
 

 

ID 3202 – Gener 2021 

GULSELKUMAB (TREMFYA®) 

 
Guselkumab és un anticòs monoclonal que s’utilitza en la psoriasis de moderada a greu en adults. Inhibeix 

l’activitat de la interleucina 23 (IL-23).  

 

Com s’administra? 

 

S’administra per via subcutània (sota la pell). La dosis recomanada és de 100 mg en les setmanes 0 i 4, seguida 

d’una dosis de manteniment cada 8 setmanes.  

 

Es recomana alternar els llocs d’injecció i evitar les zones amb signes de 

psoriasis.   

 

Abans de l’administració, treure de la nevera i deixar fora almenys 30 

minutis abans de la injecció. Inspeccionar l’aspecte de la solució, la solució 

ha de ser transparent.  

 

Que fer si oblida una dosi?  
 

Consultar al metge i no duplicar la següent dosis.  

 

Precaucions 

 

Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar mètodes anticonceptius eficaços fins a 12 setmanes després de la 

finalització del tractament. Evitar el seu ús durant l’embaràs i consular amb el metge sobre la utilització durant 

l’alletament.  

 

Informi al metge o farmacèutic si s’ha vacunat recentment o té programada alguna vacuna durant el tractament.  

No administrar en pacients que presentin reaccions d’hipersensibilitat o amb tuberculosis activa.  

 

Vigilar l’aparició d’infeccions durant el tractament.  

 

 

Presentacions comercials 

 

Tremfya® 100 mg 1 ploma solució injectable 1 mL 
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Efectes adversos 

 

- Risc d’infeccions (infecció respiratòria, infecció per herpes, refredat comú) 

- Cefalea 

- Diarrea 

- Urticària 

- Dolor i eritema en el punt d’injecció  

- Artràlgia ( dolor a les articulacions) 

 

Informi al metge o farmacèutic si presenta símptomes com febre o qualsevol altre símptoma d’infecció.  

 

Interaccions amb altres medicaments 

 

No s’ha d’administrar simultàniament amb vacunes elaborades amb microorganismes vius. No prengui cap altre 
medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic. 

  
Conservació  
 
Conservi en nevera (entre 2 i 8ºC).  
No congelar. 
Protegir de la llum. 
 

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 
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