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BENRALIZUMAB (FASENRA®) 
 

 
Fasenra® conté la substància activa benralizumab. Benralizumab és un anticòs monoclonal IgG1 kappa antieosinòfil, 

s’uneix amb gran afinitat i especificitat a la subunitat alfa del receptor de la interleucina humana 5. El receptor IL-5 

s’expressa específicament en la superfície d’eosinòfils i basòfils.   

 

Fasenra® s’utilitza pel tractament addicional d’adults amb asma eosinofílica greu insuficientment controlada amb 

el tractament amb corticosteroides inhalats en dosis altes i agonistes β d’acció perllongada.   

 
Com s’ha d’administrar? 
 
Fasenra® s’administra per via subcutània (sota la pell).  No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau 
o estigui dura. 
 
La posologia en adults és de 30mg cada 4 setmanes per les 3 primeres dosi. 
A partir de la 3ª dosi s’administrarà cada 8 setmanes.  
 
Fasenra ® 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 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: 

 Fasenra 30mg 1 ploma precarregada solució injectable 1 ml. 

 
Efectes secundaris 
 
Entre els efectes adversos més freqüents associats a Fasenra ®  trobem: 
 

 Mal de cap 

 Faringitis 

 Urticària, erupcions cutànies i/o pàpules 

 Febre 

 Dolor en el punt d’injecció 
 

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos. 
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Conservació 
 
Conservi en nevera (entre 2 i 8ºC).  
 
Si per accident la medicació queda fora de la nevera, la medicació és estable a temperatura ambient fins a 25ºC 
durant un màxim de 14 dies, i s’ha d’utilitzar en aquests 14 dies o llençar-la.  
 
Mantenir el medicament dins l’envàs original per tal de protegir de la llum. No congelar, no agitar i no exposar al 

calor.  

 

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://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1171252001/FT_1171252001.html  
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