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INTERFERÓ β 1A (REBIF®) 
 
Rebifl® conté el principi actiu Interferó β 1a. L’interferó β 1a es una proteïna que elabora el nostre propi 
organisme per protegir-nos de infeccions i malalties. 
 
S’utilitza per tractar l’Esclerosi Múltiple recidivant i remitent i secundària progressiva. 
 
L’Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica que afecta al sistema nerviós central. En la Esclerosi Múltiple el 
sistema immunitari (les defenses de l’organisme) destrueix la coberta protectora (mielina) que recobreix els 
nervis del sistema nerviós central, aquest fet pot retardar o interrompre la transmissió de les senyals que passen 
a través de les cèl·lules nervioses i donar lloc als símptomes de l’Esclerosi Múltiple. 
L’Esclerosi Múltiple es caracteritza per atacs repetitius de símptomes del sistema nerviós que son un reflex de la 
inflamació que té lloc en el sistema nerviós central. A aquests atacs se’ls anomena brots. 
 
Els símptomes dels brots varien de un pacient a un altre, però generalment consisteixen en: dificultat per 
caminar, pèrdua de sensibilitat o formigueig, problemes de visió i trastorns en l’equilibri. 
 

Rebif®  esta indicat  com a tractament  modificador del curs de la malaltia. No cura la malaltia. 
 
 
Com s’ha de prendre? 

 
Rebif® s’administra per via subcutània tres cops per setmana.  Al iniciar el tractament 
s’administren dosis baixes que es van augmentant al llarg dels dies. 
 
Administri sempre Rebif®i a la mateixa hora (es recomana a l’hora d’anar a dormir) 
No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura. Canviï  de lloc 
d’administració cada cop. 
 
Rebif®  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 seguint la pauta inicial. No prengui mai una dosi 
doble per compensar l’oblit. 

 
Precaucions 

 
No administrar si té al·lèrgia a interferó o albúmina, si te epilèpsia no controlada o depressió severa. 
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. 
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Presentacions comercials 

 
Presentacions en el nostre centre: 
Rebif® 22  xeringa. 
Rebif® 44 xeringa. 

 
 
Interaccions amb altres medicaments 

 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte de Rebif®. No prengui cap altre medicament, suplement 
dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic 

 
 
Efectes secundaris 
 
Els efectes secundaris més comuns son:  

 Símptomes pseudogripals com mal de cap, febre, escalfrets, sudoració, dolorsmusculars i dolors en 
general. Son freqüents al començament del tractament i disminueixen al llarg del tractament. A l’l inici del 
tratament prengui analgésics (paracetamol, ibuprofeno, naproxeno etc) 30 minuts abans de la injecció, i 
repetir cada 6-8 hores si cal 

 Depressió.  

 Reacció al.lèrgica como  cara, llavis o lengua inflats, dificultat per respirar o erupció   
 
Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos. 

 
 

Conservació 
 
Conservi en nevera (entre 2 i 8ºC).  Si per accident es deixa la ploma multidosis fora de la nevera es pot conservar 
a temperatura ambient (< 25ºC) durant 14 dies. 
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  
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