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OMALIZUMAB (XOLAIR®) 
 

 
Xolair conté la substància activa omalizumab . Omalizumab és una proteïna humana, semblant a les proteïnes 
naturals produïdes per l’organisme. Pertany a una classe de medicaments denominats anticossos monoclonals.  
 
Xolair ® s’utilitza pel tractament de:  

 Asma al·lèrgic  

 Urticària crònica espontània (UCE)  

  

Aquest fàrmac actua bloquejant  una molècula anomenada immunoglobulina E (IgE) produïda per l’organisme i 

que juga un paper important en aquestes malalties.  

 

 
Com s’ha d’administrar? 
 
Xolair ® s’administra per via subcutània (sota la pell).  No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau 
o estigui dura. 
 
Les 3 primeres dosis seran administrades per un professional sanitari per tal 
d’actuar en cas que hi hagi una reacció al·lèrgica.  
 
Les dosis de més de 150 mg s’han d’administrar en dos o més llocs d’injecció.  
 
Xolair ® 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. 

 
 
Presentacions comercials 
 
Presentacions en el nostre centre: 

 Xolair 75mg solució injectable amb xeringa precarregada  

 Xolair 150 mg solució injectable amb xeringa precarregada  
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Efectes secundaris 
 
Entre els efectes adversos més freqüents associats a Xolair ®  trobem: 
 

 Mal de cap 

 Reaccions en el lloc d’infecció que inclouen dolor, blaus, vermelló i picor.  

 Febre 

 Dolor abdominal  

 Infeccions al tracte respiratori superior 

 Artràlgia  
 

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, la medicació és estable només 4 hores a temperatura 
ambient.  
 
Mantenir el medicament dins l’envàs original per tal de protegir de la llum 

 

Si  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  
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