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RISANKIZUMAB (SKYRIZI®) 

 
Syrizi® conté el principi actiu Risankizumab, és un anticós monoclonal indicat en el tractament de la psoriasis amb 
plaques moderades-greus després d’una resposta inadequada, contraindicació o intolerància a tractaments 
sistèmics convencionals. 
 
Risankizumab és un anticòs monoclonal humanitzat de tipus inmunoglobinlina G1 (IgG1) que s’uneix 
selectivament i amb alta afinitat a la subunitat p19 de la interleucina 23 (IL-23).  La IL-23 és una citocina que 
participa en les respostes inflamatòries  i immunitàries. Al impedir la unió de IL-3 al seu receptor, risankizumab 
inhibeix la senyalització cel·lular dependent de IL-23 i l’alliberació de citocines proinflamatòries.  
 
 
Com s’ha d’administrar? 
 
S’administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui 
envermellida, tingui un blau, ferida, estigui dura o zones que estiguin 
afectades per la psoriasis.  
 
La dosis recomanada és de 150 mg ( dos injeccions de 75 mg) en la setmana 0, 
setmana 4, i a partir d’allà, cada 12 setmanes.   
Les injeccions s’han d’administrar en localitzacions anatòmiques diferents ( com les cuixes o l’abdomen).  
 
 
Què 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. 

 
Precaucions 
 
Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar anticonceptius eficaços fins a 21 setmanes després de la finalització del 
tractament.  
  
Evitar el seu ús durant l’embaràs i l’alletament.  
 
Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Syrizi®. Consulti amb el seu metge o 
farmacèutic abans de vacunar-se. 
 
 
Presentacions comercials 
 
Presentacions en el nostre centre: 

- Syrizi® 75 mg xeringues precarregades 
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Interaccions amb altres medicaments 
 

Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte de Syrizi®. No prengui cap altre medicament, suplement 

dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic. 

 

Efectes secundaris 

 
- Risc augmentat de patir infeccions ( que es poden manifestar amb febre, ferides, malestar general, 

problemes dentals, tos, molèsties a l’orina, infeccions en vies respiratòries).  

- Alteracions en el lloc d’injecció: inflamació, dolor, envermelliment, pruït. 

- Cefalea 

- Fatiga 

 

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

 

Conservació 

 

Conservi en nevera ( entre 2-8 ºC ) Si per accident la medicació queda fora de la nevera. 

 

No congelar i 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  
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