
 

POSOLOGIA 
 
MELFALÀ s’administra per via 
oral.  
La dosi recomanada és segons 
prescripció mèdica . 
 
COM s’ha de PRENDRE Melfalà? 
 
– S’ha de prendre fora dels menjars, 1   

hora abans o 2 hores després dels àpats. 
– Eviti el contacte amb la pell. Renti’s les 

mans abans i després de la presa. 
– Els comprimits s’han d’empassar sencers 

amb un got d’aigua, sense mastegar, ni 
desfer a la boca, ni dissoldre. 

– Mantingui sempre el mateix horari. 
– Begui aigua freqüentment. 

 
QUÈ fer si...? 
 

– Si s’ha oblidat de prendre una dosi        
prengui-la el més aviat possible, si han    
passat més de 12 hores esperi a la     
següent presa i no dobli mai la dosi. 

– Si vomita, únicament repeteixi la dosi si 
ha passat menys de 1 hora des de la     
presa. 

– En cas de dubte comenti-ho amb el seu 
metge o farmacèutic  

EFECTES ADVERSOS: 
 
Els efectes adversos més freqüents que no 
significa que apareguin a tots els pacients 
són: 
– Dolors musculars i a les articulacions 
– Inflamació de cames i peus. 
– Caiguda lleu del cabell.  
– Nàusees, vòmits, llagues a la boca.  
– Major susceptibilitat de patir infeccions, 

Cal prendre mesures higièniques  
– Picor a la pell, erupcions a la pell. 
– Pot augmentar el risc d’hemorràgies,  

esteu alerta amb els utensilis que tallin.  
 
Comenti amb el seu metge o farmacèutic si 
presenta algun d’aquests efectes adversos 
o qualsevol altre que cregui que pot estar 
relacionat amb la medicació.  
 
Avisi ràpidament al seu metge si té: 
– Una reacció al·lèrgica greu (envermelliment 

de la pell, dificultats al respirar...). 
– Signes d’infecció com tos, calfreds, febre > 

38º C, dificultats per orinar 
– Signes de sagnat, femta negra, sang a l’orina i/o 

hematomes importants 
– Convulsions 
– En cas de sobredosi. 

 
 
 
 

Quan NO s’ha de prendre Melfalà? 
 
– Si vostè és al·lèrgic a melfalà així com a       

qualsevol dels components del comprimit com 
lactosa. 

– Si està embarassada o en període de lactància.  
 

PRECAUCIONS: 
 
– Si pateix malaltia hepàtica o renal greu 
– Si ha sofert alguna malaltia que afecti de       

manera important l’absorció intestinal o si s’ha 
sotmès a una resecció quirúrgica de budell o 
estómac. 

– Adopti 2 mesures anticonceptives si vostè o la 
seva parella pot quedar-se embarassada. 

– Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans 
de rebre vacunes. 

 

INTERACCIONS: 
 
Pregunti al seu metge o farmacèutic abans de 
prendre un medicament, vitamina o planta         
medicinal, especialment si pren: 
– Aspirina 
– Anticoagulants: acenocumarol o warfarina. 
– Ciclosporina 
– Digoxina 
 



RECOMANACIONS AL PACIENT 
 

Notes: 

ADVERTÈNCIES 
Mantingui els medicaments fora de l’abast 
dels nens. 

Aquest medicament es pot aconseguir a 
través del Servei de Farmàcia de l’Hospital, 
amb la recepta que li farà el seu metge 
d’aquest Centre. 

Retorni la medicació sobrant a la Farmàcia 
de l’Hospital. 

Les dones embarassades hauran de tenir 
especial cura en evitar el contacte amb el 
contingut de les càpsules. 

INFORMACIÓ DE 

MEDICAMENTS 

CADUCITAT 
No utilitzar després de la data de cadu-

citat indicada a l’envàs. 

CONSERVACIÓ 
Mantingui els comprimits en el seu 

envàs original dins la nevera (entre 2 

i 8º). NO CONGELAR 

MELFALÀ 

MELFALAN®   

Comprimits de 2 mg     
COM CONTACTAR 

Telèfon Farmàcia 

Horari 

INFORMACIÓ DE 

MEDICAMENTS 

Nom del Pacient: 

 

Data: 

Logo Hospital  

Aquest tríptic NO conté tota la informació d’aquest  
medicament i només pretén ser un resum per ajudar 

al pacient amb el seu tractament.  

Si té qualsevol dubte o necessita més informació    
contacti amb el seu metge o farmacèutic 


