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Për ty që trajtohesh me Enbrel

Ty t´është dhënë me recetë një ilaç që quhet Enbrel (etanercept) i cili përdoret 

për trajtimin e psoriazës, psoriazës së fëmijëve dhe sëmundjet reumatike, artrit 

reumatoid (RA), ankylosing spondylitis (AS), psoriazë artrit (PsA) si dhe 

reumatizëm i fëmijëve (JIA).

Duket ndoshta e çuditshme që sëmundjet, në shikim të parë, janë plotësisht të 

ndryshme nga njëra tjetra trajtohen me të njëjtin ilaç. A mund të ketë me siguri 

ndonjë lidhje p.sh. në mes dhimbjeve të kyçeve në gju dhe gishta dhe 

përhapjes së kurteshave në lëkurë?

Përgjigjja është, si psoriaza dhe shumë sëmundje reumatike, i përkasin grupit 

të sëmundjeve të inflamacionit. Ato shfaqen sepse imuniteti bëhet tepër aktiv 

dhe e sulmon trupin e vet. Inflamacionet mund të ndikojnë në trup në shumë 

mënyra të ndryshme. 

Në këtë broshurë mund të lexosh më shumë se çka ndodhë në trup kur ke 

këto lloje sëmundjesh të inflamacionit. Ti, po ashtu, mund të lexosh për 

trajtimin me Enbrel, si merret ilaçi dhe çka duhet të kesh parasysh. Para se të 

filloj trajtimi me Enbrel, ti duhet të lexosh udhëzimet e përdorimit, bashkëngjitur 

në paketim ose në “fass” të pacientit. 

Së fundi, jo më pak e rëndësishme, rekomandohet të lexosh faqet  

www.psoriasisguiden.se dhe www.rorelse.se. Të dy uebfaqet ofrojnë dituri dhe 

shërbim që mund të lehtësojnë jetën tënde të përditshme. 
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Imuniteti yt është i ndërtuar për t´u kujdesur për lëndët e huaja, si p.sh. 

bakteret dhe viruset. Imuniteti ndërkaq mund të sulmoj trupin e vet. Dhe 

pikërisht është ajo që ndodhë në rast psoriaze dhe të sëmundjeve reumatike. 

Nuk dihet akoma pse imuniteti reagon në këtë mënyrë ose pse e nis këtë sulm. 

Taktika e imunitetit për t´i zhdukur lëndët e huaja është për të krijuar një 

inflamacion që bën shkatërrimin e lëndëve të huaja. Në rast psoriaze dhe 

sëmundjeve reumatike fillojnë këto inflamacione pa pasur ndonjë lëndë të huaj 

për ta luftuar. Është një inflamacion që vazhdon gjithmonë që në afat të gjatë e 

dëmton trupin e vet. 

Trashëgimia dhe mjedisi 
Nuk dihet sot shkaku pse imuniteti sulmon trupin e vet. Trashëgimia ka rëndësi 

për disa nga sëmundjet e inflamacionit. Faktor të tjerë ndikues mund të jenë 

infeksionet dhe shprehitë jo të shëndetshme të jetesës, p.sh. pirja e duhanit 

ose konsumimi i madh i alkoolit. 

Inflamacionet mund të shfaqen në vende të ndryshme 
Inflamacionet mund të shfaqen në vende të ndryshme të trupit. Një nga 

shkaqet të kësaj janë cytokinet, do të thotë, proteinat të cilat prodhohen nga 

imuniteti i trupit. Një tip cytokine quhet TNF dhe nxit procesin e inflamacionit 

në rast psoriaze dhe në rast të sëmundjeve reumatike. 

Për sëmundjet e inflamacionit
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Trajtimi i cili e zvogëlon inflamacionin
Në rast psoriaze dhe në rast të sëmundjeve reumatike, është vërejtur rritja e 

përqindjes së TNF-it në trup. 

Sot nuk ka ilaçe që plotësisht shërojnë këto sëmundje, por njohuritë se si 

ndikon TNF-i në trup, ka hap rrugë metodave të reja të trajtimit. Sot, trajtimi 

medicinal synon që në mënyrë sa më efikase të zvogëloj ekzistencën e TNF-it 

në trup dhe me këtë të pengoj inflamacionin. 
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Enbrel është i ashtuquajtur pengues i TNF-it që zvogëlon sasinë e TNF-it në 

trup. Thuhet zakonisht se Enbrel është një ilaç biologjik. Me këtë mendohet që 

ilaçi është kopje e prodhuar e DNA-s në një lëndë që tashmë natyrshëm 

gjendet në trup. Këtu në Suedi, Enbrel është përdorur për trajtim të 

sëmundjeve reumatike, që nga viti 2000 si dhe ndaj psoriazës që nga viti 

2004.

Është mirë të kesh parasysh me rastin e trajtimit
Ka disa gjëra që mund të jetë mirë të dish për trajtimin tënd. Enbrel merret si 

injeksion dhe ka disa mjete ndihmëse që e lehtësojnë trajtimin. 

Përmes njësisë tënde të pranimit, ti, në mes tjerash, mund të marrësh këto 

mjete ndihmëse: 

•  Kuti me lëng ftohës si dhe çantë ftohje, për ruajtje të Enbrel-it, kur ti 

udhëton 

(lexo më shumë për ruajtjen në faqet 16 dhe 20).

•  Kartë avioni e cila informon personelin e aeroportit se ti duhet të kesh 

Enbrel në bagazh të dorës, kur ti udhëton. 

•  Safety Clip (këputës i gjilpërës së injeksionit). 

•  Kartë pacienti, e cila përmban informacion të rëndësishëm mbi trajtimin 

tënd. Këtë duhet gjithmonë të bartësh me vete, p.sh. në kuletë.

Ç´është Enbrel?
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Të jetosh me Enbrel
Psoriaza dhe sëmundjet reumatike, shpesh do të thotë, që si sëmundja ashtu 

edhe trajtimi të ndjekin tërë jetën. Prandaj do të ishte mirë të dish që Enbrel ka 

funksion afatgjatë. Në rast nevoje, është e thjeshtë të bësh ndërprerje të 

trajtimit, në lidhje me operacionin ose shtatzëninë. Pasoja anësore me të 

zakonshme është acarim në lëkurë afër vendit të shpuar. Ky acarim zhduket 

zakonisht brenda disa ditëve. 

Nëse ke pyetje për Enbrel, mos ngurro të flasësh me mjekun tënd ose 

infermieren tënde. 
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Hapi 1: Përgatite injeksionin
•  Nxjerr një laps – injeksion.

•  Kontrollo që tretësira në laps – injeksionin është pa ngjyrë ose e verdhë e 

zbehtë dhe e liruar nga grimcat që duken lehtë. Nëse nuk është ashtu, nuk 

duhet të marrësh tretësirën/të bësh injeksionin. Atëherë përdor një injeksion 

tjetër Enbrel dhe pastaj e kontakton barnatoren e cila mund të kompensoj ty 

me një laps - injeksion tjetër.

•  Lërë laps – injeksionin të qëndroj në temperaturë të dhomës 15–30 minuta.

•  Laj duart mirë!

Enbrel jepet si një injeksion, një pjesë e marrin Enbrel si injeksion të 

parambushur, ndërsa të tjerët përdorin një laps – injeksion. Ndjek udhëzimet 

që prek atë përgatitje që ke marrë nga mjeku yt. Lexo udhëzimet me kujdes 

dhe ndjek ato hap pas hapi. Mjeku yt ose infermierja jote do të mësojnë si ia 

jep vetës tënde injeksionet.

Këtu më poshtë ceken udhëzimet për Enbrel-in, laps – injeksionin dhe 

injeksionin e parambushur. Në lidhje me përgatitjen e pluhurit dhe lëngut për 

injeksionin, ju lutem shih udhëzimin e veçantë bashkëngjitur në paketim ose në 

broshurë të paraparë për fëmijët. 

Udhëzim për Enbrel laps - injeksioni

Përgatitja dhe marrja e injeksionit Enbrel
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Hapi 2: Zgjedh dhe bëre gati vendin ku do të 
marrësh injeksionin (në trup) 
•  Zgjedh një vend ku do të marrësh injeksionin, preferohet në 

kofshë ose në bark, fshije me një kompresë me alkool dhe mos 

e prek përsëri atë pjesë, para se të marrësh injeksionin. Përdor 

një vend tjetër/të ri për çdo marrje të injeksioni të ri. Çdo 

injeksion i ri duhet dhënë, së paku 3 cm nga vendi ku më parë 

ke marrë injeksionin e mëhershëm. Nëse ke psoriazën, shmang 

të marrësh injeksion në vendet e fryra, të skuqura e me luspa.  

Hapi 3:  Injektimi me Enbrel me laps 
- injeksion

•  Largoje mbrojtësin e bardhë të gjilpërës, duke e 

tërhequr drejt jashtë. 

•  Pas largimit të mbrojtësit të gjilpërës, shihet tani një 

mbështjellës ngjyrë vjollce e sigurisë.

•  Mbaj laps – injeksionin kënddrejtë ndaj vendit ku 

do të marrësh injeksionin, pa e shtypur butonin 

jeshil të aktivizimit në majë të laps – injeksionit. 

Shtype mirë mbështjellësin ngjyrë vjollce të sigurisë 

(pjesa e hapur e lapsit), poshtë kah lëkura, ashtu 

që mbështjellësi i sigurisë të jetë plotësisht i 

shtypur, brenda në laps. 
90

°

90
°

90
°
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•  Shtype poshtë shpejt butonin jeshil të aktivizimit me 

gishtin e madh dhe menjëherë e lëshon butonin 

përsëri duke e hequr gishtin e madh nga butoni. Një 

krismë e vogël dëgjohet. Vazhdo të mbash laps – 

injeksionin presuar në lëkurë derisa të kalojnë  

10 sekonda, pas krismës së vogël të parë.

•  Kur të dëgjohet krisma e vogël e dytë, ose pasi që 

ke pritur 10 sekonda, injeksioni është kryer/gati. 

Ngrite lapsin nga lëkura. Kur të ngritësh lapsin, 

shkon mbështjellësi i sigurisë ngjyrë vjollce 

automatikisht përpara/duket dhe e mbulon gjilpërën 

e injeksionit. 

90
°

90
°

90
°
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•  Dritareza e inspektimit e laps – injeksionit tani duhet të jetë plotësisht ngjyrë 

vjollce, si një dëshmi se doza është injektuar. Nëse dritareza e inspektimit 

nuk është plotësisht ngjyrë vjollce, atëherë kontakto infermieren tënde ose 

barnatoren për t´u këshilluar, meqenëse laps – injeksioni ndoshta nuk e ka 

injektuar plotësisht tretësirën Enbrel. Mos përdor laps – injeksionin më 

shumë se një herë dhe mos përdor as një laps - injeksion tjetër pa u 

këshilluar më parë me infermieren tënde si dhe me barnatoren. 

•  Nëse del gjak nga vendi i injeksionit, shtype lehtë me një shtupë pambuku 

mbi vendin e injeksionit, për rreth 10 sekonda. 

Hapi 4: Hidhe laps – injeksionin Enbrel të përdorur 
•  Laps – injeksioni duhet të përdoret vetëm një herë. Hidhe laps – injeksionin 

e përdorur sipas udhëzimeve që ke marrë nga infermierja jote si dhe nga 

barnatorja. 
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Hapi 1: Përgatit injeksionin – 25 mg ose 50 mg
•  Nxjerr injeksionin e parambushur si dhe kompresën me alkool nga paketimi 

Enbrel. 

•  Lëre injeksionin të rri në temperaturë të dhomës 15-30 minuta. Mos e heq 

mbrojtësin e gjilpërës, para se të vjen koha të përdorësh injeksionin e 

parambushur. 

•  Kontrollo që tretësira në laps – injeksionin është pa ngjyrë ose e verdhë e 

zbehtë dhe e liruar nga grimcat që duken lehtë. Nëse nuk është ashtu, nuk 

duhet të marrësh tretësirën/të bësh injeksionin. Atëherë përdor një injeksion 

tjetër Enbrel dhe pastaj e kontakton barnatoren e cila mund të kompensoj ty 

me një laps - injeksion tjetër.

• Laj duart mirë! 

Hapi 2: Zgjedh dhe bëre gati vendin e 
injektimit
•  Zgjedh një vend për injektim, preferohet në kofshë ose në 

bark, fshije atë vend me kompresë më alkool dhe mos e 

prek përsëri këtë pjesë para injektimit. Përdor një vend të ri 

injektimi, për çdo injeksion të ri. Çdo injeksion i ri duhet dhënë, së paku 3 cm 

nga vendi ku më parë ke marrë injeksionin e mëhershëm. Nëse ke psoriazën, 

shmang të marrësh injeksion në vendet e fryra, të skuqura e me luspa.

Udhëzim për Enbrel injeksion e 
parambushur
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Hapi 3: Injekto injeksionin Enbrel të parambushur 
•  Largoje mbrojtësin e gjilpërës, duke e tërhequr drejt jashtë. Ki kujdes që mos 

të lakosh ose përdredhësh mbrojtësin e gjilpërës kur të heqësh atë, pasi që 

mund të dëmtohet gjilpëra.

•  Kur të heqësh mbrojtësin e gjilpërës, mund të krijohet një pikë e lëngut në 

majë të gjilpërës, kjo është normale. Mos e prek gjilpërën ose mos të bie ajo 

në kontakt me ndonjë sipërfaqe. 

•  Shtype me kujdes me njërën dorë atë sipërfaqen e lëkurës së pastruar. 

Mbaje me një kapje të qëndrueshme. Mbaje injeksionin 

si një laps me dorën tjetër. 

•  Shtype me një lëvizje të shkurtër e të shpejt gjilpërën në 

lëkurë, me një kënd prej 45°-90°. Lëshoje lëkurën kur 

gjilpëra është e tëra e futur në lëkurë dhe ngadalë e 

shtyp pistonin për injektim të tretësirës Enbrel. Kur 

injeksioni është i zbrazët, tërhiqet injeksioni nga lëkura. 

Ki kujdes dhe e tërheq jashtë gjilpërën, po me atë kënd 

siç e fute. 

Hapi 4: Hedhja e materialit
•  Injeksionet e parambushura dhe gjilpërat nuk guxon kurrë të përdoren më 

shumë herë. Hidhi injeksionet dhe gjilpërat sipas udhëzimeve që ke marrë 

nga infermierja jote si dhe nga barnatorja. 

Për pluhurin Enbrel dhe lëngun e injeksionit, ju lutem e shikoni udhëzimin e 

bashkëngjitur në paketim ose e vizitoni uebfaqen www.fass.se
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Enbrel ruhet në frigorifer 2°C – 8°C. Nuk guxon 
të ngrihet. Ruaj laps – injeksionin e parambushur/
injeksionet në kartonin e jashtëm. Ndjeshmëri nga 
drita. Mos e përdor ilaçin pas skadimit të afatit në 
karton. 

Enbrel mund të ruhet edhe në temperaturë të dhomës, 
deri në 25°C, deri në katër javë, dhe më pas nuk duhet 
të ruhet në frigorifer përsëri. Enbrel duhet të hidhet, 
nëse nuk përdoret brenda katër javësh, pas nxjerrjes 
nga frigoriferi. 

Laps – injeksioni si dhe injeksioni i parambushur janë 
vetëm njëpërdorimshme. Laps – injeksionet, injeksionet 
dhe gjilpërat, nuk guxojnë të përdoren kurrë më shumë 
herë. Mos e vë kurrë mbrojtësin e gjilpërës përsëri. 

Të ruhet e mos të jetë i arritshëm nga fëmijët. 

Ndjek udhëzimet nga mjeku yt, infermierja jote ose nga 
barnatorja se si duhet të trajtosh laps – injeksionin e 
përdorur, gjilpërën ose injeksionin. 

Ruajtja dhe shkatërrimi i Enbrel-it



-17-

Çka ndodhë nëse unë harroj të marr injeksionin tim?
Ti duhet të marrësh atë, sa më parë që është e mundur. Vazhdo pastaj të 

marrësh Enbrel, sipas udhëzimit të mëhershëm.

A mund të shpohem/marr injeksionin në ndonjë vend 
tjetër, përveç në këmbë? 
Po, ti mund të shpohesh/marrësh injeksionin në ato vende ku ka mjaftë inde 

dhjame, p.sh. mollaqet si dhe rreth kërthizës. 

Nëse unë do të udhëtoj, si duhet të ruajt Enbrel-in? 
Enbreli, në rend të parë duhet të ruhet në frigorifer ose në një çantë ftohje. 

Enbrel, po ashtu, mund të ruhet në temperaturë të dhomës (deri në 25°C), deri 

në katër javë. Në rast nevoje për çantë ftohje, kontakto njësinë tënde 

pranuese. Ki kujdes, mos t´i fusësh kutitë me lëng ftohës pranë ambalazhit të 

Enbrel-it, meqë Enbrel nuk duron të ngihet. Duke e vënë një peshqir në mes të 

kutive me lëng ftohës dhe ambalazhit, e shmang këtë gjë. 

Çka vlen nëse unë udhëtoj me avion?
Përmes njësisë tënde pranuese, mund të marrësh një kartë avioni e cila 

përmban informacion për Enbrel-in dhe i drejtohet personelit të aeroportit kur ti 

udhëton dhe ke Enbrel në bagazh të dorës.

Nëse do të marrësh me vete Enbrel, për një periudhë më të gjatë (më shumë se 

4 javë) dhe do të bësh një udhëtim të gjatë, duhet të kontaktosh kompaninë 

ajrore me kohë, para se të udhëtosh, për t´u informuar se çfarë mundësish 

ekzistojnë për ruajtjen e Enbrel-it tënd në frigorifer të avionit. Të jesh i 

vëmendshëm për rregullat e sasisë së lëngut që ke të drejtë të marrësh me vete 

në bagazhin tënd të dorës. 

Pyetje dhe përgjigje
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Sa kohë mund të jetë Enbreli jashtë frigoriferit?
Enbreli mund të ruhet në temperatura deri në 25°C, ndonjëherë, deri në katër 

javë, dhe më pas nuk duhet të ruhet përsëri në frigorifer. Enbreli duhet të 

hidhet, nëse nuk është përdorur brenda katër javësh, pas nxjerrjes nga 

frigoriferi. 

Cilat janë efektet më të zakonshme anësore? 
Enbrel, në shumë raste mund të shkaktoj skuqje si dhe ënjtje eventuale, në 

vendin e injektimit . Për të zvogëluar ënjtjet dhe skuqjet eventuale, mund të 

ndryshosh vendin e injektimit, për secilin injeksion, ashtu që lëkura të pushoj 

aty ku e ke shpuar herën e fundit. 

Sa kohë duhet të marr Enbrel?
Mjeku yt mund të ketë individualizuar trajtimin tënd me Enbrel. Ndjek pra 

udhëzimet që ke marrë nga mjeku yt. Për çka duhet të jam i vëmendshëm? Ti 

gjithmonë duhet të kontaktosh mjekun tënd ose infermieren tënde, nëse 

dyshon se ke një infeksion serioz. Trajtimi me Enbrel duhet të ndërpritet në rast 

të infeksionit serioz. 

Kur duhet të bëj një ndërprerje të trajtimit me Enbrel?
Tregoj gjithmonë mjekut tënd se ti je trajtuar me Enbrel. Ndërprerja e trajtimit, 

gjithmonë duhet të bëhet në marrëveshje me mjekun tënd. Ndërprerja mundet 

p.sh. të bëhet, për shkak të infeksionit serioz ose për shkak të operacionit. Në 

rast të ndërhyrjeve të mëdha të dentistit, duhet të informosh dentistin tënd se ti 

përdor Enbrel. 
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A mund të përdoret Enbrel së bashku me ilaçet e tjera? 
Informo mjekun tënd se cilat ilaçe të tjera i merr. Ka përvojë që Enbrel mund të 

kombinohet me tableta kundër dhembjes (p.sh. NSAID), metotrexat dhe kortison. 

Mos merr ilaçe të tjera së bashku me Enbrel, pa u këshilluar me mjekun tënd. 

Çka vlen në rast shtatzënie?
Ti duhet të shmangësh shtatzëninë, gjatë asaj kohe që përdor Enbrel. Nëse 

megjithatë mbetesh shtatzënë, atëherë duhet të kontaktosh mjekun tënd. 

Çka vlen me rastin e dhënies gji?
Nuk është e njohur nëse Enbrel kalon në qumështin e gjirit? Ti nuk duhet të 

japësh gji, gjatë kohë që përdor Enbrel.

Çka duhet të kam parasysh kur të vaksinohem?
Nuk këshillohesh të marrësh vaksinë “të gjallë”, bashkë me Enbrel. Mjeku yt 

ose personeli në njësinë pranuese ku të jepet vaksinimi e dinë se çka vlen. 
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Si duhet të ruhet Enbrel?
•  Të ruhet dhe mos të jetë i arritshëm për fëmijët.

•  Ruhet në 2°C – 8°C (në frigorifer). Enbrel mundet edhe të ruhet në temperaturë 

të dhomës, deri në 25°C, deri në katër javë, më pas nuk duhet të ruhet 

përsëri në frigorifer. Enbrel duhet të hidhet, nëse nuk përdoret brenda katër 

javësh, pas nxjerrjes nga frigoriferi. 

•  Nuk guxon të ngrihet.

•  Ruaj laps – injeksionin/injeksionet e parambushura në kartonin e jashtëm. 

Ndjeshmëri nga drita.

•  Kur tretësira e injeksionit me Enbrel është bërë gati, atëherë rekomandohet 

përdorimi i menjëhershëm. 

•  Mos e përdore ilaçin pas skadimit të afatit në karton. 

Në të gjitha pyetjet duhet 
të përgjigjet mjeku, 
infermierja ose 
barnatorja, të cilët kanë 
dituri për Enbrel.
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Në www.rorelse.se dhe www.psoriasisguiden.se ka informacion dhe këshilla të 

mira mbi sëmundjet reumatike si dhe mbi psoriazën. Të dy uebfaqet janë 

nxjerrë nga Pfizer dhe i gjithë informacioni është i kontrolluar dhe i miratuar nga 

specialistë të fushave respektive. Qartë, ti duhet të kërkosh informacion edhe 

në udhëzimin e bashkëngjitur, që është në pako, dhe/ose në “fass” të pacientit. 

www.rorelse.se
Në www.rorelse.se mund të lexosh për sëmundjet e ndryshme reumatike si 

p.sh. reumatizmin r kyçeve, psoriazë artritin, spondilit i ankylozuar (sëmundja 

Bechterews) dhe reumatizmin e fëmijëve. 

www.psoriasisguiden.se
Në guiden e psoriazës, mund të lexosh për llojet e ndryshme të psoriazës dhe, 

në mes tjerash, t´i bësh pyetje një mjeku të lëkurës. 

Ka ndihmë në internet
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Shënimet personale

Enbrel (etanercept), injektionsvätska i förfylld injektionspenna, förfylld spruta, pulver och vätska till injektion.
Ta noga del av informationen i bipacksedeln. 
Användningsområden: Hos vuxna (18 år och äldre) kan Enbrel användas för måttlig eller svår reumatoid artrit, 
psoriasisartrit, svår axial spondylartrit inklusive ankyloserande spondylit, och måttlig eller svår psoriasis. 
Enbrel används även för behandling av följande sjukdomar hos barn och ungdomar: 
För följande typer av barndomsreumatism (juvenil idiopatisk artrit), när behandling med metotrexat inte har gett 
tillräckliga resultat eller inte är lämpligt: Inflammation i många leder (polyartrit) (reumatoidfaktorpositiv eller 
-negativ) och inflammation som drabbar 5 eller fler leder (utvidgad oligoartrit) hos patienter från 2 års ålder. 
Ledinflammation som är kopplad till hudsjukdomen psoriasis (psoriasisartrit) hos patienter från 12 års ålder. För 
patienter från 12 års ålder med muskel-, senfästes- och ledinflammation (entesitrelaterad artrit) när andra vanliga 
behandlingar inte har gett tillräckliga resultat eller inte är lämpliga. Svår psoriasis hos barn och ungdomar från 
6 års ålder som haft otillräcklig effekt av (eller som inte kan behandlas med) ljusbehandling eller andra systemiska 
behandlingar (läkemedel som påverkar hela kroppen). Använd inte Enbrel: om du eller ditt barn har, eller löper 
risk att utveckla en allvarlig infektion i blodet som kallas blodförgiftning. Varningar och försiktighet: Allvarliga 
infektioner, hjärtsvikt, demyeliniserande sjukdomar, återkommande kroniska infektioner. För ytterligare informa-
tion se www.fass.se. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Produktresumé: januari 2017 
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