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SARILUMAB (KEVZARA®) 
 

Kevzara® conté el principi actiu sarilumab que és un tipus de proteïna denominada anticòs monoclonal.  

S’utilitza per tractar adults amb artritis reumatoide activa de moderada a greu si el tractament previ no ha 

funcionat bé o no s’ha tolerat. Es pot utilitzar sol o juntament amb un medicament denominat metotrexat.  

Sarilumab pot ajudar a:  

 Frenar el dany en les articulacions 

 Millorar la seva capacitat per realitzar activitats diàries.  

 

Kevzara s’uneix al receptor d’una proteïna denominada interleucina-6 (IL-6) i bloqueja la seva acció.  

La IL-6 juga un paper principal en els símptomes de l’artitis reumatoide  com el dolor, la inflamació de les 

articulacions, la rigidesa per els matins i la fatiga.  

 
Com s’ha d’administrar? 
 
Kevzara® s’administra per via subcutània (sota la pell).  No administrar on la pell 
estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura. 
 
La dosis recomanada és una injecció de 200mg  cada 2 setmanes. El metge pot 
ajustar la dosis de la seva medicació en base als resultats dels anàlisis de sang.  
 
Kevzara® es conserva en el frigorífic. Tregui’l del frigorífic, 30 minuts abans 
d’administrar. 

 
 
Que fer si s’oblida una dosi? 
 
Si han passat 3 dies o menys des de la dosis oblidada:  

 Injecti la dosi oblidada tant aviat com sigui possible 

 Administra la seva següent dosis en el dia programat  
 
Si han passat 4 dies o més, injecti la següent dosis al següent dia programat.  
 
No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblit. 

 
Precaucions 
 
Embaràs i lactància 
 
Consulti al metge abans d’utilitzar Kevzara si està embarassada o en període de lactància, creu que podria estar-
ho o té la intenció de quedar-s’hi.  

 No utilitzi Kevzara si està embarassada a no se que el seu metge li recomani específicament 

 El seu metge i vostè han de decidir si vostè ha de rebre el tractament Kevzara si està donant el pit. 
 
Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar mètodes anticonceptius eficaços durant i fins 3 mesos després del 
tractament.  
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Presentacions comercials 
 

- Kevzara 150 mg solució injectable en  xeringa precargada. 
- Kevzara 200 mg solució injectable en xeringa precarcada.   

 
Interaccions amb altres medicaments 
 

Alguns medicaments poden interaccionar amb l’efecte de Kevzara.  Si està utilitzant algun dels següents 

medicaments, informi el seu metge o farmacèutic abans d’utilitzar Kevzara:  

 Estatines (per la reducció del colesterol) 

 Anticonceptius orals 

 Teofilina (per l’asma) 

 Warfarina (per prevenir coàguls de sang) 

 

Efectes secundaris 
 
Entre els efectes adversos més freqüents trobem:  

 Infeccions en els sinus nassals o a la gola, congestió i goteig nasal (infecció al tracte respiratori superior) 

 Infecció del tracte urinari 

 Herpes oral 

 Recompte baix de plaquetes segons anàlisis de sang 

 Colesterol alt, triglicèrids alts 

 Proves anormals de la funció hepàtica 

 Reaccions al lloc de la injecció (incloent envermelliment i picor)  
 
Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos.  

 
Conservació 
 
Conservi en nevera (entre 2 i 8ºC) i dins l’envàs original per protegir de la llum.  
 
Si per accident la medicació queda fora de la nevera, la medicació és estable 14 dies a temperatura ambient (tirar 
passats els 14 dies). 
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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