions comercials 
 
Presentacions al nostre centre: Dupixent® 300 mg sol injectable 2 xeringues precarregades 2 mL 
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Efectes secundaris 
 

Entre els efectes adversos més freqüents trobem:  

- Risc de infeccions: com conjuntivitis o herpes oral 

- Trastorns en el lloc d’injecció: reaccions en el lloc d’injecció  

- Trastorns oculars: conjuntivitis al·lèrgica, pruït ocular, blefaritis 

- Trastorns de la sang i sistema limfàtic: eosinofília 

- Trastorns del sistema nerviós: cefalea 

 

Conservació:  

 

Conservació en nevera (entre 2 i 8 º C). 

No congelar i protegir de la llum. 

Mantenir fora de l’abast dels nens. 

 

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

 
 

Condicions de finançament 
 

Subjecte a EPR del CatSalut, requereix RPT 

(condicions especials de finançament). S’estableix 

un protocol per 3 trams, es poden dispensar un 

màxim d’unitats per cada tram.  

- Setmana 0-16:  5 caixes (10 xeringues) 

- Setmana 18-24: 2 caixes (4 xeringues) 

- Setmana 25-53: 8 caixes (16 xeringues) 

 

 

 

Si vol saber més pot consultar... 

 

https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html 
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