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Tacrolimús- Prevé el rebuig de l’òrgan trasplantat
Medicament
Modigraf®

Presentació

Preparació

• Mescla la totalitat del contingut del

Sobres de 0,2 mg i 1 mg

sobre amb aigua, en un got de vidre.

•

Pren la dosi dues vegades al dia
(cada 12 hores), sempre a la mateixa
hora.

Prograf®

Càpsules de 0,5 mg, 1 mg i 5 mg

•

Has de prendre les càpsules
senceres i sense mastegar amb
una mica d’aigua.

•

Pren la dosi dues vegades al
dia (cada 12 hores), sempre a la
mateixa hora.

Advagraf®

• Has de prendre les càpsules

Càpsules de 0,5 mg, 1 mg, 3 mg i 5 mg

senceres i sense mastegar amb una
mica d’aigua.

•

Com que és d’alliberament retardat
s’administra una vegada al dia,
sempre al matí i a la mateixa hora.
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Com prendre-t’ho
Renta’t bé les mans
abans de preparar la
medicació.
Perquè el medicament
s’absorbeixi més bé,
no prenguis res 1
hora abans ni 1 hora
després de la dosi.
No prendre suc d’aranja
o multifruites
Si t'oblides d'una dosi
i han passat menys de 4
hores pots prendre-tela i seguir amb l’horari
habitual...
No prenguis mai doble
dosi per a compensar
l’oblidada.
Si vomites i han passat
més de 30 minuts
després de la presa,
espera a la dosi següent.
Si estàs malalt/ta i
no et pots prendre la
medicació és important
contactar amb l’Equip
de Trasplantament.
No canvieu la marca
ni la presentació del
medicament sense
indicació de l’equip
mèdic.

Micofenolat- Prevé el rebuig de l’òrgan trasplantat
Medicament
Cell-Cept®
Micofenolat de mofetil

Presentació

Preparació

•

Agita bé el xarop abans de
prendre-te’l.

— Càpsules 250 mg
— Comprimits 500 mg

•

Extreu la dosi exacta amb una
xeringa. Te la pots prendre amb
una mica d’aigua.

— Pols per a suspensió oral
1000 mg/5 ml

•

No prenguis mai doble dosi
per a compensar l’oblidada.

•

Pren la dosi dues vegades al
dia (cada 12 hores) amb aigua,
sempre a la mateixa hora.

•

Pren-te els comprimits
sencers, sense mastegar i amb
una mica d’aigua.

— Comprimits 360 mg
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Pren-te la dosi dos cops al
dia, cada 12 hores

•

Un cop reconstituït, es pot
guardar a temperatura ambient
fins a 60 dies.

— Comprimits 180 mg

Renta’t bé les mans abans
de preparar la medicació.

Si t'oblides d'una dosi
i han passat menys de 4
hores pots prendre-tela i seguir amb l’horari
habitual...

La reconstitució del xarop
es recomana que la faci un
farmacèutic.

Myfortic®
Àcid micofenòlic

Com prendre-t’ho

Si vomites i han passat més
de 30 minuts després de
la presa, espera a la dosi
següent.
Si estàs malalt/ta i
no et pots prendre la
medicació és important
contactar amb l’Equip de
Trasplantament.
No canvieu la marca ni la
presentació del medicament
sense indicació de l’equip
mèdic.
És important que consultis
amb el teu hepatòleg/
hepatòloga en cas de voler
quedar-te embarassada.

Metilprednisolona- Prevé el rebuig de l’òrgan trasplantat
Medicament
Urbason®

Presentació

Preparació

•

Comprimits de 4 mg, 16 mg i 40
mg

Pots diluir-los en una mica de
suc o llet perquè tinguin més bon
sabor.

• Es poden partir fàcilment per

a administrar les dosis correctes.

Com prendre-t’ho
Renta’t bé les mans abans
de preparar la medicació.

Pots prendre la dosi amb els
menjars.
La dosi anirà disminuint.
Comprova que sigui la dosi
correcta.

4

Sirolimús- Prevé el rebuig de l’òrgan trasplantat
Medicament
Rapamune®

Presentació

Preparació

• Extreu la dosi exacta amb una

Solució d'1 mg/1 ml

xeringa.

• Pren la dosi diluïda en mig got

d’aigua o amb suc de taronja.

Com prendre-t’ho
Renta’t bé les mans abans
de preparar la medicació.
Pots prendre la dosi amb els
menjars.

• Un cop obert, guarda-ho a la

Pren-te la dosi un cop al dia
amb aigua (cada 24 hores).

• Si estàs prenent ciclosporina,

Si t'oblides d'una dosi
i han passat menys de 4
hores pots prendre-tela i seguir amb l’horari
habitual...

nevera fins a 30 dies.

hauràs d’espaiar la dosi un
mínim de 4 hores.

No prenguis mai doble dosi
per a compensar l’oblidada.

Rapamune®

•

Comprimits de 0,5 mg, 1 mg i 2 mg

Pren-te els comprimits
sencers, sense mastegar i amb
una mica d’aigua.

• Els comprimits no s’han de

partir ni triturar.

•

Si estàs prenent ciclosporina,
hauràs d’espaiar la dosi un
mínim de 4 hores.

5

Si vomites i han passat més
de 30 minuts després de
la presa, espera a la dosi
següent.
Si estàs malalt/ta i no et
pots prendre la medicació
és important contactar amb
l’Equip de Trasplantament.
No canvieu la marca ni la
presentació del medicament
sense indicació de l’equip
mèdic.

Everolimús- Prevé el rebuig de l’òrgan trasplantat
Medicament
Certican®

Presentació

Preparació

• Pren-te els comprimits

Comprimits de 0,25 mg, 0,5 mg,
0,75 mg i 1 mg

sencers, sense mastegar i amb
una mica d’aigua.

•

Pren la dosi sempre a la
mateixa hora.

Com prendre-t’ho
Renta’t bé les mans abans
de preparar la medicació.
Pots prendre la dosi amb els
menjars.
Pren-te la dosi dos cops al
dia, cada 12 hores.
Si t'oblides d'una dosi
i han passat menys de 4
hores pots prendre-tela i seguir amb l’horari
habitual...

Certican®

• Col·loca el comprimit en

Comprimits dispersables de 0,1 mg
i 0,25 mg

una xeringa. Afegeix-hi 5 ml
d’aigua i ja pots prendre-t’ho.
A continuació beu de 10 a 50 ml
d’aigua.

•

Si utilitzes un got, que pot
ser de plàstic, afegeix-hi 25 ml
d'aigua i espera 2 minuts, agita i
beu-t’ho.

•

Torna a beure per assegurarte que no hi quedin restes.
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No prenguis mai doble dosi
per a compensar l’oblidada.
Si vomites i han passat més
de 30 minuts després de
la presa, espera a la dosi
següent.
Si estàs malalt/ta i no et
pots prendre la medicació
és important contactar amb
l’Equip de Trasplantament.
No canvieu la marca ni la
presentació del medicament
sense indicació de l’equip
mèdic.

Àcid ursodesoxicòlic- Facilita el fluix biliar
Medicament
Ursodesoxicòlic

Presentació

Preparació

Com prendre-t’ho

• Agita bé el xarop abans de

Suspensió de 20 mg/ml (FM)

prendre-te’l.

Guarda a la
nevera

•

Extreu la dosi exacta amb una
xeringa.

Renta’t bé les mans abans
de preparar la medicació.

• Pots prendre-t'ho amb una mica

d’aigua o barrejat amb el menjar.

• Guarda a la nevera.
• És una fórmula magistral que

s’ha d’elaborar a la farmàcia.

Ursochol®

Comprimits 150 mg

•

Ursobilane®

Es poden mastegar o partirles per la meitat amb una mica
d’aigua.

Càpsules 300 mg
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Pots prendre la dosi amb els
menjars.

T'ho has de prendre 2-3
cops al dia, segons les
indicacions de l’especialista
mèdic.

Cotrimoxazole- Prevé les infeccions bacterianes
Medicament
Septrin Pediátrico®

Presentació

Preparació

Com prendre-t’ho

• Agita bé el xarop abans de

Suspensió oral 8 mg/40 mg/ml

prendre-te’l.

•

Extreu la dosi exacta amb
una xeringa.

• Pots prendre-t'ho amb una

mica d’aigua.

Renta’t bé les mans abans
de preparar la medicació.

Septrin®

Pots prendre la dosi amb els
menjars.

Comprimits de 80 mg/400 mg

• Pren-te els comprimits

sencers, sense mastegar i amb
una mica d’aigua.
Septrin Forte®

Comprimits de 160 mg/800 mg
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Valganciclovir- Prevé les infeccions víriques
Medicament
Valcyte®

Presentació

Preparació

Com prendre-t’ho

•

Solució oral de 50 mg/ml

Extreu la dosi exacta amb una
xeringa.

•

Pots prendre-t'ho amb una mica
d’aigua.

•

Una vegada s’hagi acabat, has
d'anar al Servei de Farmàcia.

Renta’t bé les mans abans
de preparar la medicació.

•

Un cop reconstituït, guarda-ho
a la nevera fins a 49 dies.

Valcyte®

Pots prendre la dosi amb els
menjars.

Recull el medicament al
Servei de Farmàcia de
l’Hospital Vall d’Hebron.

Comprimits de 450 mg

•

Pren-te els comprimits sencers,
sense mastegar i amb una mica
d’aigua.
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Nistatina- Prevé les infeccions fúngiques
Medicament
Mycostatin®

Presentació

Preparació

• Agita bé el xarop abans de

Suspensió oral de 100.000 UI/
ml

prendre-te’l.

•

Extreu la dosi exacta amb una
xeringa.

• Es pren en forma de glopeigs.

Com prendre-t’ho
Renta’t bé les mans abans
de preparar la medicació.

Pren-t'ho just després
dels menjars.

Intenta mantenir-ho a la
boca 2-3 minuts.

Pren-t'ho 4 cops al dia.
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Àcid acetilsalicílic- Evita la formació de trombes
Medicament
Àcid acetilsalicílic

Presentació

Preparació

• Els comprimits es poden partir

— Comprimits 100 mg
— Càpsules (FM)
dosi personalitzada

Com prendre-t’ho

per la meitat.

Renta’t bé les mans abans
de preparar la medicació.

• En alguns casos es personalitzarà

Pren-t'ho sempre amb
menjar i 1 cop al dia.

la dosi mitjançant càpsules
preparades en farmàcia.

Si reps algun cop et poden
sortir hematomes.
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Omeprazol- Evita les molèsties gastrointestinals
Medicament
Omeprazol®

Presentació

Preparació

Com prendre-t’ho

• Agita bé el xarop abans de

Suspensió oral 2 mg/ml (FM)

prendre-te’l.

•

Extreu la dosi exacta amb una
xeringa.

• És una fórmula magistral que

s’ha d’elaborar a la farmàcia.

Renta’t bé les mans abans
de preparar la medicació.

Omeprazol®

Càpsules de 10 mg, 20 mg i 40
mg

• Pren-te les càpsules senceres.
• Si no et pots empassar

la càpsula, pots obrir-la i
empassar-te les boletes de
l'interior sense mastegar-les.
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Pren-t'ho a primera hora
abans d'esmorzar (1 cop al
dia, normalment).

