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FAMPRIDINA (FAMPYRA®) 

 
Fampyra® conté el principi actiu fampridina  (4-aminopiridina, 4-AP, dalfampridina).  

 

Fampridina està indicat com a tractament per millorar la marxa en pacients amb esclerosis múltiple. 

 
Com s’ha de prendre? 

 
Fampyra® s’administra per via oral. Els comprimits s’han de prendre sencers, no es poden partir, triturar, 

dissoldre o mastegar. 

 

La dosi recomanada es de 1 comprimit cada 12 hores (1 comprimit al matí i un comprimit a la nit). 

 

 Els comprimits s’han de prendre sense aliments, fora dels àpats. 

 

Cal prendre la dosis exacta que li ha prescrit el seu metge. 

 

Que fer si s’oblida una dosi? 

 
Si s’ha oblidat de prendre una dosi no intenti compensar-la. 
 
La dosi següent s’administrarà a l’hora que tenia previst, 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. 
 
Es desconeix si la Fampridina es pot excretar per la llet materna. Abans de iniciar l’alletament matern cal 
consultar-ho amb els seu metge. 
 
Fampridina està contraindicat en pacients amb historial de convulsions o amb alteracions renals. Si ha patit algun 
d’aquest problemes informi al seu metge abans de iniciar el tractament. 
 
Fampyra® pot provocar mareig, si es troba marejat eviti activitats perilloses com conduir o utilitzar màquines. 

 
Presentacions comercials 

 
Presentacions en el nostre centre: 
Fampyra® 10 mg comprimit d’alliberació prolongada. 
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Interaccions amb altres medicaments 
 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte de Fampyra ® 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 Fampyra® trobem:  

- Risc augmentat de patir infeccions  especialment de les vies urinàries 

- Insomni, mareig, debilitat,  problemes de l’equilibri 

- Trastorns gastrointestinals: nàusees, estrenyiment,  indigestió. 

- Mal de coll, irritació de les vies aèries, mal de cap i d’esquena. 

 

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos o qualsevol altre no descrit. 

 

 
Conservació 

 
Conservi a temperatura ambient (per sota de 30ºC) en un lloc fresc i sec. 
 
Mantenir fora de l’abast dels nens. 
 
 

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

[Servei de Farmàcia] 

REYATAZ® 
(Atazanavir) 

 


