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EVOLOCUMAB (REPATHA®) 
 
Repatha ® conté el principi actiu Evolocumab.  
 
Evolocumab és un agent biològic que actua reduint  els nivells de colesterol “dolent”, un tipus de greix que es 
troba a la sang. Sempre ha d’anar amb la dieta recomanada per el seu metge. 

 
Com s’ha de prendre? 
 
Repatha ® s’administra per via subcutània (sota la pell) en l’abdomen, la cuixa i 
la part superior del braç.  No administrar on la pell estigui envermellida, tingui 
un blau o estigui dura. 
 
La dosi recomanada de Repatha ®  es de 140 mg cada dues setmanes o 420 mg 
un cop al mes. El seu metge li indicarà quina es la seva pauta. 
 
 Trií un dia de la setmana  i administri Repatha ®   el mateix dia a la mateixa hora una setmana si i una setmana no 
o en el cas de un cop al mes administri les tres plomes de forma consecutiva en un interval de 30 minuts. 
 
Repatha ® 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. 
 
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 

 
Utilitzar amb precaució en pacients amb insuficiència renal greu i/o insuficiència hepàtica greu. Fer seguiment en 

pacients amb insuficiència hepàtica moderada. 

No  es recomana utilitzar Repatha ® durant l’embaraç i es desconeix si s’excreta per la llet materna. 

 

Es desconeix si Repatha ® pot influir en la capacitat de conduir i utilizar màquines. 

 

Presentacions comercials 

 
Presentacions en el nostre centre: 
Repatha ® 140 mg  ploma. 
 
La solució es entre transparent i opalescent, entre incolora i groguenca i està pràcticament lliure de partícules. 
 
La caputxa de l’agulla de la ploma precarregada està fabricada amb cautxú natural (un derivat del làtex) 
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Interaccions amb altres medicaments 

 
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 associats a Repatha ® trobem: 
 

- Risc augmentat de patir infeccions  com la grip, nasofaringitis, infeccions del tracte respiratori superior  
- Inflamació, dolor, envermelliment, pruïja en el lloc d’injecció 
- Erupció cutània 
- Nàusees  
- Mal d’esquena, artràlgia 

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

Conservació 
 
Conservi en nevera (entre 2 i 8ºC).  No congelar. 
 
Un cop fora del frigorífic Repatha® es pot conservar a Tª ambient (fins 25ºC) en l’envàs original i utilitzar abans de 
un mes. 
 
Protegir de la llum. 
 
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  

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

