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ETANERCEPT (ENBREL®) 

 
Enbrel® conté el principi actiu Etanercept.  

 

Etanercept és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació associat a certes malalties autoimmunes 

com artritis reumatoide,  espondilitis anquilosant, artritis psoriàsica o psoriasis.  

 
Com s’ha de prendre? 
 

Enbrel® s’administra per via subcutània (sota la pell).  No administrar on la 

pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura. 

 

Enbrel®  s’administra un o dos cops per setmana, segons com li hagi prescrit el 

seu metge. Triï un dia fixe i administri sempre Enbrel®el mateix dia i a la mateixa hora. 

 
Enbrel®  es conserva en el frigorífic. Tregui’l del frigorífic, 30 minuts abans d’administrar. 
 
 

Que fer si s’oblida una dosi? 

 
Administri-la lo abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que la oblidada. 
 
La dosi següent s’administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s’hagués oblidat. 
 
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.  
 
Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge. 
 
Evitar l’ alletament durant el tractament. 
 
El tap de l’agulla de la  ploma conté làtex, no el manipuli si té al·lèrgia al làtex. 
 
Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Enbrel®. 
 
 Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se. 
 
Si té una infecció activa com la grip, úlcera en una cama...no ha de començar el tractament amb Enbrel®. 
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Presentacions comercials 

 
Presentacions en el nostre centre: 
 
Enbrel® 25 mg vial 
Enbrel®25 mg xeringa 
Enbrel®50 mg xeringa 
 

Interaccions amb altres medicaments 

 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte de Enbrel®. 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 Enbrel® trobem: 
risc augmentat de patir infeccions (que es poden manifestar amb febre, ferides, malestar general, problemes 
dentals, tos, molèsties a l’orinar); inflamació, dolor, envermelliment, pruïja en el lloc d’injecció; reacció al·lèrgica ( 
erupció cutània, dificultat per respirar, inflamació de la cara, mans o peus); debilitat en braços o cames,; visió 
doble; formigueig; dolor en el pit; peus i turmells unflats; mal de cap; nàusees i diarrea. 
 
Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos. 

 
 
Conservació 

 
Conservi en nevera (entre 2 i 8ºC).  
 
Si per accident la medicació queda fora de la nevera o es congela no la llenci i consulti al servei de farmàcia de 
l’hospital. 
 
Mantenir fora de l’abast dels nens 

 
 
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  
 

[Servei de Farmàcia] 
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