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•Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis 
(http://asscat-hepatitis.org/cat/) 

 

•Plataforma d’Afectats per l’Hepatitis C 
(http://www.plafhccatalunya.org/) 

 

•Associació de Transplantats Hepàtics de 
Catalunya (http://www.ath.cat/) 

 

•Asociación Española para el Estudio del 
Hígado (http://aeeh.org/) 

 

•Federación Nacional de Enfermos y 
Trasplantados Hepáticos 
(http://www.fneth.org/) 

 

•European Liver Patients Association 
(http://www.elpa-info.org/) 

ASSOCIACIONS 

•Servicio de Información Toxicológica 
(24h/365dies); +34 915 620 420 

•Sistema d'emergències mèdiques; 061 

•Telèfon d'emergències; 112 

TELÈFONS D'INTERÈS 

•http://www.hep-
druginteractions.org/interactions.aspx 

 

•https://www.mskcc.org/cancer-
care/treatments/symptom-
management/integrative-
medicine/herbs/search 

INTERACCIONS  



 

 

QUÈ ÉS L’HEPATITIS C? 

L’ hepatitis C és una infecció ocasionada per un 

virus que causa la inflamació del fetge. 

L’ hepatitis C es coneix com la “malaltia silenciosa” 

perquè moltes persones no tenen símptomes, 

començant a tenir-ne quan el fetge ja està 

greument danyat. Això pot succeir molts anys 

després d’haver contret la infecció. 

 

 

 

Es transmet a través de la SANG: tatuatges, 

xeringues, pràctiques sexuals sense protecció, etc. 

Cronifica en un tant per cent elevat de casos. 

NO existeix vacuna  les mesures de prevenció 

són fonamentals 

Actualment es pot curar amb tractament 

farmacològic de duració entre 12 i 24 setmanes. 

Nous fàrmacs més eficaços i amb menys efectes 

adversos han aparegut per tractar-la. 

Tot i així, ULL! Poden ocasionar: 

 

 

TRACTAMENT ACTUAL MÉS FREQÜENT 

 

 

 

 

 

 

IDEES CLAUS 

 Producte natural NO equival a producte 

segur/innocu. 

 Hi ha plantes que poden danyar-te el fetge. 

 No prenguis cap producte en excés ni 

durant llargs períodes. 

 No prenguis res que no sàpigues el que 

conté exactament i en quina quantitat. 

 Comentar al teu farmacèutic qualsevol 

producte que et prenguis, encara que no et 

sembli important. 

 Res és miraculós!  No et creguis tota la 

informació que trobis, ni el que et diguin els 

teus coneguts. 

 Si vols prendre productes naturals, 

pregunta a la farmàcia  podran 

assessorar-te. 

 La informació sobre productes naturals 

evoluciona ràpidament; el que ahir no 

donava cap problema, avui es pot haver vist 

que sí. 

 El nou tractament de l’hepatitis C dura pocs 

mesos, NO T’ARRISQUIS! 

 Sota qualsevol dubte, consulta al teu 

farmacèutic! 

 

Sofosbuvir/Daclatasvir 

Sofosbuvir/ Ledipasvir 

Ombitasvir/Paritaprevir/ritonavir 

(+Dasabuvir) 

Sofosbuvir/ Simeprevir 

Sofosbuvir/Ribavirina 

 

Fàrmacs 
actuals 

VHC 

Plantes 

Vitamines 

Altres 
medicaments 

Minerals 

INTERACCIONS AMB ALTRES PRODUCTES 


