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Introducció

La unitat “Tractaments per a persones en situació de dependència” descriu els
diferents tipus de tractaments que s’utilitzen per curar, alleujar o prevenir les
malalties, lesions o qualsevol altre trastorn que pot patir una persona. En
aquesta unitat es treballaran continguts relacionats amb els tractaments de tipus
farmacològic i els tractaments no farmacològics (termoteràpia, hidroteràpia i
massatges).

El primer apartat, “Farmacologia general”, descriu els tractaments que es duen a
terme a través dels diferents tipus de medicaments, la seva classificació, les formes
de presentació, les vies d’administració i els protocols d’administració associats.

En el segon apartat,“Tècniques d’aplicació de tractaments locals”, es descriuen
les tècniques curatives basades en la termoteràpia, la hidroteràpia i els massatges.
També s’expliquen les indicacions i contraindicacions de cada tipus de tractament
i alguns exemples de protocols d’aplicació d’aquestes tècniques.

En el tercer apartat, “Tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia” es detallen
els tractaments que s’utilitzen en persones que presenten dificultat respiratòria. És
a dir, mitjançant l’aerosolteràpia (a través d’inhaladors i nebulitzadors), l’oxigeno-
teràpia (utilitzant diferents sistemes) i la ventiloteràpia.

Per assolir els continguts de la unitat és important que els alumnes estudiïn
els continguts, practiquin els procediments i facin les activitats d’aprenentatge i
d’autoavaluació proposades abans de fer els diferents exercicis avaluables de cada
unitat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza les activitats d’administració de medicaments i altres tractaments
locals a persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves carac-
terístiques i necessitats.

• Interpreta les prescripcions d’administració de medicaments i altres tracta-
ments locals establerts en el pla de cures.

• Defineix les condicions ambientals favorables per a l’administració de
medicaments i altres tractaments locals.

• Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats
d’administració de medicaments i altres tractaments locals.

• Valora la importància de promoure l’autocura.

2. Duu a terme activitats d’administració de medicaments i altres tractaments
locals relacionant les necessitats i característiques de la persona usuària amb el
que s’estableix en el pla de cures.

• Descriu les característiques anatòmiques i fisiològiques principals de les
vies més freqüents d’administració de fàrmacs i dels materials per a l’admi-
nistració de medicació per diferents vies.

• Prepara i administra els medicaments complint les pautes establertes en el
pla de cures individualitzat i les prescripcions específiques per a cada via i
producte.

• Identifica els materials necessaris i aplica les tècniques d’aerosol teràpia i
oxigenoteràpia.

• Identifica els principals riscos associats a l’administració de medicaments.

• Aplica tractaments locals de fred i calor atenent les pautes d’un pla de cures
individualitzat.

• Identifica els signes de possibles alteracions en l’estat general de la persona
durant l’administració de medicaments.

• Valora la importància d’afavorir la participació de la persona usuària i el
seu entorn en l’administració de medicaments i altres tractaments locals.

• Empra les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes tant per al
personal com per a la persona usuària.
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• Mostra habilitats comunicatives amb l’usuari durant les activitats d’admi-
nistració de medicaments i altres tractaments locals.

• Manifesta la importància de tenir empatia amb l’usuari durant les activitats
d’administració de medicaments i altres tractaments locals.

• Mostra tenir cura i respecte pels materials utilitzats en les activitats d’admi-
nistració de medicaments i altres tractaments locals.

• Respecta les normes de mecànica corporal durant les activitats d’adminis-
tració de medicaments i altres tractaments locals.

3. Fa el control i seguiment de les activitats d’administració de medicaments i
altres tractaments locals analitzant els protocols d’observació i registre establerts.

• Emplena protocols d’observació i registre, manuals i informatitzats, seguint
les pautes establertes en cada cas.

• Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les
contingències presentades.

• Obté informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents
instruments.

• Aplica les tècniques i instruments d’observació previstos per realitzar el
seguiment de l’evolució física de la persona registrant les dades obtingudes
segons el procediment establert.

• Registra les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures
individualitzades.

• Transmet la informació pels procediments establerts i en el moment oportú.

• Argumenta la importància del control i seguiment de l’evolució física i
sanitària de la persona per millorar el seu benestar.

• Interpreta els registres realitzats per altres professionals.
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Medicament = principi(s)
actiu(s) + excipient(s)

1. Farmacologia general

Els medicaments s’utilitzen per tractar, prevenir o diagnosticar les malalties que
pateixen les persones; per això és important conèixer com es classifiquen i les
característiques de cada grup, així com els procediments per administrar-los a
través de les diferents vies.

1.1 Principis de farmacologia general

A la persona malalta, un cop se li ha fet un diagnòstic del procés patològic, en
general se li sol instaurar un tractament o teràpia, amb la intenció de restaurar la
salut. Quant als tractaments, són intervencions destinades a corregir les causes
del problema de salut. N’hi ha de molts tipus, un és el tractament farmacològic.

La farmacologia és la ciència que estudia les accions i propietats que tenen
els fàrmacs (substàncies químiques) en l’organisme.

1.1.1 Els medicaments

Els medicaments estan destinats als éssers humans i animals. Un medicament
és una substància amb propietats per al tractament o la prevenció de malalties
en els éssers humans. També es consideren medicaments aquelles substàncies
que s’utilitzen o s’administren amb l’objectiu de restaurar, corregir o modificar
funcions fisiològiques de l’organisme o aquelles per establir un diagnòstic mèdic.

Un medicament és la combinació d’un o més principis actius (o fàrmacs)
als quals s’han afegit excipients per ser integrats en una forma farmacèutica.

Un excipient és un component d’un medicament diferent del principi actiu i del
material de condicionament (envàs). Els excipients s’utilitzen per aconseguir la
forma farmacèutica desitjada (dragees, càpsules, xarops...) i facilitar-ne l’elabora-
ció i conservació. Alguns dels excipients més utilitzats a la indústria farmacèutica
són els aglutinants (per unir i donar forma) o els edulcorants, utilitzats per donar
un sabor més agradable, que es fan servir, per exemple, en algunes suspensions
infantils.

Els excipients són substàncies inertes sense acció terapèutica i que generalment no
produeixen cap efecte. Malgrat això, en determinades persones poden comportar
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La sigla DCI se sol trobar
darrere del nom del fàrmac.

Exemple: paracetamol
(DCI), diazepam (DCI).

reaccions al·lèrgiques o efectes adversos i modificar l’efecte d’altres medicaments
(interaccions). Per això hi ha alguns excipients de declaració obligatòria, com és el
cas de la sacarosa o el sucre de canya, de cara a possibles interaccions en persones
diabètiques, o la lactosa, per possibles interaccions en persones intolerants a la
lactosa.

Un fàrmac o principi actiu és tota substància o barreja de substàncies
destinades a la fabricació d’un medicament i que, en ser utilitzades en la seva
producció, esdevenen un component actiu d’aquest medicament destinat a
exercir una acció farmacològica, immunològica o metabòlica amb la finalitat
de restaurar, corregir o modificar les funcions fisiològiques, o d’establir un
diagnòstic.

Per tant, la diferència entre fàrmac i medicament rau en els aspectes següents:

• Un fàrmac és el principi actiu d’un medicament, mentre que el medicament
és la forma comercial d’un fàrmac. El medicament inclou un o més principis
actius (o fàrmacs) i l’excipient (allò que acompanya el fàrmac per a una
correcta presentació). Per exemple, en el cas del medicament Aspirina®, el
fàrmac o principi actiu és l’àcid acetilsalicílic (AAS) i un dels excipients
que l’acompanya és el midó de blat, entre d’altres.

• Un medicament es pot trobar en diferents presentacions o formes farma-
cèutiques, com dragees, granulats, comprimits, suspensions... No té sentit
parlar de la presentació d’un fàrmac. Sempre que es parla de presentacions,
es parla de medicaments. En el cas de l’Aspirina®, hi ha diferents formes
farmacèutiques, com els comprimits, comprimits masticables, comprimits
efervescents o els grànuls.

El fàrmac es pot anomenar de diferents formes, tenint en compte la seva
composició química (nomenclatura química) o donant un nom senzill a una
complexa estructura que seria molt complicada d’anomenar segons les normes
químiques. Aquesta darrera opció és la més usada en farmacologia i rep el nom
de nomenclatura farmacològica, que està aprovada internacionalment amb les
denominacions comunes internacionals (DCI).

La denominació (farmacològica) comuna internacional, coneguda també
amb la sigla DCI, és el nom oficial no comercial o genèric d’una substància
farmacològica. És sinònim de fàrmac.

El medicament genèric, segons l’OMS, és aquell que es ven sota la denominació
del principi actiu que incorpora i és prou bioequivalent a la marca original, és
a dir, és igual en composició i forma farmacèutica i amb una biodisponibilitat
molt semblant a la de la marca original. Es pot reconèixer perquè a l’envàs del
medicament, en lloc d’un nom comercial, hi figura el nom del principi actiu del
qual està fet segons la DCI, seguit del nom del laboratori fabricant.
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Dos fàrmacs són
bioequivalents quan són
equivalents terapèutics, és a
dir, quan es poden
intercanviar.

Els fàrmacs amb un
cartonatge exterior solen
ser fàrmacs multidosi i se
solen dispensar en oficina
de farmàcia.

Els medicaments essencials són els que satisfan les necessitats prioritàries de
salut de la població. Els medicaments essencials han d’estar disponibles en
els sistemes de salut en tot moment, en quantitats suficients, en les formes
farmacèutiques apropiades, amb garantia de la qualitat i informació adequada, a
un preu que els pacients i la comunitat puguin pagar.

Els medicaments orfes són aquells destinats al diagnòstic, la prevenció o el
tractament de malalties minoritàries. A la Unió Europea, es consideren malalties
minoritàries totes aquelles malalties que presenten una prevalença inferior als 5
casos per cada 10.000 habitants.

Unidosi i multidosi

A les oficines de farmàcia, hi ha una gran quantitat de medicaments que es poden trobar
en relacions com el Vademecum®. En la dispensació en oficina de farmàcia, se sol utilitzar
la multidosi degudament identificada amb cartonatge que conté blísters que inclouen
diferents preses. Per exemple, si s’ha prescrit un medicament antibiòtic de 24 comprimits i
el metge ha pautat una posologia de cada 8 hores durant 7 dies, el dia 7 encara sobraran
3 comprimits. Antigament, era el mètode usat als hospitals i en centres de llarga estada,
on l’auxiliar o tècnic preparava la medicació de forma manual per a cada pacient, si així
constava als protocols. Actualment, als centres hospitalaris està en desús.

Als centres sanitaris s’usa la guia farmacoterapèutica, on s’indiquen els fàrmacs utilitzats
(generalment de forma unitària). A la unidosi o dosi unitària, cada unitat de medicament
és una presa i ve identificada amb el nom del fàrmac, dosi i forma farmacèutica, així com
el seu lot i caducitat. En l’àmbit hospitalari s’utilitza cada vegada més la unidosi per ser
més còmoda i evitar errors en la presa. La unidosi és dispensada pel servei de farmàcia
hospitalària, que rep l’ordre mèdica (prescripció) i elabora la medicació: aquí cada malalt
té assignat un calaixet degudament identificat on se sol contenir la medicació per a tot un
dia (24 h), cada comprimit, dragea o càpsula és envasat d’un en un. Si el malalt té pautat
un antibiòtic cada 8 h, necessita 3 comprimits al dia (24/8 = 3).

Per tant, en un sistema de medicació de 24h, al calaixet per a unidosi, quan comença la
pauta, hi ha d’haver 3 comprimits de l’antibiòtic pautat, i al final de la pauta diària no n’hi
hauria d’haver cap.

1.1.2 Cartonatge

Els fàrmacs tenen un nom comercial que és el nom del principi actiu (denomina-
ció comuna internacional). El nom amb què es ven un fàrmac (nom registrat pel
laboratori amb el símbol ®) és un medicament (ja amb excipients). En cas que
es tracti de medicaments genèrics, el nom comercial apareix amb la denominació
del principi actiu i el laboratori. El cartonatge també incorpora el nom en Braille
(sistema de punts en relleu per a invidents). El nom va sempre acompanyat per
la forma farmacèutica (comprimits, supositoris, crema, col·liri...), la composició
(dosi/unitat) i el laboratori fabricant.

Usualment, en un costat del cartonatge hi apareixen el lot i la caducitat. El lot és
una sèrie de números i lletres que identifica dades de fabricació. És important, ja
que de vegades sorgeixen alertes sobre lots defectuosos que cal retirar del mercat.
La caducitat és la data a partir de la qual no es pot utilitzar el medicament (sempre
que hagi estat correctament emmagatzemat). Està composta pel mes i l’any; aquell
medicament es pot utilitzar fins a l’últim dia del mes i any que indiqui l’envàs.
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El lot i la caducitat han de constar tant al cartonatge com a l’envàs (blíster, tub,
flascó). Si es treballa amb el sistema d’unidosi, el lot i la caducitat també han
d’estar indicats. Per a tots els medicaments d’ús humà, la caducitat màxima és
de 5 anys des de la seva fabricació. Els fàrmacs amb caducitat inferior porten el
símbol d’un rellotge de sorra i poden tenir altres pictogrames al cartonatge (vegeu
figura 1.1):

Figura 1.1. Pictogrames en cartonatge de medicaments

Font: CAPPontics

Als envasos dels medicaments es poden trobar aquestes sigles:

• H: ús hospitalari. Són aquells medicaments que es prescriuen, es dispensen
i s’administren a l’àmbit hospitalari. Per tant, no poden ser dispensats en
una oficina de farmàcia.

• DH: diagnòstic hospitalari. Són fàrmacs de malalties diagnosticades a
l’hospital i que es prescriuen a l’hospital, però que es dispensen a l’oficina
de farmàcia.

• ECM: especial control mèdic. Són els prescrits per metges especialistes que
requereixen validació sanitària i es dispensen en oficines de farmàcia.

• TLD: tractament de llarga durada. La dispensació d’aquests medicaments
es repeteix al llarg del temps.

• EFG: especialitat farmacèutica genèrica. Són fàrmacs que tenen el mateix
principi actiu i han demostrat la mateixa eficàcia que el fàrmac de referència.
Són els medicaments genèrics.

• EFP: especialitat farmacèutica publicitària. Són aquells que es poden
publicitar, no són finançables pel Sistema Nacional de Salut (SNS) i tenen
preu lliure. Són els que surten a la televisió: els que són finançables per la
seguretat social, per llei no poden ser publicitats.
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Model de prospecte

En aquest enllaç podeu trobar un
model de prospecte:
bit.ly/355vv1K

1.1.3 Prospecte

El prospecte és un document que contenen tots els medicaments dins del seu envàs
i inclou la informació més rellevant sobre el fàrmac: composició, indicacions,
posologia, contraindicacions, precaucions, efectes secundaris i interaccions.

A continuació, es descriuen els diferents apartats del prospecte:

• El primer apartat que sempre apareix a tots els prospectes és la composició;
dona informació sobre les substàncies (principi/s actiu/s i excipients) que
componen el medicament, nom, quantitat i presentació.

• L’apartat indicacions especifica les malalties per a les quals està indicat el
medicament.

• L’apartat posologia indica la dosi (quantitat de medicament) que s’ha
d’administrar diàriament i a cada presa en funció de l’edat o pes.

• L’apartat contraindicacions indica en quins casos no s’ha de prendre el
medicament.

• L’apartat efectes secundaris informa de les reaccions no desitjades, en el
nostre organisme, que pot produir el medicament.

• L’apartat interaccions indica amb quins altres medicaments no s’ha de
prendre de manera simultània.

Per altra banda, la recepta mèdica és un document normalitzat per l’administració
sanitària en què els metges fan, per escrit, la prescripció de medicaments per tal
que l’oficina de farmàcia pugui dispensar-los.

Exemples de recepta mèdica

La recepta mèdica ha de contenir les dades següents:

• Dades identificadores de la persona malalta: nom i cognoms, data de naixement, CIPA (codi
d’identificació personal del pacient), en alguns casos DNI.

• Dades identificadores del prescriptor (metge): nom i cognoms, número de col·legiat,
especialitat mèdica i signatura.

• Nom del medicament o principi actiu (si es tracta d’un medicament genèric), dosi, via, forma
farmacèutica, nombre d’envasos i posologia.

• Data de prescripció del medicament.

La recepta electrònica és un nou sistema de prescripció de medicaments. Aquesta
recepta també proporciona un pla de medicació per a l’usuari que li permetrà trobar tota
la informació necessària per poder seguir correctament el tractament.

Aquí podeu trobar un model de pla de medicació: tinyurl.com/y2z4zw8j

En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre la recepta electrònica:
tinyurl.com/y5vwpej7

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/63515/63515_p.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/quins_serveis_ofereix_catsalut/atencio_farmaceutica/documents/pla_medicacio.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/quins_serveis_ofereix_catsalut/atencio_farmaceutica/documents/triptic_fullet_recepta.pdf
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Adaptades a la societat

La relació entre formes
farmacèutiques i via

d’administració pot anar variant
al llarg del temps, adaptant les

presentacions a la nova societat.
Per exemple, en l’actualitat hi ha

com a forma farmacèutica
càpsules que es poden fer servir
via tòpica (càpsules toves) i via

vaginal.

1.1.4 Formes farmacèutiques

Un medicament, quant a composició, és la suma dels principis actius que el
constitueixen i els excipients afegits. El medicament no només és composició, sinó
que es pot prendre de diferents formes (xarop, comprimit, aerosol...). Aquestes
diferents formes de poder-lo administrar són les formes farmacèutiques.

La forma farmacèutica és la forma individualitzada a què s’adapten els
principis actius i els excipients per constituir un medicament.

Hi ha molts tipus de formes farmacèutiques. Els tipus de formes farmacèutiques
més comunes, segons el seu estat físic, són:

• Sòlides: pols, granulats, càpsules, comprimits, supositoris, òvuls.

• Semisòlides: pomades, cremes, gels.

• Líquides: solucions, suspensions, emulsions, xarops, elixirs, injectables.

Exemple de forma farmacèutica d’un medicament

Un mateix medicament, com l’Augmentine 500 mg / 125 mg® (un antibiòtic betalactàmic),
pot tenir diferents formes farmacèutiques:

• Augmentine 500 mg / 125 mg® comprimit recobert amb pel·lícula (amb midó de patata,
glicolat sòdic i altres excipients)

• Augmentine 500m g / 125 mg® pols per a suspensió oral en sobres (amb aspartam com a
excipient i altres)

Tots dos medicaments d’Augmentine 500 mg / 125 mg® tenen la mateixa composició de
principi actiu per a cada dosi: 500 mg d’amoxicil·lina i 125 mg d’àcid clavulànic, però diferent
excipient. En el cas dels comprimits, un comprimit recobert amb pel·lícula és l’equivalent
a una dosi (que es pot empassar directament via oral), i en el cas de la suspensió oral,
primer s’ha de fer la suspensió seguint les indicacions del prospecte (barrejant-la amb
aigua i agitant) i després empassar-se oralment tot el medicament suspès.

1.1.5 Farmacocinètica i farmacodinàmica

Dins de la farmacologia hi ha dues branques d’estudi o dos conceptes molt impor-
tants en els tractaments farmacològics: la farmacocinètica i la farmacodinàmica.
Mentre que la primera estudia els processos als quals un fàrmac és sotmès a través
del seu pas per l’organisme (des del moment en el qual és administrat fins que
s’elimina totalment del cos), la segona se centra en els mecanismes d’acció dels
fàrmacs i els efectes bioquímics i fisiològics que produeixen en l’organisme, és a
dir, la relació entre la concentració del fàrmac i l’efecte que té.
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Absorció dels fàrmacs

L’absorció dels fàrmacs depèn de
la via d’administració utilitzada.
L’absorció més alta es dona en la
via intravenosa (el fàrmac no ha
de passar per cap obstacle) i la
més baixa és per via oral, perquè
ha de passar per diversos
obstacles fins arribar al seu
objectiu.

En farmacocinètica es veu la relació que hi ha entre la dosi administrada i la
concentració al llarg de diferents moments al cos humà, que estableix un patró de
pas del fàrmac.

La farmacocinètica estudia el curs temporal de les concentracions dels
fàrmacs a dins de l’organisme quant al seu alliberament, absorció,
distribució, metabolització i eliminació (LADME).

La concentració del fàrmac depèn de cinc processos; la suma d’aquests és el que
es coneix com el procés LADME:

• Alliberament (liberation en anglès): separació dels components de la forma
farmacèutica en compostos més senzills perquè posteriorment es puguin
absorbir. Depèn de la via d’administració i de la complexitat de la forma
farmacèutica.

• Absorció: procés pel qual el fàrmac entra dins l’organisme fins a arribar al
torrent sanguini.

• Distribució: dispersió del fàrmac a dins de l’organisme. Quan un fàrmac
està unit a proteïnes normalment no pot travessar les parets ni produeix
efecte farmacològic.

• Metabolització: procés mitjançant el qual el fàrmac s’altera químicament
dins l’organisme.

• Eliminació: excreció del fàrmac fora de l’organisme. La via majoritària
d’eliminació o excreció de fàrmacs és el ronyó, mitjançant l’orina, encara
que no és l’única (també pot ser mitjançant femta, llet materna...).

Exemple de procés LADME

Qualsevol medicament administrat per via oral fa un “viatge” al llarg del cos:

1. Primer, s’allibera de la forma farmacèutica (càpsula, solució, comprimit...), se separa de
l’excipient i el principi actiu acaba sol per la via digestiva.

2. Posteriorment, el principi actiu s’absorbeix a través de la mucosa del budell prim i comença
el seu viatge per dins de l’organisme, ja que va pel torrent sanguini cap al lloc d’acció, és a
dir, es distribueix.

3. En paral·lel a aquesta distribució, els fàrmacs també es van transformant, és a dir, es van
metabolitzant per afavorir-ne l’eliminació. Aquest procés té lloc sobretot al fetge.

4. Finalment, el fàrmac, com a producte estrany, és expulsat cap a l’exterior de l’organisme
mitjançant l’eliminació. Aquesta eliminació pot tenir lloc de diferents formes: pels ronyons
(orina), per la femta, per la llet materna (pot provocar reaccions tòxiques al lactant), per la
saliva, per la suor o pels pulmons en la respiració.

La biodisponibilitat es defineix com la fracció (percentatge) d’una dosi administrada
de fàrmac inalterat que arriba al flux sanguini (circulació sistèmica). Els fàrmacs
que s’administren via intravenosa tenen un 100% de biodisponibilitat, ja que no tenen
alliberament ni absorció i es distribueixen directament al torrent sanguini.
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La posologia és la forma
correcta d’administració del

fàrmac (en 24 hores)
pautada pel metge.

La bioequivalència és un terme farmacocinètic i fa referència a la relació entre dos
preparats del mateix fàrmac en la mateixa forma de dosificació que presenten una
biodisponibilitat similar, és a dir, que són intercanviables perquè tenen la mateixa
equivalència terapèutica.

D’altra banda, en la farmacodinàmica es veu la relació entre la concentració del
fàrmac al cos humà i com aquesta té un efecte en determinats òrgans o teixits. Els
fàrmacs poden produir diferents efectes terapèutics (acció principal) i efectes
secundaris (no buscats, que poden donar problemes). A tots els prospectes dels
medicaments es detallen els efectes principals dels medicaments i els possibles
efectes secundaris.

La farmacodinàmica estudia els mecanismes dels fàrmacs i els efectes
bioquímics/fisiològics que produeixen en l’organisme.

Els factors que modifiquen l’efecte dels fàrmacs són molts. Els més freqüents són
de tipus quantitatiu, és a dir, que augmenten o disminueixen l’efecte terapèutic del
fàrmac. Els principals factors que poden modificar l’efecte dels fàrmacs són:

• Factors farmacocinètics: en qualsevol punt del procés LADME. Per exem-
ple, si l’administració d’un fàrmac és per via parenteral, la biodisponibilitat
és més gran que si es fa per via oral, ja que no hi ha ni alliberament ni
absorció del fàrmac. Per tant, l’efecte d’un mateix fàrmac és major per via
parenteral que per via oral.

• Factors d’interaccions medicamentoses: quan s’administren dos o més
fàrmacs, cadascun d’ells pot influir en l’efecte de l’altre. En la majoria
dels casos, les interaccions medicamentoses són perjudicials i provoquen
una disminució de l’efecte terapèutic, encara que també poden potenciar-lo
(és el cas de la presa d’antihistamínics i sedants). També es pot donar entre
fàrmacs i aliments i begudes, com passa en prendre alcohol amb antibiòtics.

• Factors de tolerància: pot haver-hi disminució dels efectes d’un fàrmac
després d’administrar-ne dosis al llarg del temps. La conseqüència és que,
si es busca el mateix efecte, se n’ha d’anar apujant la dosi. Aquest factor
passa amb alguns medicaments, com els barbitúrics.

• Factors fisiològics: els efectes dels fàrmacs estan relacionats amb l’edat (el
nounat té immaduresa renal i la gent gran té disminuïda la funció renal), el
pes (com més pes, més dosi) i el ritme circadiari (l’activitat metabòlica
hepàtica i la secreció hormonal varien al llarg del dia i poden influir en la
concentració dels fàrmacs).

• Factors patològics: alguns processos patològics modifiquen l’efecte dels
fàrmacs. Per exemple, pacients amb diarrea tenen disminuïda l’absorció de
fàrmacs i persones amb obesitat poden modificar la distribució de fàrmacs
a l’organisme.

• Factors genètics: l’efecte d’alguns fàrmacs té un component genètic, ja
que l’efecte que produeixen en algunes persones és diferent al que tenen
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Ritme circadiari o rellotge
biològic

És el ritme biològic, durant
aproximadament 24 hores, que
proporciona la sincronització de
la conducta i els estats corporals.

Xoc anafilàctic

En anafilaxi, quan per contacte
amb un al·lergen apareixen
símptomes bruscos, de caràcter
greu, que fan que caigui la tensió
arterial, es parla de xoc
anafilàctic.

Bacteris, fongs i virus

Els antibiòtics són medicaments
potents que combaten les
infeccions bacterianes, els
antifúngics o antimicòtics
combaten els fongs i els
antivirals combaten els virus.

en d’altres. Per exemple, els antiàlgics no tenen el mateix efecte en totes les
persones.

• Altres factors: la dieta (els aliments poden modificar l’absorció dels
fàrmacs) o el tabac poden influir en el metabolisme dels fàrmacs.

A banda d’això, els fàrmacs poden produir efectes no desitjats, com efectes secun-
daris, reaccions al·lèrgiques i efectes de dependència física i tolerància. Aquests
últims van lligats a l’administració de medicació com substàncies psicotròpiques
i estupefaents.

Distinció entre substàncies psicotròpiques i estupefaents

Els psicòtrops són substàncies que modifiquen la psique. Entre ells, hi ha un enorme
ventall de medicaments utilitzats per al tractament de la depressió, l’ansietat, l’insomni, la
psicosi, la mania... És un grup molt heterogeni amb grans diferències des del punt de vista
farmacològic. Alguns exemples són el diazepam o l’haloperidol.

Els estupefaents són substàncies amb activitat psicotròpica que tenen un alt potencial de
produir conductes abusives i/o dependència física/psíquica. En tots dos casos, aquests
fàrmacs estan molt controlats i regulats pel servei de farmàcia hospitalària (en una caixa
forta, igual que a planta de l’hospital). Alguns exemples molt coneguts de fàrmacs
estupefaents són la morfina, la metadona o el fentanil.

1.1.6 Classificació dels fàrmacs

Els fàrmacs es poden classificar segons els següents paràmetres:

• Origen (natural/artificial)

• Composició

• Acció (sistèmica/local)

• Lloc d’actuació en l’organisme

Guia farmacoterapèutica

Als centres sanitaris tenen la guia farmacoterapèutica, on s’indiquen els fàrmacs dispensats
a la farmàcia hospitalària prèviament consensuats amb els metges. En una farmàcia
hospitalària, per tant, no hi ha tants fàrmacs com en una oficina de farmàcia, ni tampoc
noms comercials. Sempre hi ha genèrics i s’anomenen segons la DCI.

Segons l’OMS hi ha 27 grups de fàrmacs/medicaments essencials:

1. Anestèsics: usats per reduir l’activitat del sistema nerviós central amb
l’objectiu de permetre intervencions mèdiques doloroses, com les cirurgies.
Els anestèsics més usats inclouen la lidocaïna, el diazepam i la morfina.

2. Analgèsics, antipirètics, antiinflamatoris, antigotosos i antireumàtics:
en aquest grup hi ha els antiinflamatoris no esteroidals (AINE) com l’i-
buprofèn o l’àcid acetilsalicílic (AAS o aspirina); els analgèsics opiacis
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(codeïna, morfina); els antigotosos com l’al·lopurinol, o antireumàtics com
la sulfasalazina.

3. Antial·lèrgics i antianafilàctics: les al·lèrgies són degudes a la hipersensi-
bilitat del sistema immune pel que fa a determinats compostos, com poden
ser el pol·len, àcars o determinats aliments. Per la seva banda, l’anafilaxi es
defineix com una reacció al·lèrgica molt greu que posa en perill la vida. En
aquest grup hi ha, per a casos més lleus, els antihistamínics i, per a casos
més greus, corticoides com la prednisolona o la dexametasona.

4. Antídots: usats per contrarestar els efectes que ha provocat a l’organisme un
determinat tòxic. Alguns exemples d’antídots són el carbó actiu, un antídot
inespecífic o l’acetilcisteïna.

5. Anticonvulsius (o antiepilèptics): utilitzats per al tractament de les con-
vulsions de l’epilèpsia i d’altres trastorns, així com per al trastorn bipolar.
Això es deu als seus efectes estabilitzadors sobre l’estat d’ànim. La
carbamazepina, l’àcid valproic i el fenobarbital són tres anticonvulsius molt
comuns.

6. Antiinfecciosos: qualsevol medicament que s’utilitza per combatre els
símptomes d’infeccions causades per qualsevol classe de patogen. Aquí
s’hi inclouen els antibiòtics com l’amoxicil·lina, els antifúngics com el
fluconazole o els antivirals com l’aciclovir.

7. Antimigranyosos: el medicament més recomanat per l’OMS per tractar
la migranya és el propranolol, que s’empra també en múltiples alteracions
cardiovasculars. Per al tractament del dolor un cop s’han produït els atacs
s’inclouen els analgèsics, com el paracetamol i l’aspirina.

8. Antineoplàsics, immunodepressors i fàrmacs per a cures pal·liatives:
usats per reduir l’activitat del sistema immunitari i evitar que l’organisme
rebutgi els trasplantaments d’òrgans o de moll d’os. Els citotòxics o
antineoplàstics combaten els tumors malignes en casos de càncer. Els
fàrmacs usats en cures pal·liatives inclouen elements d’altres categories,
com els analgèsics, per pal·liar el dolor.

9. Antiparkinsonians: la levodopa, la carbidopa o el biperidè alleugen els
símptomes de la malaltia de Parkinson. El mecanisme pel qual exerceixen
els seus efectes és la potenciació de l’activitat del neurotransmissor dopa-
mina, relacionat amb el moviment, entre altres processos.

10. Antianèmics i medicaments que afecten la coagulació: l’àcid fòlic i
el ferro (en sals) són fàrmacs que tracten l’anèmia, mentre que entre els
medicaments que afecten la coagulació l’OMS destaca l’heparina sòdica,
que s’administra per via subcutània.

11. Productes sanguinis i succedanis del plasma: els substituts del plasma
(dextrà 70 i poligelina) permeten mantenir el volum sanguini en situacions
de risc, principalment en casos de cremades, septicèmia i, de vegades,
hemorràgies massives. La via d’administració és parenteral, mitjançant
perfusions endovenoses.



Atenció sanitària 19 Tractaments per a persones en situació de dependència

12. Medicaments cardiovasculars: indicats per al tractament de malalties
circulatòries, com la hipertensió arterial (atenolol, enalapril), l’arrítmia
(digoxina, lidocaïna, adrenalina), la insuficiència cardíaca (furosemida,
hidroclorotiazida) o l’angina de pit (atenolol, dinitrat d’isosorbida).

13. Medicaments dermatològics o tòpics: aplicats de forma directa sobre la
pell. Així, per exemple, el miconazole combat els fongs i la betametasona
redueix la inflamació.

14. Agents de diagnòstic: tipus de medicament que serveix per diagnosticar
malalties. La tropicamida s’usa per explorar alteracions internes dels ulls,
mentre que l’amidotrizoat o el iohexol són mitjans de contrast radiològic.

15. Desinfectants i antisèptics: els desinfectants (com el cloroxilenol o el
glutaral) són compostos que interfereixen amb la proliferació de microor-
ganismes en fase vegetativa perquè no perjudiquin la salut de la persona.
Els antisèptics són un tipus de desinfectant que mata els patògens o que fa
que no puguin desenvolupar-se, i inclouen l’etanol, la povidona iodada i la
clorhexidina.

16. Diürètics: els més recomanats per l’OMS són la furosemida i la hidroclo-
rotiazida, tot i que l’OMS també destaca l’amilorida, l’espironolactona i el
mannitol.

17. Medicaments gastrointestinals: s’inclouen els antiemètics com la me-
toclopramida (Primperan®), que serveix per a alleujar les nàusees i els
vòmits, així com els laxants (senet), els antidiarreics, els antiàcids (com
la ranitidina) i antiinflamatoris com la sulfasalazina i la hidrocortisona.

18. Hormones, altres medicaments endocrins i anticonceptius: la divuitena
divisió de la llista de l’OMS inclou les hormones suprarenals, les hormo-
nes tiroidals i els antitiroidals, andrògens com la testosterona, estrògens
com l’etinilestradiol, progestàgens com la noretisterona, els anticonceptius
hormonals (orals i injectables), els dispositius intrauterins i els mètodes de
barrera (preservatius i diafragmes), entre altres medicaments.

19. Productes immunològics: inclou les vacunes (antigripals, antiràbiques,
antitetàniques, contra la varicel·la...), sèrums com l’antitoxina diftèrica, la
immunoglobulina anti-D i altres, i la tuberculina, un agent de diagnòstic
injectable.

20. Miorelaxants perifèrics i inhibidors de la colinesterasa: s’inclouen
en aquesta secció 20 dels relaxants musculars d’acció perifèrica com la
neostigmina.

21. Preparats oftalmològics: els col·liris, també anomenats preparats oculars
o oftalmològics, poden tenir efectes antiinfecciosos (gentamicina, tetra-
ciclina), antiinflamatoris (prednisolona), anestèsics (tetracaïna), miòtics
(pilocarpina, timolol), midriàtics (atropina)...

22. Oxitòcics i antioxitòcics: els medicaments oxitòcics (ergometrina i oxitoci-
na) s’usen per estimular les contraccions de l’úter amb l’objectiu d’afavorir
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La septicèmia o sèpsia és la
presència de bacteris a la

sang (bacterièmia) deguda
a una infecció generalitzada

al cos.

el part o de reduir-ne l’hemorràgia derivada. Per contra, els antioxitòcics
prevenen els parts prematurs. En aquesta classe, l’OMS hi inclou la
nifedipina com a medicament essencial.

23. Solució de diàlisi peritoneal: s’administren en el peritoneu, la membrana
que recobreix l’interior de l’abdomen, en casos d’insuficiència renal. Estan
compostos per sodi, clor i carbonat d’hidrogen (o un precursor d’aquest) i
poden contenir més calci, magnesi i potassi.

24. Medicaments psicoterapèutics: hi ha molts tipus de psicofàrmacs que
tracten diferents problemes psicològics. Els antidepressius (amitriptilina,
fluoxetina), els ansiolítics i sedants (diazepam, lorazepam), els antipsicòtics
(haloperidol, clorpromazina)... Els antiepilèptics (valproat, carbamazepina)
s’administren com a estabilitzadors de l’ànim en casos de trastorn bipolar.

25. Medicaments que actuen en les vies respiratòries: l’OMS destaca especi-
alment els medicaments que es fan servir per tractar l’asma i la pneumopatia
obstructiva crònica, entre els quals hi ha el salbutamol (Ventolin®) i la
beclometasona.

26. Solucions per a trastorns hidroelectrolítics i de l’equilibri acidobàsic:
aplicats per via oral o parenteral amb l’objectiu de rehidratar persones
deshidratades. Inclouen el clorur de potassi, el de sodi, la glucosa i el lactat
de sodi, entre d’altres.

27. Vitamines i minerals: les vitamines A, B1, B2, B6, B12, C, D o K
s’administren per tractar estats de desnutrició específics o algunes malalties
relacionades. Quant als minerals, cal destacar el ferro, el calci, el iode i el
fluorur, que s’administren en forma de sals per afavorir-ne l’absorció.

1.2 Aplicació de les tècniques de les vies d’administració de
medicaments i característiques anatomofisiològiques

Les vies d’administració dels medicaments són les rutes d’entrada del medicament
a l’organisme, les quals influeixen en la intensitat i la durada de l’efecte de la
substància.

• Via oral (vo): és la més utilitzada per a l’administració de fàrmacs, ja
que és una via senzilla, ben acceptada i segura. S’ingereix per la boca i
el fàrmac s’absorbeix al tracte gastrointestinal. Té com a inconvenient que
no es pot utilitzar en persones amb dificultat per deglutir, amb vòmits o si
estan inconscients; molt sovint els fàrmacs poden tenir sabor desagradable
i poden produir irritació gàstrica. Les formes farmacèutiques més comunes
són: pols, dragees, comprimits, càpsules, xarops, elixirs i suspensions.

• Via sublingual (sl): el fàrmac és administrat sota la llengua, sense
empassar-se’l ni bevent cap líquid, ja que en aquest punt hi ha una absorció
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El tècnic no té com a funció
l’administració de fàrmacs
per la via parenteral.

ràpida. Aquesta és la via utilitzada per a l’administració de fàrmacs que han
de ser absorbits molt ràpidament, com la nitroglicerina, utilitzada en atacs
cardíacs. Es troba sobretot en comprimits.

• Via rectal (vr): el fàrmac s’introdueix al recte per aconseguir efectes locals.
És una via utilitzada en nens, ja que no sol ser gaire tolerada en adults (excep-
te en el cas d’hemorroides o de restrenyiment, on s’utilitzen els supositoris
de glicerina). Trobem com a formes farmacèutiques: supositoris, ènemes,
cremes o pomades.

• Via respiratòria (o inhalatòria) (vi): el fàrmac és introduït en vies
respiratòries altes en forma de gas o polvoritzats. L’acció pot tenir acció
local o sistèmica. El medicament s’administra en accions locals mitjançant
nebulitzadors (transformen els líquids en un vapor fred) o bé en inhaladors/a-
erosols (amb pols o líquid); en accions generals, s’utilitzen els gasos, siguin
sols (oxigen medicinal) o bé medicinals (anestèsics generals).

• Via tòpica (vt): els fàrmacs s’administren directament sobre pell i mucoses.
Són vies dintre de la via tòpica: la via oftàlmica, la via òtica, la via
nasal i la via dermatològica o tòpica pròpiament dita (sobre de la pell),
ja que l’acció és local. Com a formes farmacèutiques de la via tòpica
dermatològica trobem sobretot pomades, cremes, gels, pastes i pegats; per
a la via oftàlmica, col·liris i pomades; per a la via òtica, gotes, pomades i
cremes; per a la via nasal, gotes, cremes i pomades.

• Via vaginal (vv): el fàrmac s’introdueix a través del canal vaginal. Es
troben com a formes farmacèutiques ènemes, òvuls, comprimits vaginals,
dispositius intrauterins (anells vaginals, utilitzats com a anticonceptius),
cremes i pomades.

• Via parenteral: significa que el fàrmac s’introdueix en el cos mitjançant
una injecció, per tant, és necessària la presència de xeringues i agulles
o bé alguna via on vagi connectat algun sèrum. Els usos més comuns
de la via parenteral són: via intradèrmica (id), via subcutània (sc), via
intramuscular (im) i via intravenosa (iv). És una via d’urgència. Les
formes farmacèutiques són els injectables, que sempre han de ser estèrils
i apirògens. Els fàrmacs d’ús parenteral es presenten en forma líquida dins
dels vials per ser administrats directament, o bé en forma de pols amb un
dissolvent per reconstituir. La reconstitució del fàrmac s’ha de realitzar
sempre amb asèpsia.

Supositori de glicerina i embolcall.
Font: Wikimedia

Anell vaginal anticonceptiu. Font:
Wikimedia

En la documentació sanitària, les formes farmacèutiques sovint apareixen abre-
viades. En general, una forma farmacèutica sol anar lligada a l’administració
per una determinada via, que ve definida per les característiques galèniques del
medicament (vegeu taula 1.1).

Taula 1.1. Formes farmacèutiques, abreviatura, característiques i vies d’administració més freqüents

Forma
farmacèutica

Abreviatura Característiques Via d’administració més
freqüent

Càpsula càps. Embolcall tou de gelatina on
s’inclou el principi actiu

via oral (vo), via vaginal (vv), via
tòpica (vt)
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Indicació de la via

Sobre la via d’administració, al
costat del principi actiu, la

prescripció en àmbit hospitalari
sempre indica la via: vo, sl, vi,

vr, vv, vt, id, sc, im, iv, ia.
Exemple: “diazepam vo”, si es
tracta de via oral, o “diazepam
iv”, si és diazepam intravenós.

Taula 1.1 (continuació)

Forma
farmacèutica

Abreviatura Característiques Via d’administració més
freqüent

Comprimit compr. Fàrmac comprimit per poder ser
empassat

via oral (vo), via vaginal (vv)

Xarop xar. Fàrmac en una solució aquosa
ensucrada (sol ser per a nens)

via oral (vo)

Elixir elix. Medicament en forma líquida
amb contingut d’alcohol

via oral (vo)

Pols pols Medicament granulat en estat
sòlid

via oral (vo), via tòpica (vt), via
vaginal (vv), via inhalatòria (vi)

Suspensió susp. Medicament insoluble en un
líquid. Si es deixa en repòs, es
pot veure la pols al fons. Sempre
s’ha d’agitar abans
d’administrar-lo.

via oral (vo), via vaginal (vv), via
tòpica (vt)

Gel gel Medicament semilíquid amb
efecte refrescant d’ús extern

via tòpica (vt)

Dragea drag. Fàrmac envoltat per una coberta
dura o compacta brillant

via oral (vo)

Gotes got. Medicament soluble en un líquid via oral (vo), vt (via nasal, via
oftàlmica, via òtica)

Òvul òv. Medicament que allibera principi
actiu en contacte amb la mucosa
vaginal

via vaginal (vv)

Crema cr. Preparació medicamentosa
formada per una emulsió (fase
oliosa i fase aquosa)

via tòpica (vt), via rectal (vr)

Supositori Sup. Medicament que s’introdueix via
rectal

via rectal (vr)

Pomada pom. Preparació medicamentosa
constituïda per fase greixosa

via tòpica (vt), via rectal (vr)

Col·liri col. Medicament en forma de solució
o suspensió per instil·lació ocular

via oftàlmica

Aerosol aer. Medicament polvoritzador per
inhalar a través de la boca

via inhalatòria (vi)

Ampolla amp. Preparació líquida de volum petit
que conté fàrmac estèril

via parenteral, per exemple, via
intravenosa (iv)

Vial vial Preparació en pols de volum
petit que conté fàrmac estèril i
que ha de barrejar-se amb líquid
d’una ampolla

via parenteral, per exemple, via
intravenosa (iv)

Quant a les abreviatures usades en l’administració de medicaments en relació amb
l’horari de l’administració, vegeu la taula 1.2:

Taula 1.2. Abreviatures de l’administració de medicaments

Abreviatura Significat

a.a. abans de l’administració

a.m. abans del migdia (‘ante meridiem’) o abans dels àpats (esmorzar, dinar i sopar)

d. després

d.m. després dels menjars

dur.m. durant els menjars
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Taula 1.2 (continuació)

Abreviatura Significat

c.m. cada menjar (esmorzar, dinar i sopar)

h. hora

v. via

urg. urgent

Font: Adaptació dels criteris aportats pel Servei Català de Salut

Pel que fa a les abreviatures usades en l’administració de medicaments en relació
amb els dies de la setmana, vegeu taula 1.3:

Taula 1.3. Abreviatures di-
es de la setmana

Abreviatura Significat

dl. dilluns

dt. dimarts

dm. dimecres

dj. dijous

dv. divendres

ds. dissabte

dg. diumenge

1.3 Preparació i administració de medicaments

El tècnic té com a funcions la preparació de la medicació i l’administració
de medicacions via oral, rectal i tòpica, sempre sota delegació i supervisió de
l’infermer universitari. El tècnic ha de comprovar la prescripció facultativa (ordre
mèdica) i reconèixer el medicament que cal administrar (identificant l’etiqueta
del medicament, generalment en unidosi) i comprovar que coincideixen. Poste-
riorment, ha d’interpretar la documentació tècnica (ha de saber el procediment
del centre sanitari on treballa), confirmar l’absència d’al·lèrgies medicamentoses,
identificar la via i la dosi que cal administrar, seleccionar el material per al
procediment i verificar la dosi i preparar el medicament, si escau.

Errors de medicació (EM)

Són accidents previsibles que poden causar dany a la persona o que poden donar lloc a
una utilització inapropiada dels medicaments. Els EM tenen un gran impacte en el sistema
i són una de les causes més freqüents de l’aparició d’efectes adversos. La identificació
i la prevenció dels EM ha de constituir una prioritat per a la institució i els professionals
sanitaris.

1.3.1 Preparació de la medicació i prevenció de riscos

Per preparar la medicació que necessita una persona usuària el tècnic seguirà
la regla dels “5 correctes” que inclou les comprovacions que ha de fer abans
d’administrar un medicament, sota supervisió de l’infermer, per prevenir errors
de medicació:
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1. Fàrmac/medicament correcte (inclou comprovar que té una conservació
correcta). No es pot confondre ni en principi actiu, ni en dosi. Ho ha de
posar al cartonatge, al prospecte i al blíster. Si no és un medi hospitalari,
s’ha de llegir detingudament el prospecte del medicament. Cal conèixer els
efectes de la medicació abans d’administrar-la per si cal informar la persona
usuària d’alguna particularitat.

2. Dosi correcta. La dosi la indica el metge. Cal fer un càlcul, si escau.

3. Usuari correcte. Cal comprovar la història clínica i mirar la prescripció/or-
dre mèdica, contrastant-ho amb l’usuari (per a la comprovació del nom).
Cal preguntar sempre si presenta al·lèrgies o pren algun tipus de medicació.

4. Via d’administració correcta. Cada medicament està preparat per a ser
administrat per una via determinada i perquè exerceixi la seva acció de la
manera més convenient. S’ha de comprovar que la via enviada pel servei
de farmàcia és la mateixa que s’indica a la prescripció mèdica. Aquesta
comprovació és funció de l’auxiliar, sobretot en administracions fetes pels
auxiliars. Per a cada via d’administració pot haver-hi formes farmacèutiques
diferents: per via oral (vo) poden ser comprimits, suspensions, solucions,
xarops, elixirs, etc. No es poden fer manipulacions ni triturar comprimits,
ni fer barreges sense consultar el metge o farmacèutic prèviament. Els
medicaments recoberts o els de llarg alliberament no es poden triturar, a
menys que ho indiqui el metge, ja que la coberta protectora fa una funció.

5. Hora correcta. És important administrar els medicaments a l’hora prescrita
pel metge, i no en d’altres. Així, habitualment i a manera d’exemple, els
antidiabètics orals s’han d’administrar mitja hora abans de menjar, com
també l’amoxicil·lina/àcid clavulànic (es redueixen molèsties gàstriques i
l’àcid clavulànic té una major absorció), i no es pot trencar el ritme de
l’antibiòtic (si és cada 8 hores, s’ha de ser al màxim de puntual). També cal
respectar l’hora d’aquells medicaments que s’han de prendre fora dels àpats,
com el cas del ferro (ja que, si no, s’absorbeix malament), les tetraciclines
(fora dels menjars, sobretot sense làctics). D’altres s’han de prendre amb
els àpats, com l’àcid acetilsalicílic (AAS, Aspirina®) per evitar molèsties
gàstriques.

Els fàrmacs no sempre venen presentats en unidosi. Sovint s’han de preparar altres
medicaments, perquè estan en una forma que no és l’estàndard o perquè un pacient
acaba d’arribar i cal preparar la medicació de la farmaciola de planta/unitat. Així,
hi ha 8 punts per a la preparació de forma segura dels medicaments que no es
disposen en unidosi:

1. Llegir i analitzar la prescripció o ordre mèdica.

2. Netejar i assecar la superfície (taula) sobre la qual es prepararà el medica-
ment.

3. Rentar-se les mans.
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Relació terapèutica

Mentre es fan els protocols, el
tècnic posa en pràctica
l’anomenada relació terapèutica.
Per exemple, en la preparació de
l’usuari, a més de la salutació, no
ens hem d’oblidar de
presentar-nos com a tècnics.

4. Disposar en estoc de medicament en multidosi per preparar el medicament
unidosi.

5. Verificar els 5 correctes.

6. Preparar el medicament i retolar-lo (identificar-lo).

7. Comparar el preparat amb el prescrit.

8. Fer un trasllat segur del medicament (en safata).

1.3.2 Administració de la medicació

El personal tècnic té com a funcions la preparació de la medicació i l’administració
de medicacions via oral, rectal i tòpica; sempre sota delegació i supervisió de
l’infermer universitari.

En la preparació del personal també s’ha de tenir en compte una
presentació física correcta (cabells recollits, ungles tallades i sense pintar,
roba i calçat adequat...).

En general, a l’hora d’administrar un medicament cal seguir un procediment
bàsic del qual no es pot oblidar cap dels 9 punts:

1. Preparació del material: verificació dels 5 correctes del fàrmac que s’ha
d’administrar i contrast amb les indicacions de l’ordre mèdica prescrita
(identificació del fàrmac, via, dosi, horari). Confirmació de la data de
caducitat del fàrmac, el bon estat del fàrmac, el bon emmagatzematge (si
cal nevera). Els fàrmacs oberts o que no estiguin en òptimes condicions no
seran administrats mai.

2. Preparació del personal: rentat de mans i col·locació de guants.

3. Identificació de l’usuari (comprovant la polsera identificativa, preguntant el
nom a l’usuari o familiars, etc.): aquest pas només caldria si és un usuari
d’institucions, en atenció domiciliària no seria necessari.

4. Informació a l’usuari i/o família del procediment (administració de la
medicació) i la seva finalitat.

5. Col·locació de l’usuari en la posició adequada: posicionar-lo correctament,
segons la tècnica.

6. Procediment específic: administració de la medicació per via rectal, oral o
tòpica o ajuda en la preparació, segons els protocols establerts.

7. Acomodament de l’usuari.

8. Recollida de material utilitzat i rebuig de residus als contenidors específics.
Rentat de mans. Acomiadament de l’usuari.
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9. Enregistrament del procediment i les incidències (cal comprovar reaccions
adverses, si escau).

Sempre són nou punts

Hi ha nou punts que sempre són els mateixos, sigui quin sigui el procediment. Només s’han
d’adaptar a cada procediment. El pas sis (procediment específic) és l’únic que canvia en
tots els procediments. És molt important no oblidar cap dels nou passos. Si us n’oblideu
cap, encara que només sigui un, s’ha seguit malament el protocol, no és correcte.

Administració per via oral

La via d’administració oral és una tècnica senzilla, còmoda, no dolorosa i
econòmica. Això permet en la majoria dels casos l’autoadministració del preparat
farmacèutic, perquè no requereix fórmules d’aplicació especials. És una via
segura, no invasiva, ja que l’administració no altera cap protecció del cos, com és
el cas de la pell en la via parenteral. Cal tenir en compte que certes presentacions
amb cobertes entèriques o retardades no es poden triturar ni trencar (si no és que ho
indica el metge). En casos de sobredosi, part del fàrmac que romangui a l’estómac
es pot eliminar mitjançant rentat gàstric.

Administració via oral. Font:
Wikimedia.

L’efecte del fàrmac no apareix ràpidament, de manera que no pot emprar-se en
casos d’urgència o quan es requereixi un efecte ràpid. Alguns medicaments com
els antiinflamatoris no esteroidals (ibuprofèn, diclofenac) produeixen irritació
gàstrica, fet que impedeix utilitzar-los en alguns pacients.

Caixa per a administració domèstica
de medicaments. Font: Wikimedia.

Vegeu el protocol per a l’administració de medicació per via oral a taula 1.4:

Taula 1.4. Protocol d’administració de medicació per via oral

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA ORAL

L’administració de medicació per via oral consisteix a administrar medicaments per la boca. És la via
d’administració més còmoda, segura i econòmica, i és la via d’elecció sempre que sigui possible.

OBJECTIU

• Administrar medicació per via oral.

MATERIAL NECESSARI

• Guants d’un sol ús

• Safata (o ronyonera) amb: gots d’unidosi per a líquids, gots d’unidosi de medicació, aigua, medicament (en
les seves diferents presentacions: dragees, càpsules, xarops, granulats...)

PROCEDIMENT

1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Es comprovarà la data
de caducitat del medicament i si el medicament es pot triturar, s’ingereix amb líquids o bé és masticable.

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de la persona usuària.

4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat.

5. Col·locar la persona usuària en la posició indicada; en aquest cas, posició Fowler o asseguda.

6. Administrar la medicació donant-li aigua o sucs (si estan indicats) en quantitat suficient, per tal que la
medicació sigui empassada per la boca.

7. Assegurar-se que la medicació administrada ha estat ingerida per l’usuari.
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Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Taula 1.4 (continuació)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA ORAL

8. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.

9. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.

10. Acomiadar-se de la persona.

11. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.

12. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).

OBSERVACIONS

• El tècnic pot fer educació sanitària, orientant sobre les característiques generals del fàrmac ingerit, reaccions
adverses més comunes i efectes secundaris.

• No s’ha de buidar el contingut de càpsules, ni tallar o mastegar els comprimits amb protecció entèrica ni els
d’absorció ràpida, ja que s’altera l’acció del fàrmac.

• En malalts sospitosos de no haver ingerit alguna presa, se’ls hauria de suggerir obrir la boca per
comprovar-ho.

Administració per via sublingual

La via d’administració sublingual és una tècnica senzilla, còmoda i no dolorosa
per a la persona usuària. Permet l’autoadministració del medicament. L’efecte és
més ràpid que per via oral.

Només es poden administrar medicaments liposolubles potents per garantir l’e-
fecte desitjat a partir de l’absorció de poques molècules. Característiques com
l’acidesa, el mal gust i d’altres no permeten que molts medicaments s’administrin
per aquesta via. És una via d’administració molt ràpida, degut a la vascularització
de la zona, i és utilitzada en casos d’urgència. Per exemple, s’usa amb la
nitroglicerina, que s’utilitza en casos d’angina de pit o d’asma. El procediment és
molt semblant al de la via oral.

Vegeu el protocol d’administració de medicació per via sublingual a taula 1.5:

Taula 1.5. Protocol d’administració de medicació per via sublingual

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA SUBLINGUAL

L’administració de medicació per via sublingual consisteix a administrar medicaments per sota la llengua, dins
la cavitat bucal, a la mucosa sublingual.

OBJECTIU

• Administrar medicació per via sublingual.

MATERIAL NECESSARI

• Guants d’un sol ús

• Safata amb medicament

PROCEDIMENT

1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Confirmar la data de
caducitat del fàrmac, el bon estat del fàrmac, el bon emmagatzematge.

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de la persona usuària.
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Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles

d’aquest i altres protocols.

Taula 1.5 (continuació)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA SUBLINGUAL

4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat. És recomanable fer educació sanitària, explicant-li que el medicament s’ha de dissoldre
completament sota de la llengua i que, per tant, no s’ha d’empassar saliva durant un minut.

5. Col·locar la persona usuària en la posició indicada; en aquest cas, posició Fowler o asseguda.

6. Administrar la medicació sota de la llengua. Si col·labora, ho pot fer ella.

7. Assegurar-se que la medicació administrada ha estat posada correctament per la persona usuària i que no
s’empassi saliva.

8. Acomodar-la en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.

9. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.

10. Acomiadar-se de la persona.

11. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.

12. Enregistrar el procediment i les incidències a la història clínica (comprovant reaccions adverses, si escau).

OBSERVACIONS

• El tècnic pot fer educació sanitària, orientant sobre les característiques generals del fàrmac ingerit, reaccions
adverses més comunes i efectes secundaris.

Administració de medicació per via tòpica dermatològica

La via tòpica utilitza la pell i les mucoses per a l’administració del fàrmac. Això
inclou la mucosa conjuntival, oral i urogenital. La característica d’aquesta via és
que busca fonamentalment l’efecte local i no interessa l’absorció dels principis
actius. Si es parla de via cutània, es tracta de la via tòpica dermatològica.

Tot i que la via tòpica està pensada per a l’ús local del fàrmac, la pell permet (per
la seva naturalesa) el pas d’algunes substàncies fins a arribar als capil·lars dèrmics
i des d’aquí arribar a la circulació general. Això permet la utilització dels STT
(sistemes terapèutics transdèrmics) ideats per aconseguir l’aportació percutània
de principis actius a una velocitat programada, o durant un període establert, que
poden arribar a circulació general. A aquesta via també se la coneix com a via
percutània. Per via tòpica dermatològica s’administren banys, locions, pomades o
ungüents, cremes, gels, apòsits, pegats transdèrmics, etc.

Exemples de cremes, pomades i ungüents

Les cremes, les pomades i els ungüents són formes farmacèutiques semisòlides utilitzades
per via tòpica. La diferència bàsica entre les diferents formes semisòlides és el contingut
d’aigua.

• Un ungüent no conté gens d’aigua. Conté vaselina i parafina i, per tant, té una naturalesa
greixosa. És la base ideal per a lesions molt seques, com ara la psoriasi, i per aplicar en
zones piloses (per la seva consistència, s’adhereix i fa més acció).

• Una pomada conté més quantitat d’aigua que un ungüent, però menys que una crema. Té
una consistència intermèdia entre totes dues. Útil en pells seques i amb clivelles.

• La crema és, de totes les fórmules semisòlides, la que conté més quantitat d’aigua,
generalment en té més d’un 50%. En realitat és una barreja d’aigua i substàncies greixoses.
S’utilitza en pells seques.
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Vegeu el protocol d’administració de medicació per via tòpica dermatològica a
taula 1.6.

Taula 1.6. Protocol d’administració de medicació per via tòpica dermatològica

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA TÒPICA DERMATOLÒGICA

L’administració de medicació via tòpica dermatològica, o via tòpica a seques, es fa directament sobre la pell o
les mucoses. Els medicaments poden tenir formes farmacèutiques de loció, crema, pomada, gels, escumes o
pegats.

OBJECTIU

• Administrar medicació per via tòpica (cremes).

MATERIAL NECESSARI

• Guants d’un sol ús

• Safata amb el medicament (crema)

• Gases

PROCEDIMENT

1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Comprovar la data de
caducitat del fàrmac, el bon estat del fàrmac, el bon emmagatzematge. Si la crema està oberta, caldrà mirar si
l’estat és òptim per a la seva administració.

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de la persona usuària.

4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat.

5. Col·locar-la en la posició adequada. En aquest cas, variable, que dependrà de la zona d’administració.

6. Netejar la pell amb aigua i sabó, si escau.

7. Agafar la crema, obrir-la (quan retireu el tap de l’envàs, aquest s’ha de col·locar cap per amunt per evitar la
contaminació) i aplicar el medicament segons estigui pautat: escampant-lo o no, fent massatges...

8. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés a timbre i objectes personals.

9. Recollir el material utilitzat (tapar l’envàs) i rebutjar els residus als contenidors específics.

10. Acomiadar-se de la persona.

11. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.

12. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).

OBSERVACIONS

• El tècnic pot fer educació sanitària, orientant sobre les característiques generals del fàrmac, reaccions
adverses més comunes i efectes secundaris.

• Eliminar les primeres parts de la crema del medicament sobre una gasa, si escau.

• Si la pell o mucoses tenen ferides, s’ha de comunicar a l’infermer universitari abans de fer la tècnica.

Administració de medicació per via tòpica oftàlmica

Les formes farmacèutiques oftàlmiques són productes preparats mitjançant mè-
todes que n’asseguren l’esterilitat. Per tant, és convenient respectar de forma
molt estricta les normes de conservació, manipulació i caducitat establertes pel
fabricant. Hi ha tres tipus de formes farmacèutiques oftàlmiques:

• Pomades i cremes oftàlmiques: preparacions semisòlides destinades a ser
aplicades sobre la conjuntiva.
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• Col·liris o gotes o instil·lacions oftàlmiques: solucions o suspensions
aquoses o olioses destinades a la instil·lació ocular.

• Banys oculars: solucions aquoses destinades al rentat ocular. Es poden
administrar amb l’ajuda d’uns envasos anomenats banyeres oculars.

Els col·liris tenen una caducitat, un cop oberts, d’un mes, encara que la data de
caducitat que posi a l’envàs sigui una altra. Quan el tractament és múltiple, amb
diferents col·liris, l’administració de cada un s’ha de fer almenys amb un interval
de 5 minuts.

Quant a l’administració de la pomada oftàlmica, s’ha d’aplicar una tira fina de
pomada (sense tocar les parpelles, globus ocular o conjuntiva i rebutjant la primera
part de la pomada que surt) en el sac conjuntival des de l’interior cap a l’exterior
de l’ull, mentre que per al bany ocular s’han de separar les parpelles amb els dits
índex i polze i abocar el líquid damunt de l’ull, des de la part interna a l’externa.
Sempre cal assecar la zona.

Els preparats oftàlmics deixen de ser estèrils una vegada oberts, per això no
s’han de guardar en acabar el tractament.

Exemple d’administració oftàlmica.
Font: Fisterra.

Vegeu el protocol d’administració de medicació per via tòpica oftàlmica a taula
1.7.

Taula 1.7. Protocol d’administració de medicació per via tòpica oftàlmica

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA OFTÀLMICA (COL·LIRI)

S’entén per administració de medicaments via oftàlmica la preparació i instil·lació de medicaments als ulls.
A través d’aquesta via es poden administrar col·liris i pomades, i aplicar irrigacions o banys oculars.

OBJECTIU

• Administrar medicaments per via oftàlmica o conjuntival.

MATERIAL NECESSARI

• Guants d’un sol ús

• Safata amb gases estèrils, sèrum fisiològic, medicament (col·liri)

PROCEDIMENT

1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, pacient, via i hora. Comprovar que la
medicació sigui la indicada, la data d’obertura del producte oftàlmic (tenen caducitat d’un mes a partir de la
data d’obertura) i la data de caducitat del medicament.

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de la persona usuària.

4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració.
Preservar la seva intimitat.

5. Col·locar-la en la posició adequada, asseguda o en decúbit supí, o Fowler amb cap en hiperextensió i
els ulls mirant cap amunt.

6. Abans d’administrar la medicació, retireu les pròtesis oculars i lents de contacte removibles.

7. Netejar l’ull, si és necessari, amb una gasa impregnada de sèrum fisiològic (des del cantó intern de l’ull
cap a l’extern). Utilitzar cada vegada una gasa nova.

8. Obrir el recipient del medicament (quan retireu el tap de l’envàs, aquest s’ha de col·locar cap per amunt
per evitar la contaminació).
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Taula 1.7 (continuació)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA OFTÀLMICA (COL·LIRI)

9. Col·locar una gasa sobre el pòmul i amb el dit índex de la mà no dominant pressionar la pell cap avall
per deixar al descobert el sac conjuntival. Amb l’altra mà, administrar el medicament.

10. Demanar a la persona usuària que miri cap amunt per reduir el parpelleig.

11. Administrar el medicament. Col·liri: recolzar una mà sobre el front de la persona usuària i aplicar el
col·liri a l’interior del sac conjuntival (parpella inferior), procurant que el comptagotes no toqui l’ull.

12. Demanar a la persona usuària que tanqui els ulls (30-60 segons) perquè el medicament es distribueixi
per tot l’ull.

13. Netejar amb una gasa l’excés de medicament.

14. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés a timbre i objectes
personals.

15. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.

16. Acomiadar-se de la persona.

17. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.

18. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).

OBSERVACIONS

• Si s’han d’administrar diferents col·liris, esperar un mínim de 5 minuts entre cada administració.

• Procurar que el comptagotes o l’extrem del tub no toquin ni l’ull ni qualsevol altre objecte per tal d’evitar la
contaminació o el creixement de gèrmens en el col·liri.

• Pot ser que durant uns segons la visió es torni borrosa, per això l’usuari ha d’evitar fer qualsevol activitat
que requereixi agudesa visual.

• El tècnic pot fer educació sanitària, orientant sobre les característiques generals del fàrmac administrat,
reaccions adverses més comunes i efectes secundaris.

Administració de medicació per via tòpica òtica

La via tòpica òtica consisteix en l’aplicació de medicaments al conducte auditiu
perquè exerceixin la seva acció a l’orella. L’aparell auditiu està dividit en tres
parts: orella externa (pavelló auricular i conducte auditiu extern), l’orella mitjana
i l’orella interna.

Aquesta via s’utilitza per al tractament local d’infeccions o inflamació a les orelles
(otitis), l’alleujament del dolor o reblaniment de taps de cera al canal auditiu.
Les gotes o instil·lacions òtiques són preparats líquids destinats a ser aplicats al
conducte auditiu extern per exercir una acció local. El fàcil accés a l’orella fa que
molts processos otològics siguin susceptibles de ser tractats tòpicament.

Vegeu el protocol d’administració de medicació per via tòpica òtica a taula 1.8:

Taula 1.8. Protocol d’administració de medicació per via tòpica òtica (instil·lacions òtiques)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA TÒPICA ÒTICA (INSTIL·LACIONS ÒTIQUES)

DEFINICIÓ

L’administració de medicació via tòpica òtica es fa pel conducte auditiu. Els medicaments que s’instil·len a la
cavitat auricular reben el nom de gotes òtiques o instil·lacions òtiques, encara que també es poden administrar
pomades i cremes. Aquesta via s’utilitza per administrar tractaments locals.

OBJECTIUS

• Preparar i administrar el medicament a través de la via òtica a una persona usuària.
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Taula 1.8 (continuació)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA TÒPICA ÒTICA (INSTIL·LACIONS ÒTIQUES)

MATERIAL

• Guants d’un sol ús

• Medicament (gotes òtiques...)

• Safata o carro, si cal

• Gases, mocadors de paper, cotó

• Full de registre de medicació

PROCEDIMENT

1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Comprovar la data de
caducitat i anotar a l’envàs la data d’obertura del medicament).

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de l’usuari.

4. Informar la persona usuària del que us disposeu a fer, demanar-ne el consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.

5. Col·locar la persona usuària asseguda o tombada amb el cap inclinat cap a l’orella no afectada (cap al
costat contrari d’on s’administraran les gotes).

6. Protegir el llit amb un xopador, protector de llit o tovallola.

7. Escalfar amb les mans el medicament.

8. En persones adultes, estirar suaument l’orella afectada cap amunt i endarrere per tal que el medicament
pugui arribar a les zones més internes. En nens, estirar l’orella cap avall i enrere.

9. Col·locar l’aplicador del flascó sobre el pavelló auricular evitant tocar-lo per no contaminar el medicament.

10. Deixar caure la gota o les gotes de medicament perquè llisquin per les parets del conducte auditiu (el
nombre de gotes exacte pautat).

11. Indicar a la persona usuària que mantingui el cap inclinat durant uns minuts, per tal d’absorbir millor la
medicació.

12. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.

13. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.

14. Treure’s els guants i fer la higiene de mans.

15. Acomiadar-se de la persona usuària.

16. Enregistrar el procediment realitzat i les possibles incidències.

OBSERVACIONS

• El tècnic pot fer educació sanitària, orientant sobre les característiques generals del fàrmac administrat,
reaccions adverses més comunes i efectes secundaris.

• Eliminar les primeres gotes del medicament sobre una gasa, tant per netejar la cànula com per controlar la
velocitat de sortida.

• No tapar l’orella amb un cotó fluix sec, ja que podria absorbir les gotes administrades. Es pot tapar amb un
cotó amarat de medicament.

• Les gotes òtiques tenen una durada d’un mes una vegada obert l’envàs.

Administració de medicació per via tòpica nasal

L’administració de medicaments via nasal consisteix en l’administració local nasal
aplicada en casos de congestió nasal i inflamacions en la mucosa nasal. Sobretot
s’utilitzen formes farmacèutiques com les gotes nasals (instil·lacions nasals) i els
nebulitzadors, encara que també es poden fer servir cremes i pomades (que seran
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administrats seguint el procediment d’una via tòpica dermatològica).

Quant a les instil·lacions nasals, s’administren per instil·lació sobre cada fosa na-
sal i s’envasen en flascons comptagotes. Els nebulitzadors s’apliquen pressionant
un recipient de plàstic de parets flexibles a cada fosa nasal.

No es poden compartir amb ningú ni el comptagotes ni el nebulitzador. Abans
d’administrar el preparat cal mocar-se suaument. Mentre s’aplica, s’ha de respirar
per la boca. Després de l’administració pot ser que es noti el gust del medicament,
això és normal. No s’ha d’abusar de l’administració d’aquests productes. Cal
consultar el metge o farmacèutic sobre la freqüència i durada del tractament.

Vegeu el protocol d’administració de medicació per via tòpica nasal a taula 1.9:

Taula 1.9. Protocol d’administració de medicació per via tòpica nasal (instil·lacions nasals)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA TÒPICA NASAL (INSTIL·LACIONS NASALS)

L’administració de medicaments via nasal consisteix en administració local nasal, per disminuir la congestió
nasal i tractar inflamacions o infeccions locals a la mucosa nasal.

OBJECTIU

• Administrar instil·lacions (o gotes) nasals.

MATERIAL NECESSARI

• Guants d’un sol ús

• Safata amb el medicament (gotes) o instil·lacions nasals, gases

PROCEDIMENT

1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Comprovar que la
medicació sigui la indicada, la caducitat del fàrmac, el bon estat del fàrmac, el bon emmagatzematge (com que
són gotes nasals, han d’estar tancades correctament).

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de la persona usuària.

4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat.

5. Col·locar-la en la posició adequada, en posició d’asseguda o bé decúbit supí (amb coll lleugerament en
hiperextensió) .

6. Demanar a l’usuari que es moqui per netejar les fosses nasals.

7. Carregar el flascó de medicament amb el comptagotes.

8. Demanar a la persona que recolzi el cap lleugerament cap enrere (hiperextensió).

9. Obrir completament els orificis nasals de l’usuari. Es pot utilitzar el dit polze de la mà, pressionant amb
suavitat sobre la punta del nas mentre es recolza la resta de la mà en el front de la persona.

10. Introduir al voltant d’un centímetre del comptagotes a l’orifici nasal. S’ha d’intentar que el comptagotes no
entri en contacte amb el nas de la persona.

11. Dirigir la punta del comptagotes cap l’envà nasal, sempre amb un angle de 180° respecte al nas.

12. Demanar a l’usuari que respiri per la boca, amb això s’eviten els esternuts, que podrien impulsar la
medicació cap als sinus nasals.

13. Prémer la part tova del comptagotes per instil·lar el nombre exacte de gotes prescrit.

14. Demanar que mantingui el cap inclinat durant 5 minuts.

15. Repetir el procediment en l’altre orifici.

16. Demanar que es mantingui amb el cap inclinat durant 5 minuts més.

17. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.
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Taula 1.9 (continuació)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA TÒPICA NASAL (INSTIL·LACIONS NASALS)

18. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.

19. Acomiadar-se de la persona.

20. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.

21. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).

OBSERVACIONS

• L’ideal és extreure el medicament suficient en una única vegada, per evitar risc de contaminació.

• Si l’usuari tus, demanar que s’assegui. Comprovar durant uns minuts que no té problemes respiratoris.

• És habitual que tingui la sensació de tenir gotes a la gola. Si la sensació és molt desagradable, pot
expectorar amb un mocador d’un sol ús.

Exemple d’irrigació nasal de neteja.
Font: Wikimedia.

Administració de medicació per via inhalatòria

L’administració de medicació per via inhalatòria consisteix en la introducció per
la boca de medicaments continguts en esprais, en forma de petites partícules o de
gotes minúscules, que arriben a través del tracte respiratori fins als pulmons. Els
medicaments s’introdueixen directament als pulmons fent una inhalació. L’efecte
és molt ràpid i s’empren dosis molt baixes. No obstant això, moltes vegades hi
ha un desconeixement dels mecanismes per fer les inhalacions i, per tant, l’efecte
queda minvat.

Hi ha tres tipus de dispositius per a l’administració inhalada: els aerosols, els
nebulitzadors i els dispositius en pols seca. Moltes vegades els aerosols s’utilitzen
amb càmeres especials d’inhalació per facilitar-ne l’administració.

Aerosol. Font: Wikimedia.

Administració de medicació per via rectal

En l’administració de medicació per via rectal s’administra el medicament a través
de l’anus, introduint-lo pel recte. L’absorció per via rectal és bona perquè és una
zona molt vascularitzada per les venes hemorroidals. A més, s’evita el pas pel
fetge de la sang que porta el fàrmac des de la mucosa rectal (així s’evita l’anomenat
“efecte de primer pas”). S’utilitzen supositoris i ènemes.

Un supositori és una forma farmacèutica que s’introdueix pel recte, de consistèn-
cia sòlida i forma cònica i arrodonida en un extrem. Té una longitud de 3-4 cm i un
pes d’entre 1-3 g. Cada unitat inclou un o diversos principis actius, incorporats en
un excipient que no ha de ser irritant, el qual ha de tenir un punt de fusió superior
a 37°C i inferior a 43°C.

L’ènema o lavativa és el procediment d’introduir líquids en el recte i el còlon
(en la porció terminal de l’intestí) a través de l’anus. Es poden emprar com a
evacuants (ènemes d’evacuació o de neteja, que són els més freqüents), per exercir
una acció local o sistèmica (ènemes de retenció) o amb fins diagnòstics (ènemes
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amb substàncies radioopaques). Quan el volum que s’ha d’administrar és petit,
s’anomenen microènemes. Els ènemes estan contraindicats per a pacients amb
malaltia anorectal (hemorroides doloroses, fissures, abscessos) o amb intervenci-
ons quirúrgiques recents a la zona (vegeu la figura 1.2).

Figura 1.2. Bossa i tub d’ènema i ènema petit o microènema

Font:Wikimedia

Vegeu el protocol d’administració de medicació per via rectal a la taula 1.10.

Taula 1.10. Protocol d’administració de medicació per via rectal

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA RECTAL

L’administració per via rectal consisteix en la preparació i administració de medicaments a través del recte. Els
medicaments que s’administren per via rectal són sobretot supositoris, pomades i ènemes.

OBJECTIU

• Administrar supositoris.

MATERIAL NECESSARI

• Guants d’un sol ús.

• Safata amb medicament, gasa, lubricant hidrosoluble.

• Xopador o protector de llit.

PROCEDIMENT

1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Comprovar que la
medicació sigui la indicada, la data de caducitat del medicament, el bon estat del fàrmac, el bon
emmagatzematge (hi ha supositoris que han d’estar en nevera). Els fàrmacs oberts més d’un mes o que no
estiguin en òptimes condicions no s’administraran mai.

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de la persona usuària.

4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat, especialment en aquesta tècnica (tancar la porta i demanar als familiars que, si us plau, se’n
vagin un moment). Es taparà la resta del cos, només es tindrà descoberta la zona anal.

5. Col·locar-la en la posició adequada, posició de Sims o bé decúbit lateral esquerre amb la cama superior
flexionada. Es protegirà el llit amb un xopador o protector de llit.

6. Treure el supositori de l’envàs i envoltar-lo amb una gasa.

7. Lubricar el dit índex, un cop teniu el guant posat, per tal de facilitar la introducció del supositori.

8. Amb la mà no dominant, separar el gluti superior fins a visualitzar l’anus i amb l’altra mà inserir el supositori
prèviament lubricat dins el recte del pacient, tot recomanant-li que respiri lentament i profundament amb la
boca oberta.

9. Pressionar les natges uns segons, per evitar que el supositori surti.

10. Netejar l’excés de lubricant amb una gasa.
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Taula 1.10 (continuació)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA RECTAL

11. Demanar a l’usuari que s’estigui estirat un moment en la posició de Sims o lateral esquerra, per tal que es
pugui absorbir bé.

12. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.

13. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.

14. Acomiadar-se de la persona.

15. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.

16. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).

OBSERVACIONS

• El mode correcte d’introduir un supositori és per la part ampla. La part punxeguda ha de quedar més cap a
l’exterior.

• Els supositoris que són tous són més difícils d’introduir a l’anus. Per augmentar-ne la consistència i poder-los
extreure més fàcilment de l’envàs, s’han de col·locar uns minuts a la nevera.

• La cànula (en el cas de pomades) ha de ser pròpia i individual per a cadascun dels malalts. Cal rentar-la
després de cada utilització.

• No s’ha d’utilitzar la via rectal si l’usuari presenta diarrea.

Administració de medicació per via vaginal

La vagina té una extensa xarxa vascular que fa que s’hi puguin administrar
molts fàrmacs, sobretot de natura local (amb funció espermicida, antifúngica i
antisèptica), però també amb efectes sistèmics (per exemple, els anticonceptius).
Els medicaments que s’administren per aquesta via són pomades, cremes, òvuls,
supositoris, tauletes i anells vaginals. La biodisponibilitat dels medicaments per a
l’administració vaginal varia segons factors fisiològics com l’espessor de l’epiteli
vaginal, la composició del fluid vaginal i el pH.

Un dels beneficis d’aquesta via d’administració relacionada amb l’anticoncepció
hormonal és la possibilitat d’utilitzar medicaments d’administració mensual. Per
tant, només amb una dosi al mes compleixen la seva funció durant 28 dies, i
s’eviten errors de posologia de la via oral.Crema vaginal amb aplicador. Font:

Jimmy Olano (Wikimedia).

Vegeu el protocol d’administració de medicació per via vaginal (òvuls) a la taula
1.11 i un exemple gràfic de la seva aplicació a la figura 1.3.

Taula 1.11. Protocol d’administració de medicació per via vaginal (òvuls)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA VAGINAL (ÒVULS)

L’administració de medicació per via vaginal consisteix en la preparació i administració de medicaments via
vaginal. Amb els òvuls es pretén una acció local en la zona genital (acció espermicida, antifúngica,
antisèptica...). Hi ha presentacions que tenen un aplicador i d’altres que no en tenen.

OBJECTIU

• Administrar òvuls vaginals.

MATERIAL NECESSARI

• Guants d’un sol ús.

• Safata amb medicament, gases, compreses ginecològiques, aplicador.

• Xopador o protector de llit, esponges sabonoses, orinal pla i tovallola.

PROCEDIMENT
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Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Taula 1.11 (continuació)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA VAGINAL (ÒVULS)

1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Comprovar que la
medicació sigui la indicada i la data de caducitat del medicament. Cal carregar l’aplicador amb la medicació.
En aquesta tècnica també caldrà tenir preparat el material de rentat de la zona perineal.

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de la persona usuària.

4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat, especialment en aquesta tècnica (tancar la porta i demanar als familiars que, si us plau, se’n
vagin un moment). S’ha de tapar la resta del cos, només ha de tenir descoberta la zona vaginal.

5. Col·locar-la en la posició adequada, posició ginecològica.

6. Protegir el llit amb un xopador o protector de llit. Si la persona usuària pot, se li demanarà que miccioni i, a
continuació, s’ha de rentar la zona perineal (el material ja ha estat preparat i els guants posats) per retirar les
secrecions. Si la usuària no pot, se li farà un rentat parcial en el llit en posició ginecològica.

7. Amb els dits, examinar el perineu de la usuària buscant alguna anormalitat.

8. Separar els llavis majors.

9. Introduir suaument l’aplicador (si la presentació en té) dins la vagina, fent un angle lleugerament cap l’os
sacre. Empènyer l’èmbol fins a instil·lar la medicació. Si no té aplicador, es fa manualment, amb el dit índex.

10. Retirar l’aplicador, si escau.

11. Col·locar una compresa ginecològica.

12. Indicar-li que romangui 30 minuts en decúbit supí.

13. Acomodar l’usuària en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.

14. Recollir el material utilitzat, rentar l’orinal pla si s’ha fet servir i rebutjar els residus als contenidors
específics.

15. Acomiadar-se de la persona.

16. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.

17. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).

OBSERVACIONS

• És recomanable fer educació sanitària, ja que és possible que la persona s’hagi de fer futures administracions
a casa.

• L’aplicador és d’ús propi i exclusiu de cada persona. Cal rentar-lo després de cada aplicació.

• No s’ha d’interrompre el tractament durant la menstruació.

Figura 1.3. Administració de fàrmac per via vaginal

Font:Wikimedia
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Agulla bisellada

Agulla amb els costats tallats de
forma obliqua. El costat més

proximal a la pell no té un angle
de 90°, sinó cap als 45°.

Administració de medicació per via parenteral

Els medicaments utilitzats per via parenteral són els que s’introdueixen mitjançant
una xeringa o catèter en el cos humà, per evitar al màxim l’alliberació i absorcions
del procés LADME i perquè es puguin distribuir ràpidament. És la via utilitzada
en situacions d’urgència.

Les injeccions es poden utilitzar per les vies intradèrmica, subcutània, intramus-
cular i intravenosa. El tècnic té prohibida l’administració de medicaments via
parenteral, però pot col·laborar en la preparació de l’administració amb l’infermer
universitari en la tècnica, si és que els protocols del centre ho permeten. Ha de
tenir alguns coneixements bàsics.

Ampolla per a administració
intravenosa. Font: Wikimedia.

Vegeu els usos més comuns de la via parenteral a la taula 1.12.

Taula 1.12. Usos més comuns de la via parenteral

Via Usos més comuns Administració (sempre infermer
universitari, ajuda de l’auxiliar)

Intradèrmica Prova de Mantoux, proves cutànies, anestèsics
locals

Es punxa gairebé en paral·lel a la
pell.

Subcutània Insulines, heparines, vacunes, altres fàrmacs
(adrenalina, benzodiazepines...)

S’agafa un plec de pell i es punxa
a uns 45º.

Intramuscular Vacunes, altres fàrmacs (analgèsics, antibiòtics...) Es punxa dins una massa
muscular (natges, cuixes).

Intravenosa Medicació urgent (atropina, adrenalina...) i fàrmacs
diluïts en sèrum

Es punxa dirigint l’agulla a la vena
del buit del colze, mà o cames.

Les xeringues que se solen utilitzar són d’un sol ús i tenen el cilindre graduat
en centímetres cúbics (cm3) o mil·lilitres (ml), que indica la capacitat del líquid.
Actualment, les xeringues més utilitzades són de plàstic, estèrils i envasades
individualment. Sempre han d’estar ben retolades i han de mantenir-se sense obrir.
Consten de tres parts: un conus per connectar l’agulla, un cos mil·limetrat i un
èmbol. Un cop extreta la xeringa del seu envàs, cal seguir conservant l’esterilitat
del conus i de l’èmbol (d’aquest, només se n’ha de tocar la llengüeta quan es
manipula). Existeixen xeringues de capacitat 1, 2, 5, 10, 20 i 50 ml, i és la
quantitat de fàrmac que s’ha d’administrar la que determina la capacitat que cal.
Les xeringues de 50 ml s’utilitzen per a bombes de perfusió portàtils i per a nutrició
enteral.

Les xeringues venen esterilitzades i
envasades individualment. Font:

Wikimedia.

Les agulles són de metall, van protegides amb un caputxó i estan envasades
individualment, també de forma estèril. Consten de dues parts: un conus, que és
la part de plàstic acolorit que està en contacte amb la xeringa, i la punta metàl·lica,
bisellada, que vol dir que forma un angle perquè travessi millor la pell. N’hi ha
de diferents mides, segons el calibre (mesurat en nombres G, com més calibre,
menys nombre G) i la longitud (varia segons el nombre de capes de teixit a
travessar: com més nombre de capes, més longitud). Els conus de l’agulla pot
ser de diferents colors, ja que no venen determinats internacionalment, sinó per
les cases comercials.

L’agulla hipodèrmica és utilitzada per injectar substàncies o medicaments al cos.
Està formada per una agulla buida que se sol utilitzar amb una xeringa. Les agulles
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Un centímetre cúbic és el
mateix que un mil·lilitre. Per
tant, són intercanviables: 1
cm3 = 1 ml.

hipodèrmiques tenen un codi per colors, segons les seves dimensions i la via en
què pot ser utilitzada; vegeu, a la taula 1.13, els colors més freqüents i la seva
correspondència.

Taula 1.13. Colors del cos de
l’agulla de la via parenteral i via
associada

Color Via

Verd Intramuscular

Groc Intravenosa

Taronja Subcutània

Vegeu el protocol d’ajuda a l’infermer universitari de preparació medicaments per
via parenteral a la taula 1.14.

Taula 1.14. Protocol d’ajuda a l’infermer universitari de preparació de medicació per via parenteral
(injectables)

PROTOCOL D’AJUDA A L’INFERMER UNIVERSITARI DE PREPARACIÓ DE MEDICAMENTS PER VIA
PARENTERAL (INJECTABLES)

Els medicaments injectables poden presentar-se de dues formes: amb una ampolla, usualment de vidre, de
líquid que es pot injectar directament, o bé amb dos envasos, un amb el fàrmac en pols (vial) i un altre en una
ampolla, amb un líquid que es barreja amb la pols immediatament abans de ser punxat.

OBJECTIU

• Col·laborar en la preparació d’un injectable a partir d’una ampolla (si els protocols de l’hospital on es treballa
ho permeten).

MATERIAL NECESSARI

• Guants d’un sol ús.

• Safata amb xeringues, agulles.

PROCEDIMENT DE COL·LABORACIÓ

1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Es comprovarà que la
medicació sigui la indicada i la data de caducitat del medicament, el bon estat del fàrmac i el bon
emmagatzematge.

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de la persona usuària.

4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat.

5. Col·locar-la en la posició adequada.

6. Cercar xeringues i agulles adequades segons la medicació i via pautada pel metge. Preparar la xeringa amb
l’agulla corresponent tot connectant-les, seguint la tècnica (obrint parcialment l’envàs de totes dues i
connectant-les, i no tocant amb dits ni guants, si és possible, per evitar contaminacions).

7. Introduir en una safata neta la xeringa, l’agulla, la medicació (traieu-la fora de la capsa), l’antisèptic
(usualment alcohol), el cotó o gases.

8. Preparar una zona de treball, donar a l’infermer universitari l’ampolla, perquè l’agafi i faci baixar el líquid,
donant-hi uns cops fluixos, agafar una gasa i obrir l’ampolla pel senyal daurat, que és per on s’obre amb més
facilitat. Per obrir l’ampolla és útil fer servir una gasa, subjectant amb una mà la part inferior de l’ampolla, i
utilitzar l’altra mà per pressionar cap enfora i trencar la part superior de l’ampolla.

9. Donar-li la xeringa, perquè l’agafi amb l’agulla connectada i la insereixi en el centre de la boca de l’ampolla.
No s’ha de permetre que la punta o el cos de l’agulla toquin les parets de l’ampolla. Si això succeeix, s’ha de
llençar i fer de nou el procediment.

10. L’infermer inclinarà lleugerament l’ampolla i s’ha d’anar aspirant el medicament amb la xeringa, sempre
sense tocar l’èmbol, per evitar contaminacions.

11. Un cop carregada tota la medicació, l’infermer universitari traurà l’agulla de l’ampolla. Hi farà petits tocs i es
purgarà la xeringa. La medicació ja està preparada per ser administrada per l’infermer universitari.

12. Abans de l’administració per l’infermer universitari, s’haurà de canviar d’agulla per poder punxar la persona.

13. Un cop finalitzat el procediment, acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil
accés al timbre i objectes personals.
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Rentat de les mans

El rentat de mans higiènic és
comú en tots els protocols

d’administració de medicaments,
abans de preparar la medicació i
després d’acabar l’administració
específica, en recollir el material

utilitzat.

Taula 1.14 (continuació)

PROTOCOL D’AJUDA A L’INFERMER UNIVERSITARI DE PREPARACIÓ DE MEDICAMENTS PER VIA
PARENTERAL (INJECTABLES)

14. Recollir el material utilitzat, rebutjar els residus als contenidors específics (les agulles cal dipositar-les al
contenidor groc).

15. Acomiadar-se de la persona.

16. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.

17. Enregistrar el procediment.

OBSERVACIONS

• El tècnic no pot administrar medicació via parenteral, però pot col·laborar en la preparació d’injectables, si és
que els protocols del centre així ho preveuen.

• La preparació de medicació via parenteral és una tècnica pròpia d’infermeria universitària, per tant, cal tenir
en compte els protocols associats per evitar possibles contaminacions.

En la via parenteral, hi ha usuaris que poden tenir una infusió (o perfusió)
endovenosa estàndard, amb microdegotador o bé amb macrodegotadors:

• Equip estàndard: amb ampolla de sèrum, sistema de goteig, regulador de
flux i clau de tres passes. Està indicada en perfusions en adults. Són per
gravetat i poden ser transparents o opacs, per a medicacions fotosensibles.
Tenen una velocitat de 20 gotes/ml (figura 1.4).

Figura 1.4. Infusió estàndard

Font: Wikicommons

• Microdegotadors: indicats en perfusions precises per a adults o bé per a
pediatria. Poden portar o no una cambra dosificadora extra. Són per gravetat
i tenen una velocitat de 60 gotes/ml.

• Bombes de perfusió: habitualment són macrodegotadors. Poden ser
volumètriques o peristàltiques. Utilitzades en perfusions que s’administren
en bombes de perfusió, com en citotòxics en quimioteràpia. Tenen una
velocitat de 10 gotes/ml (figura 1.5).
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Figura 1.5. Sistema d’infusió contínua.
Bomba de perfusió

Font: Wikimedia

Vegeu els sistemes de perfusió de la via parenteral i la seva velocitat a la taula
1.15.

Taula 1.15. Sistemes de perfusió de la via
parenteral i velocitat

Sistema Velocitat (gotes/ml)

Estàndard 20

Microdegotador 60

Macrodegotador 10

La tècnica de la perfusió, tant de la venopunció com de la connexió al sistema,
com qualsevol tècnica de via parenteral, la duu a terme l’infermer universitari. El
tècnic pot fer tasques únicament de col·laboració, sempre que els protocols del
centre ho permetin i estigui delegat per l’infermer.

Exemple de càlcul de la velocitat de perfusió

1. Calculem la velocitat en gotes /minuts de la perfusió de la serumteràpia prescrita: sèrum
fisiològic 500 cc c/12 h IV, fent servir el sistema de degoteig normal-estàndard:

• 1 ml = 20 gotes

• 1 ml = 1 cc = 1 cm3

• Sèrum fisiològic 500 cc c/12 h

Per tant, en tot un dia (24 h) serien 1000 cc o 1000 ml:

1000 ml

24 hores
·

1 hora

60 minuts
·
20 gotes

1 ml
= 13, 89 gotes/minut

2. Per calcular la velocitat gotes/minut de perfusió de la serumteràpia prescrita, fent servir
el sistema de microdegoteig:

• 1 ml = 60 gotes

1000 ml

24 hores
·

1 hora

60 minuts
·
60 gotes

1 ml
= 41, 66 gotes/minut

3. Per calcular la velocitat de perfusió en la mateixa prescripció, fent servir el sistema de
macrodegoteig:
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• 1 ml = 10 gotes

1000 ml

24 hores
·

1 hora

60 minuts
·
10 gotes

1 ml
= 6.94 gotes/minut
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L’agent termoterapèutic en
l’aplicació de fred és el que
absorbeix la calor del cos.

2. Tècniques d’aplicació de tractaments locals

Els tractaments d’aplicació local s’utilitzen per tractar diferents tipus de lesions
o per tractar el dolor. Entre els més freqüents hi ha l’aplicació de fred i
calor, les tècniques hidrotermals (hidroteràpia, balneoteràpia i talassoteràpia) i els
massatges.

2.1 Aplicació de tècniques de fred i calor

La termoteràpia consisteix en l’aplicació de calor o fred sobre l’organisme amb
finalitats terapèutiques. Alguns autors descriuen la termoteràpia com un mètode
local d’aplicació de calor i la crioteràpia com l’aplicació de fred. Amb els dos
tipus de tractaments s’aconsegueixen efectes analgèsics semblants.

2.1.1 Aplicació de fred (crioteràpia)

La crioteràpia és l’aplicació de fred sobre l’organisme amb finalitats terapèutiques.
La temperatura que s’aplica és més baixa que la temperatura corporal. Els
principals efectes que produeix la crioteràpia en l’organisme són:

• Analgèsic: alleuja el dolor local en lesions agudes.

• Vasoconstrictor: produeix una disminució del diàmetre dels vasos sanguinis
i una disminució de la circulació sanguínia.

• Antiinflamatori: redueix la inflamació.

L’aplicació de fred sobre el cos està indicada en els següents casos:

• Per reduir la inflamació i el dolor deguts a un traumatismes en fase aguda.

• Per disminuir el mal de cap.

• Per prevenir l’aparició d’edemes i hematomes.

• Per al tractament de lesions produïdes per traumatismes o per sobrecàrrega
(trencaments musculars o de lligaments...) durant les primeres hores.

• Per aturar hemorràgies.

• En cremades lleus disminueix l’aparició de butllofes.
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No s’ha d’aplicar
directament

No s’ha d’aplicar el fred
directament sobre la pell, sempre
s’ha d’aplicar envoltat d’un drap

o tovallola. En cas contrari
podria causar cremades a la pell.
Alhora, l’aplicació de fred sobre
el cos pot causar envermelliment

de la zona on s’aplica.

• Per disminuir la temperatura corporal.

I alhora, està contraindicada en els següents casos:

• Persones amb problemes circulatoris.

• Persones amb ferides que no estan curades.

• Persones amb problemes cardíacs.

Mètodes d’aplicació

Els mètodes d’aplicació de fred que s’utilitzen amb més freqüència són les bosses
de gel, els cold-pack i les compreses fredes; la seva aplicació és molt senzilla,
només cal col·locar-los sobre la zona que es vol tractar:

• Bosses de gel: són unes bosses de material plàstic on s’introdueix gel (picat
o glaçons) i s’aplica de forma local sobre una zona del cos. S’ha d’aplicar
envoltada amb un drap o tovallola.

• Cold-pack: són paquets que contenen una substància química congelada,
s’han d’aplicar de manera immediata durant 5-10 minuts sobre la zona del
cos que es vol tractar (vegeu la figura 2.1).

• Compreses fredes: consisteix a mullar draps o compreses amb aigua freda,
escórrer-ho i després aplicar-ho sobre la zona. S’ha d’anar repetint el
procediment.

Figura 2.1. Aplicació d’una ’cold-pack’

Font: www.firstaidshop.ie

El temps d’aplicació de fred recomanat és d’entre 15 i 20 minuts amb un període
de descans de dues hores fins a la següent aplicació. Perquè sigui efectiu, el fred
s’ha d’aplicar dins de les primeres 72 h d’haver-se produït la lesió.
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La hiperèmia és un
augment en el flux sanguini
d’un òrgan o teixit, va
acompanyada d’un augment
de la temperatura i d’un to
vermell intens de la zona
afectada.

2.1.2 Aplicació de calor

La termoteràpia és l’aplicació de calor sobre una zona del cos amb una finalitat
terapèutica. En aquest cas, l’agent termoterapèutic cedeix calor al cos, per tant, la
temperatura que s’administra ha de ser superior a la temperatura del cos (superior
a 34-36 °C).

Els principals efectes que produeix l’aplicació de calor en l’organisme són:

• Analgèsic: disminueix el dolor.

• Antiinflamatori (en processos inflamatoris crònics o subaguts, no s’ha
d’utilitzar en la fase aguda de la malaltia; en aquest cas es pot agreujar el
procés inflamatori).

• Relaxant i descontracturant: redueix la rigidesa articular (augmenta la
mobilitat articular).

• Antiespasmòdic: disminueix els espasmes musculars.

• Vasodilatador: tonificant circulatori, augmenta la circulació sanguínia.

• Augmenta la freqüència cardíaca i disminueix la tensió arterial.

• Augmenta l’elasticitat dels teixits fibrosos.

• Augmenta la temperatura corporal, la sudoració i produeix hiperèmia.

L’aplicació de calor sobre el cos està indicada en els següents casos:

• Per al tractament del dolor de les inflamacions no traumàtiques de les
articulacions.

• Per accelerar el drenatge en processos infecciosos (en fase aguda millor
aplicar fred).

• Per relaxar la musculatura: prevenir i rehabilitar les lesions produïdes per
sobrecàrrega, contractures o rigidesa articular o malalties degeneratives de
l’aparell osteomuscular. Inicialment es recomana aplicar gel, s’ha d’aplicar
calor una vegada transcorregudes 48-72 hores des de l’aparició de la lesió.

• Per aconseguir un efecte sedant.

I, alhora, està contraindicada en els següents casos:

• Persones amb lesions de la pell, infeccions cutànies i ferides obertes que
sagnen durant les 24 primeres hores (augmenta el flux sanguini i afavoreix
el sagnat).

• Persones que presenten inflamacions agudes: pot agreujar l’edema i l’he-
morràgia per un augment del flux sanguini.
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Adequar el mètode a la
persona

És important escollir el mètode
adequat per a cada persona en

funció de les característiques de
la lesió que pateix. La mala

elecció del mètode pot
desencadenar l’aparició de

reaccions adverses.

• Dones embarassades: sobretot s’ha d’evitar aplicar calor en l’abdomen i la
zona pèlvica.

• Persones amb problemes circulatoris.

• Persones amb processos neoplàsics: la calor pot afavorir l’aparició de
metàstasi.

• Persones que tenen zones del cos anestesiades.

Els mètodes d’aplicació de calor es divideixen en quatre tipus: radioteràpia
o fototeràpia, sòlids, gasos i semilíquids. L’aplicació de les tècniques
de calor pot ser local o general i poden actuar superficialment o més
profundament.

Exemples de mecanismes de transmissió de calor

Els mecanismes de transmissió de calor d’un medi o cos a un altre poden ser els següents
(vegeu la taula 2.1):

• Conducció: la calor es transmet per contacte directe entre dos cossos que es troben a
diferents temperatures. Per exemple, per l’aplicació d’objectes calents directament sobre la
pell.

• Convecció: és la transferència de calor en un líquid (aigua, sang...) o gas.

• Radiació: és la transmissió de calor a través del buit, per exemple la radiació d’infrarrojos.

• Conversió: l’escalfament es produeix per la transformació d’algun tipus d’energia en energia
tèrmica. Per exemple, quan les ones electromagnètiques entren en un cos.

• Evaporació: és una transferència de calor corporal al medi ambient degut a la vaporització
de la suor i de l’aigua dels pulmons durant l’espiració.

Taula 2.1. Mecanismes de transmissió de calor i mètodes d’aplicació

Profunditat Transferència de
calor

Mètodes d’aplicació de calor

Superficial Conducció hot-pack, compreses calentes, bossa d’aigua
calenta, coixins elèctrics, fangoteràpia,
parafina

Convecció hidroteràpia, aire

Radiació llum solar, radiació IR

Profund Conversió microones, ultrasons

La modificació de la temperatura dels teixits o òrgans del cos on s’apliquen els diferents
mètodes de calor depèn de:

• La intensitat de la calor que s’aplica: per obtenir beneficis la temperatura dels teixits corporals
ha d’arribar als 40 °C.

• El temps d’aplicació: com a màxim 30 minuts.

• La quantitat de teixit gras que hi ha en la zona del cos on s’aplica la calor. El greix corporal
és un aïllant tèrmic, com més capa grassa més tardarà el teixit a augmentar la temperatura.

• La profunditat dels teixits.
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Fototeràpia

Aquests mètodes d’aplicació de calor, en general, actuen en un nivell més profund,
de manera que quan s’apliquen sobre el cos es genera un escalfament dels teixits
més profunds, que produeix efectes biològics. Entre els més utilitzats hi ha:

• Els raigs infrarojos (superficials): l’aplicació local sobre la pell es fa a
través de làmpades d’infrarrojos que actuen a nivell superficial. Se solen
aplicar entre 10 i 30 minuts en la zona a tractar. Produeixen un efecte
analgèsic i vasodilatació.

• Els ultrasons: les ones ultrasòniques generen calor a través de la vibració.
S’utilitzen pel seu efecte analgèsic en lesions dels tendons (vegeu la figura
2.2).

Figura 2.2. Aparell i equipament per a ultrasons

Font: mlstatic.com

Sòlids

Aquests mètodes d’aplicació de calor produeixen un escalfament de la superfície
corporal, la penetració és molt baixa. Entre els més utilitzats hi ha:

• Coixinet o manta elèctrica: són uns aparells en forma de manta o coixí que
donen calor, s’apliquen sobre la zona que es vol tractar (vegeu la figura 2.3).
Contenen un termòstat per regular la temperatura i mantenir-la constant.
S’ha de vigilar el temps d’aplicació ja que poden produir cremades.

Figura 2.3. Manta elèctrica

Font: istockphoto.com
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• Draps o compreses mullades calentes: consisteix a mullar draps o com-
preses amb aigua calenta, escórrer-ho i posteriorment aplicar-ho sobre la
zona. S’ha d’anar repetint el procediment (entre 5 i 30 minuts) a mesura
que la compresa vagi perdent temperatura. La temperatura de l’aigua hauria
d’estar entre 40 i 45 °C.

• Bosses d’aigua calenta: és una bossa de material plàstic on s’introdueix
aigua calenta a una temperatura màxima de 60 °C i s’aplica de forma local
sobre una zona del cos (vegeu la figura 2.4). S’ha d’aplicar envoltada amb
un drap o tovallola, no directament sobre la pell.

Figura 2.4. Bossa d’aigua
calenta

Font: Wikimedia

• Hot-pack: és una bossa que conté un gel (substància química gelatinosa)
que es pot escalfar submergint-lo amb aigua calenta o en un aparell microo-
nes. És d’aplicació local sobre la zona que es vol tractar (pot ser qualsevol
zona del cos) durant un temps de 10 a 30 minuts aproximadament. S’ha
d’aplicar envoltat d’una tovallola o teixit per evitar provocar cremades en la
pell. S’ha d’anar controlant la pell de la persona.

• Termòfors: són cossos sòlids calents que s’utilitzen de forma local sobre
una zona del cos; per exemple, pedres (vegeu la figura 2.5).

Figura 2.5. Termòfors

Font: istockphoto.com
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Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

El procediment d’aplicació
de fred amb una bossa de
gel es fa de la mateixa
manera però introduint a la
bossa gel picat o glaçons.

El temps d’aplicació de calor sobre una zona del cos pot ser d’entre 10 i 30 minuts
depenent del mètode utilitzat. S’ha de fer en períodes alterns de 20 a 40 minuts
durant un màxim de 2 hores.

Vegeu el protocol d’aplicació de bossa d’aigua calenta a taula 2.2:

Taula 2.2. Protocol d’aplicació de bossa d’aigua calenta

PROTOCOL D’APLICACIÓ DE BOSSA D’AIGUA CALENTA

DEFINICIÓ

L’aplicació d’una bossa d’aigua calenta és un dels mètodes més usuals, senzills i pràctics per aplicar calor
seca de forma local.

OBJECTIU

• Aplicar una bossa d’aigua calenta a la persona usuària.

MATERIAL NECESSARI

• Guants d’un sol ús

• Bossa d’aigua calenta

• Tovallola

PROCEDIMENT

1. Preparar el material.

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants, si cal.

3. Comprovar la identitat de la persona usuària preguntant-li el nom o comprovant la polsera identificadora.

4. Informar la persona usuària de la tècnica que s’utilitzarà i demanar-li el seu consentiment i la seva
col·laboració. Preservar la seva intimitat.

5. Col·locar-la en la posició còmoda depenent de la zona on s’apliqui la bossa.

6. Omplir la bossa amb aigua calenta (no del tot), entre 50-60°C.

7. Assecar-la amb tovallons de paper o una tovallola. Embolicar la bossa en una altra tovallola diferent i
posar-la sobre la zona on ho volem aplicar.

8. Vigilar la zona cada cinc minuts per evitar l’aparició de lesions o cremades.

9. Un cop transcorregut el temps d’aplicació, retirar la bossa.

10. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés a timbre i objectes personals.

11. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.

12. Acomiadar-se de la persona.

13. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.

14. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).

OBSERVACIONS

• No aplicar la bossa directament sobre la pell.

Gasos

Són mètodes d’aplicació de calor seca o humida. Alguns exemples serien:

La sauna aporta beneficis
respiratoris i cardiovasculars.

• Sauna o bany finlandès: en una cabina de fusta s’administra calor seca (70
i 100 °C) i una humitat no superior al 15% per provocar la sudoració del
cos amb finalitat terapèutica o higiènica. La calor s’obté a l’escalfar pedres
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amb resistències elèctriques. Augmenta la vasodilatació, el ritme cardíac,
elimina toxines, millora la respiració, alleuja el dolor, ajuda a la recuperació
muscular després de la realització d’esport.

• Bany turc o hammam: bany de vapor, s’utilitza calor humida. S’a-
consegueix una humitat del 100% a una temperatura entre 40 i 45 °C.
S’aconsegueixen efectes relaxants de la musculatura, eliminació de toxines
i descongestió de l’aparell respiratori.

Els banys hammam han exercit un
important paper en les cultures de
l’Orient Mitjà com a punt de reunió

social i ritual d’higiene

Semilíquids

Són mètodes d’aplicació de calor superficial. Alguns exemples serien:

• Parafina: és una substància sòlida que quan s’escalfa es transforma en
líquida. Se sol aplicar per immersió o embenat en mans, canells, peus i
turmells. Es manté l’aplicació durant 30-60 minuts (vegeu la figura 2.6).

Figura 2.6. Aplicació de parafina en mans

Font: Wikihow

• Parafangs: són compostos formats per una barreja de parafina, fang i sals
minerals. S’apliquen sobre un plàstic en forma d’embolcall a temperatures
d’entre 47 i 52 °C durant 20 o 30 minuts.

• Peloides: són compostos formats per una barreja de substàncies orgàniques
i/o inorgàniques seques (fangs) o barrejades amb aigües marines, minerals
o medicinals. Poden ser d’aplicació general o local en forma de banys a
temperatures que oscil·len entre 38 i 45 °C durant 15 o 20 minuts (vegeu la
figura 2.7). N’hi ha de diferents tipus, formats per una part sòlida i una part
líquida:

– Fangs o llots: formats per substàncies minerals i aigües sulfurades o
mesotermals.

– Llims: compostos per substàncies minerals (tipus argila) barrejades
amb aigua marina o aigua de llacs salats.
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– Turbes: formades per organismes animals i vegetals descompostos i
aigües minerals o aigua de mar.

Figura 2.7. Aplicació de peloides al braç

Font: Wikipedia

Fangoteràpia

La fangoteràpia és un tractament tòpic que consisteix a aplicar diferents tipus de fangs
amb propietats per tractar afeccions (dolors musculars, inflamacions...) o com a tractament
estètic per millorar l’aspecte de la pell. Té propietats purificants, calmants i estimulants.

Les propietats dels diferents tipus de fang depenen del contingut en substàncies minerals.
Els fangs poden provenir dels fons marins, deus o llacs o bé directament de la terra. Els
que provenen del fons marins solen ser més rics en sals minerals, i també poden contenir
algues microscòpiques.

S’aplica cobrint el cos o la zona que es vol tractar amb el fang, s’ha d’esperar que s’assequi
i després retirar-lo.

Els peloides aplicats sobre la pell produeixen efecte antiinflamatori, analgèsic i
estimulant del reg sanguini dels capil·lars de la pell. El seu ús està indicat en
malalties de la pell (psoriasi, cicatrius, dermatitis, acne...), malalties vasculars
(varius, hemorroides) i malalties articulars, musculars i òssies (artrosi, artritis).

S’ha d’evitar l’ús de peloides en dones embarassades, persones amb insuficiència
renal, persones amb hipertensió arterial i persones amb lesions greus de la pell.

Exemple d’aplicació dels peloides

Els peloides es poden aplicar sobre la pell de diverses maneres:

• Banys d’immersió: en piscines o banyeres plenes de fang calent (38-45 °C) durant 15-30
minuts.

• En fred: el fang s’aplica directament a la zona a tractar, i quan s’assequi es retira.

• Compreses cataplasmes: teles o compreses que s’impregnen amb fang i es col·loquen en
la zona del cos a tractar.
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2.2 Aplicació de tècniques hidrotermals

Primer de tot, hem de conèixer la diferència entre hidroteràpia, balneoteràpia i
talassoteràpia; totes utilitzen l’aigua com a eina per prevenir i tractar malalties,
però l’aigua utilitzada en cada cas és diferent.

D’altra banda, en tots els casos s’ha de tenir en compte la temperatura d’aplicació
de l’aigua:

• Hipertermal: més de 37 °C

• Mesotermal: entre 35 i 37 °C

• Hipotermal: menys de 35 °C

• Freda: menys de 20 °C

2.2.1 Hidroteràpia

La hidroteràpia es defineix com l’ús d’aigua dolça provinent de la xarxa general
d’abastiment per prevenir i tractar malalties, lesions o trastorns. La seva utilització
es basa en les característiques físiques (estat sòlid, líquid o gasós), mecàniques
(pressió) i tèrmiques (temperatura) de l’aigua. Els tractaments amb aquestes
aigües es duen a terme en unes instal·lacions termals anomenades spa.

Està indicada per activar la circulació sanguínia, combatre l’estrès o tractar lesions
musculars.

Podeu visualitzar el vídeo “Hidroterapia para paliar el dolor” de la Clínica
Universitària de Navarra:

https://www.youtube.com/embed/ztE1znDiiXQ?controls=1

2.2.2 Balneoteràpia

La balneoteràpia és un conjunt de cures i tractaments que utilitzen aigües mine-
romedicinals d’origen subterrani (deu) per prevenir i tractar malalties. La seva
utilització es basa en les seves característiques físiques, tèrmiques i químiques (la
seva composició química). Els tractaments amb aquestes aigües es duen a terme

https://www.youtube.com/embed/ztE1znDiiXQ?controls=1
https://www.youtube.com/embed/ztE1znDiiXQ?controls=1
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en unes instal·lacions anomenades balnearis. Aquestes aigües es poden classificar
segons el seu contingut en minerals: podem trobar aigües oligometàl·liques,
de mineralització molt dèbil, de mineralització dèbil, mineralització mitjana i
mineralització marina.

Així mateix, segons el component majoritari, l’aigua té diferents efectes sobre
l’organisme (vegeu la taula 2.3).

Taula 2.3. Tipus d’aigües i accions tera-
pèutiques

Tipus d’aigua Acció terapèutica

Sulfurada Antial·lèrgica, desintoxicant,
antireumàtica

Clorurada Anticatarral, antiinflamatòria

Sulfatada Colagoga, purgant

Càlcica Antial·lèrgica, sedant,
antiinflamatòria

Ferruginosa Antianèmica i reconstituent

Radioactiva Sedant

Oligometàl·lica Diürètica

La balneoteràpia està indicada en els següents casos:

• artrosi, artritis, contractures musculars, tendinitis, lumbàlgia...

• rinitis, sinusitis, laringitis, faringitis, asma, MPOC...

• infeccions de les vies urinàries, restrenyiment, hemorroides...

• sobrepès i obesitat, hipertiroïdisme, hipotiroïdisme...

• ansietat generalitzada i estrès crònic...

• dermatitis atòpica, urticària crònica, psoriasi...

• tractaments de salut i bellesa

La balneoteràpia està contraindicada en els següents casos:

• insuficiència cardiovascular, respiratòria, digestiva, hematològica greu

• immunodeficiències

• infeccions en fase aguda

• brots psicòtics

• ferides obertes

2.2.3 Talassoteràpia

La talassoteràpia és un tipus de tractament preventiu i curatiu que utilitza aigua de
mar. La seva utilització es basa en les seves característiques físiques, tèrmiques
i químiques (segons la seva composició química). Els tractaments amb aquestes
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aigües es duen a terme en unes instal·lacions anomenades centres de talassoteràpia
situats a prop del mar (vegeu la figura 2.8). Està indicada en cas d’hipotensió,
malalties dermatològiques i síndromes bronquials.

Figura 2.8. Centre de talassoteràpia

Font: www.talasoatlantico.com

Les aplicacions d’aigua freda tenen un efecte vasoconstrictor, analgèsic i
disminueixen els espasmes musculars. En canvi, les aplicacions d’aigua
calenta tenen un efecte dilatador de les artèries i capil·lars, analgèsic i
relaxant de la musculatura llisa i estriada, sedant, que fa augmentar la diüresi
i la sudoració.

2.2.4 Tècniques d’aplicació d’hidroteràpia

L’aplicació de les tècniques d’hidroteràpia (banys, dutxes, dolls...) pot ser total
(tractament de tot el cos) i parcial o local (tractament d’una part del cos). Les
variables que es fan servir són la temperatura i la pressió.

Els banys poden ser simples, parcials o de contrast:

• Bany simple (calents): en banyera, tanc o piscina s’utilitza per aconseguir
un efecte relaxant. La temperatura de l’aigua ha de ser d’entre 34 a 40 °C i
el bany ha de durar entre 15 i 20 minuts.

• Banys parcials: se submergeix una part del cos en l’aigua (mà, peu cama...).
Un dels banys parcials més utilitzats és el bany de seient (figura 2.9), que
consisteix a submergir la zona del glutis en el bidet amb finalitat curativa
o de neteja, es fa amb aigua calenta (neteja de la zona) o freda (alleujar les
hemorroides).

• Banys de contrast: consisteix en alternar la immersió del cos o d’una part
del cos en aigua calenta i freda diverses vegades.
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Figura 2.9. Bany de seient

Font: Vitt a Vitt

D’altra banda, en les dutxes la sortida d’aigua es fa a través de diferents orificis i
als dolls, a través d’un únic orifici:

• Dutxa de pluja: s’utilitzen dispersors d’aigua convencionals, durant 2-4
minuts amb aigua freda o calenta.

• Dolls a pressió: es projecta aigua sobre l’esquena a distància i a una elevada
pressió, que produeix un efecte de massatge, i es pot utilitzar aigua freda o
calenta. S’utilitza en casos de contractures i per estimular la circulació.

Exemple d’hidroteràpia de còlon

La hidroteràpia de còlon és un tractament que consisteix a realitzar una neteja completa
del còlon amb aigua filtrada i purificada. És una tècnica que s’està utilitzant actualment
però presenta molta controvèrsia, ja que els seus beneficis no estan demostrats.

La seva utilització està indicada en casos de restrenyiment, còlon irritable, gasos, malaltia
de Chron, abans de la realització d’una cirurgia, i està contraindicada en cas d’embaràs,
obstrucció intestinal, fístules anals, hemorràgies gastrointestinals...

Entre els beneficis que aporta aquesta tècnica: restableix el peristaltisme intestinal, elimina
gasos, elimina cossos estranys i paràsits...

2.3 Aplicació de tècniques de massatge

El massatge és un conjunt de manipulacions manuals o mecàniques que s’apliquen
en una part o en tot el cos amb finalitat terapèutica, relaxant o estètica, entre altres.

Els efectes que poden produir els massatges sobre el cos poden ser de dos tipus:

• Efectes estimulants o tonificants: es donen quan les maniobres de massat-
ge es fan de manera ràpida, brusca i irregular.

• Efectes sedants o calmants: s’aconsegueixen quan les maniobres de
massatge són lentes, suaus i rítmiques.

Els massatges terapèutics estan indicats en els següents casos:
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• Lesions musculars, de tendons o lligaments, contusions, contractures.

• Processos de recuperació física després d’un temps d’immobilització.

• Per millorar el dolor i la mobilitat de les articulacions.

• Per corregir problemes posturals.

• Per eliminar la retenció de líquids, reducció d’edemes.

• Per alleujar el dolor.

• Per reduir l’ansietat, combatre la tensió nerviosa, evitar l’insomni.

• Per millorar la circulació sanguínia.

I, alhora, estan contraindicats en els següents casos:

• Preseǹcia de febre.

• Malalties de la pell (infeccioses, èczemes, psoriasi...).

• Venes varicoses en estat avançat, flebitis, trombosi...

• Malalties hemorràgiques, tumorals i canceroses, ganglis inflamats.

• Traumatisme amb ferida oberta o fractura.

• Asma bronquial.

• Insuficiència coronària, problemes renals, hipertensió greu.

• Cremades.

• Després d’una cirurgia.

El professional que s’encarrega de fer els massatges terapèutics és el fisioterapeuta.
Els massatges es poden aplicar superficialment o més profundament. Una sessió
de massatge sempre s’inicia i s’acaba amb un massatge superficial suau, es poden
anar combinant diferents tècniques:

• Tonificants: amassament, pressions, percussió, fricció.

• Calmants: fregament superficial, vibracions, percussions.

2.3.1 Massatges superficials

Els massatges superficials actuen suaument sobre les zones superficials del cos.
Poden ser acariciaments, de pressió superficial o lliscament (vegeu la taula 2.4).
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Taula 2.4. Massatges superficials

Nom del massatge Descripció Imatge

Acariciament o effleurage Es fa un contacte superficial suau amb el palmell
de la mà o amb els dits índex, cor i anul·lar junts
relliscant sobre la superfície de la pell en la mateixa
direcció. Es realitza a l’inici i al final del massatge.

Pressió superficial Es tracta d’exercir pressió de diferent intensitat amb
els dits, amb la mà o amb el taló de la mà o amb el
puny de la mà.

Lliscament Es fa una maniobra superficial lenta amb les dues
mans des de les extremitats en direcció cap al cor
per afavorir el retorn venós i limfàtic.

Fotografies: Ramiro Palau

2.3.2 Massatges profunds

S’apliquen en zones musculars voluminoses o sobre zones concretes (lligaments,
contractures profundes...). Per fer un massatge profund es poden utilitzar una o
dues mans.

Hi ha diferents tipus de massatges profunds: fregament, fricció, amassament,
percussió, vibració, sacsejades i pessigament. Els teniu descrits a la taula 2.5:

Taula 2.5. Massatges profunds

Nom del massatge Descripció Imatge

Fregament Aquesta tècnica consisteix a fer un lliscament
profund, la mà ha de pressionar amb intensitat una
part del cos per poder arribar a les zones més
profundes (músculs). S’utilitza en articulacions,
lligaments i tendons i per millorar la circulació
venosa i limfàtica (en aquest cas el massatge es
farà en direcció al cor).

Fricció Per fer aquesta tècnica els dits (índex o polze) o el
taló de mà de la persona que fa el massatge estan
fixos sobre la pell (no es desplacen). El que es
desplaça és la cara interna de la pell sobre les
zones més profundes. Es fa per desenganxar la
pell de zones més profundes.



Atenció sanitària 58 Tractaments per a persones en situació de dependència

Taula 2.5 (continuació)

Nom del massatge Descripció Imatge

Amassament o
petrissage

Per a la realització d’aquesta maniobra de
massatge es requereix l’aplicació de més força per
comprimir i rebregar en massa la pell i el múscul i
arribar a l’os. Es pot fer amb una o dues mans,
s’agafa entre els dits la part del cos (el polze es
col·loca oposat a la resta de dits) i es fa un
amassament de la zona.

Percussió En aquesta maniobra es donen cops alternant les
mans (taló de la mà, dits, puny...) sobre el cos de la
persona. Normalment es fa sobre la caixa toràcica
per mobilitzar les secrecions dels bronquis.

Vibració Són sacsejades suaus i ràpides en zones petites
del cos. La mà de la persona que fa el massatge
ha d’estar sempre en contacte amb la pell.

Sacsejades Es fan moviments bruscos i vibratoris de diferents
parts del cos (cames, braços..) agafant un extrem
(mà o peu). Serveixen per alliberar tensió als
braços i cames, restablir el to muscular i activar la
circulació.

Pessigament Es fa amb el dit polze oposat als altres, fent
pessigades. S’utilitza sobretot en la zona
abdominal.

Fotografies: Ramiro Palau

A la taula 2.6, teniu un exemple de protocol d’aplicació de massatge als peus a
una persona usuària:

Taula 2.6. Protocol d’aplicació de massatge de peus

PROTOCOL D’APLICACIÓ DE MASSATGE DE PEUS

DEFINICIÓ

Els massatges als peus són una combinació de maniobres que es realitzen per relaxar, alleujar el dolor
o millorar la circulació sanguínia.

OBJECTIU

• Realitzar un massatge als peus a la persona usuària.

MATERIAL NECESSARI

• Palangana amb aigua tèbia

• Tovallola
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Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Taula 2.6 (continuació)

PROTOCOL D’APLICACIÓ DE MASSATGE DE PEUS

• Crema o oli corporal

PROCEDIMENT

1. Preparar el material.

2. Rentar-se les mans.

3. Comprovar la identitat de la
persona usuària preguntant-li el
nom o comprovant la polsera
identificativa.

4. Informar la persona usuària de la tècnica que es farà i demanar-li el seu consentiment i la seva
col·laboració. Preservar la seva intimitat.

5. Col·locar-la en la posició indicada, asseguda o tombada.

6. Posar-li els peus en remull en aigua tèbia uns 10 minuts. Assecar-los.

7. Col·locar una tovallola sota dels peus.

8. Aplicar una mica d’oli o crema per a massatges a les mans i fregar per escalfar el producte.

9. Començar a fer massatges a un peu acariciant la part superior amb moviments suaus que vagin des
dels dits cap al turmell. Seguir després fins a la planta del peu.

10. Fer moviments circulars amb els polzes a la planta del peu, des de l’empenya del peu cap avall,
regulant la pressió. Aplicar més pressió al taló. Repetir diverses vegades.

11. Aguantar un peu amb una mà, i amb l’altra girar-lo en ambdós sentits, amb suavitat. Repetir
diverses vegades en cada direcció i després amassar amb el puny.

12. Amassar tot el peu amb la punta dels dits, des del dit gros i amb tots els dits. El moviment ha de
començar a la base del dit i s’ha d’anar aplicant pressió suaument fins arribar a la punta del dit.

13. Netejar la resta de crema o oli del peu.

14. Repetir el procediment amb l’altre peu.

15. Una vegada finalitzat el procediment amb els dos peus, acomodar l’usuari en posició còmoda i
adequada, que li permeti fàcil accés a timbre i objectes personals.

16. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés a timbre i objectes
personals.

17. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.

18. Acomiadar-se de la persona.

19. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.

20. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant
reaccions adverses, si escau).

OBSERVACIONS

• L’inici del massatge ha de ser suau, s’ha d’anar augmentant la pressió progressivament sempre que
no causi molèsties a la persona.

Imatges: Wikihow
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El dolor iatrogènic és el
causat per algun tipus de

tractament mèdic (cirurgia,
radioteràpia,

quimioteràpia...).

S’ha de recordar que el
dolor és subjectiu. Per a
una mateixa lesió cada

persona pot sentir el dolor
amb diferent intensitat.

2.4 El dolor

El dolor es defineix com una experiència sensorial o emocional desagradable
associada a un dany tissular real o potencial. És un símptoma de l’existència d’una
inflamació i serveix per diagnosticar malalties i trastorns. Hi ha diversos tipus de
dolor. Es pot classificar segons la durada, la localització, el curs o la intensitat:

• Segons la durada en el temps es pot classificar en dolor agut i dolor crònic:

– Agut: el dolor està limitat en el temps. Per exemple, el dolor que
provoca la fractura d’un os.

– Crònic: el dolor és de durada il·limitada. Per exemple, el dolor d’un
malalt amb càncer.

• Segons la seva localització, en el cos es pot classificar en dolor somàtic i
dolor visceral:

– Somàtic: és un dolor localitzat, punxant i que s’irradia seguint els
nervis. Per exemple, el dolor ossi produït per metàstasi als ossos.

– Visceral: és un dolor no localitzat en un punt concret, és continu i
profund i es pot irradiar a altres zones del cos. Per exemple, els dolors
que apareixen en un còlic.

• Segons el seu curs es pot classificar en dolor continu i dolor irruptiu:

– Continu: és un dolor persistent que no desapareix.
– Irruptiu: és un dolor transitori que apareix i desapareix.

• Segons la seva intensitat es pot classificar en dolor lleu, dolor moderat i
dolor sever:

– Lleu: la persona que el pateix pot realitzar les activitats de la vida
diària amb normalitat.

– Moderat: interfereix en les activitats de la vida diària d’una persona
que pateix aquest tipus de dolor.

– Sever: interfereix en les activitats de la vida diària d’una persona i en
el seu descans.

2.4.1 Eines de valoració del dolor

Per fer una valoració del dolor que presenta una persona els professionals sanitaris
utilitzen diferents eines que permeten conèixer el rang de dolor que presenta la
persona. Entre els més utilitzats trobem les escales i els qüestionaris.

L’escala analògica visual (EVA) és una línia horitzontal de 10 cm, l’extrem
esquerre representa cap dolor (o dolor de poca intensitat) i l’extrem dret representa
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Qüestionari McGill

Podeu consultar un model de
qüestionari de McGill a l’adreça
següent: bit.ly/2QhSFxH

dolor de màxima intensitat (vegeu la figura 2.10). La persona ha de marcar en la
línia un punt que representarà la intensitat del seu dolor. Es mesura el punt marcat
amb un regle.

Figura 2.10. Escala analògica visual (EVA)

L’escala numèrica (EN) es representa amb una línia horitzontal numerada de l’1
al 10, en què 0 representa absència de dolor i 10 representa un dolor de màxima
intensitat (vegeu la figura 2.11). La persona ha d’assenyalar en la línia el número
que representarà la intensitat del seu dolor.

Figura 2.11. Escala analògica numèrica (EN)

També tenim el qüestionari de dolor de McGill, que consisteix en la realització
d’un qüestionari on es demana a la persona que esculli un adjectiu de cadascun dels
grups d’adjectius. A cada paraula escollida se li dona una puntuació específica.

2.4.2 Conseqüències del dolor i tractament

Una persona que pateix qualsevol tipus de dolor pot presentar els següents efectes
o alteracions:

• Augment de la freqüència cardíaca i la tensió arterial.

• Augment de la freqüència respiratòria.

• Augment dels nivells d’hormones com el cortisol o glucagó.

• Sudoració freda, nàusees, visió borrosa, atordiment, pell pàl·lida...

El tractament dependrà de la intensitat, tipus, durada del dolor que pateix una
persona o de l’estat en què es troba:

• Per tractar el dolor es poden aplicar tècniques de calor i fred i tècniques
d’hidrotèrapia.

http://www.consulmedica.com/2017/09/cuestionario-del-dolor-mcgill.html
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• També s’utilitzen tractaments farmacològics:

– Si el dolor és lleu o moderat es pot tractar amb analgèsics tipus
paracetamol o AINES (antiinflamatoris no esteroides)

– Si el dolor és sever es tractarà amb analgèsics opioides centrals com
la morfina.
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3. Tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia

Les tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia s’utilitzen en persones que pre-
senten dificultat respiratòria o pateixen alguna malaltia relacionada amb l’aparell
respiratori. Per tal d’aplicar-les correctament, cal conèixer els diversos sistemes
d’administració i els protocols corresponents.

3.1 Tècniques d’aerosolteràpia

L’aerosolteràpia consisteix en l’administració de fàrmacs per via inhalatòria
mitjançant l’ús d’aerosols. S’utilitza per humidificar les vies aèries, mobilitzar
les secrecions i administrar els fàrmacs per inhalació.

Mitjançant l’aerosolteràpia es poden aconseguir concentracions més altes de
fàrmac en l’arbre bronquial (es diposita directament en el tracte respiratori), i així
disminuir els efectes secundaris respecte a l’administració per via sistèmica.

Les principals malalties en què està indicat l’ús d’aerosolteràpia són:

• L’MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica)

• L’asma bronquial

• La fibrosi pulmonar

• Els processos oncològics

• Les infeccions de les vies respiratòries

La seva aplicació més comuna és per a l’administració de fàrmacs broncodilata-
dors, antibiòtics i corticoides, entre d’altres.

Alguns dels avantatges que presenta l’ús de tractaments amb aerosolteràpia són:

• L’acció terapèutica del fàrmac és ràpida.

• Es necessiten dosis menors de fàrmac, amb la qual cosa s’eviten efectes
adversos.

• Es pot utilitzar a qualsevol edat.

• Permet la barreja de diversos medicaments.

D’altra banda, alguns del inconvenients més freqüents són:
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Un aerosol és una
suspensió de partícules

finíssimes sòlides o líquides
en un gas.

• Requereixen més temps per administrar el medicament.

• Es poden dispersar a l’ambient les partícules de medicament i perdre
efectivitat del tractament.

3.1.1 Equips i sistemes d’administració

Per administrar un medicament mitjançant aerosolteràpia es poden utilitzar dos
tipus de dispositius, els inhaladors i els nebulitzadors.

Els inhaladors són dispositius que generen aerosols de partícules líquides o
sòlides (vegeu la figura 3.1). Hi ha inhaladors de pols seca (el medicament
s’administra en forma de pols seca que s’ha d’inspirar) i en cartutx pressuritzat
(el medicament s’administra en forma d’esprai).

Figura 3.1. Inhaladors de pols seca i en cartutx pressu-
ritzat

Font: www.freepik.es

Els nebulitzadors són dispositius elèctrics encarregats de transformar una solució
líquida (medicament) en aerosol perquè pugui ser inhalat directament cap a les
vies respiratòries. Els fan servir les persones que tenen dificultat per utilitzar
inhaladors. Els equips nebulitzadors estan formats per:

• Un recipient o cambra per al medicament.

• Una peça superior o tap.

• Un tub de plàstic per connectar el broquet a la màquina.

• Un compressor (d’aire) i font d’energia.

• Una màscara nasobucal, bucal o traqueal, pipeta o filtre (broquet).

A banda, hi ha diferents tipus de nebulitzadors en funció del tipus de medicament
que s’ha d’administrar i de les característiques de la persona que l’ha d’utilitzar:

• Nebulitzadors tipus jet o de dolls: consisteixen en una cambra de ne-
bulització on es genera un aerosol mitjançant un flux de gas; utilitzen
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com a font d’energia un gas comprimit (aire o oxigen) o un compressor
mecànic d’aire. S’utilitzen per nebulitzar broncodilatadors, mucolítics,
antiinflamatoris, sèrum salí...

• Nebulitzadors ultrasònics: s’utilitzen per administrar sèrum salí i bronco-
dilatadors (vegeu la figura 3.2).

• Nebulitzadors de malla vibratòria: l’aerosol es genera quan el líquid
passa a través d’una malla, no necessiten compressor. Aconsegueixen un
major dipòsit de fàrmac en els pulmons, són ràpids. S’utilitzen per a
l’administració d’antibiòtics a llarg termini.

Figura 3.2. Nebulitzador ultrasònic

Font: www.ortoplanet.com

3.1.2 Protocols d’administració d’aerosols

En les taules que teniu a continuació es descriuen els protocols d’administració
d’aerosols mitjançant l’ús d’inhaladors i l’ús de nebulitzadors.

Vegeu el protocol per a l’administració d’aerosols mitjançant inhaladors a la
taula 3.1; consulteu també la figura 3.3 i la figura 3.4.

Figura 3.3. Procediment d’administració d’aerosols mitjançant inhalador

Font: farmacias-trebol.worldsecuresystems.com
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Taula 3.1. Protocol d’administració d’aerosols mitjançant inhaladors

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’AEROSOLS MITJANÇANT INHALADORS

DEFINICIÓ

L’inhalador és un aparell polvoritzador que permet obtenir una dispersió d’una substància medicamentosa amb
la inspiració i amb la força de la inhalació arrossegar el producte i, així, afavorir la seva acció sobre l’organisme.
És emprat en forma d’aerosol per a inhalació bronquial o com a polvoritzador d’ús tòpic.

OBJECTIU

• Administrar inhaladors a un usuari a través de la via respiratòria.

MATERIAL NECESSARI

• Guants d’un sol ús

• Gases o mocadors d’un sol ús

• Safata o carro, si cal

• Inhalador, cambra d’inhalació i mascareta

• Full de registre de medicació

PROCEDIMENT

Sense cambra d’inhalació:

1. Preparar el material (comprovar que la medicació sigui la indicada, la data de caducitat, l’hora, via
d’administració i dosi i anotar a l’envàs la data d’obertura del medicament).

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de l’usuari.

4. Informar la persona usuària del que ens disposem a fer, demanar-li el seu consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.

5. Col·locar la persona usuària en una posició còmoda, dempeus o asseguda.

6. Agitar l’inhalador, treure el tap.

7. Introduir l’inhalador a la boca de la persona, amb la peça bucal sobre la llengua i els llavis tancats.

8. Pressionar l’inhalador.

9. Indicar a la persona usuària que inhali profundament i lentament, i que retingui l’aire tant com pugui.

10. Deixar de pressionar, treure l’inhalador de la boca i indicar a la persona usuària que tregui l’aire lentament.

11. Acomodar la persona.

12. Recollir el material.

13. Treure’s els guants i realitzar la higiene de mans.

14. Acomiadar-se de la persona usuària.

15. Registrar el procediment realitzat i les possibles incidències.

Amb cambra d’inhalació:

1. Preparar el material (comprovar que la medicació sigui la indicada, la data de caducitat, l’hora, via
d’administració i dosi i anotar a l’envàs la data d’obertura del medicament).

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de l’usuari.

4. Informar la persona usuària del que ens disposem a fer, demanar-li el seu consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.

5. Col·locar la persona usuària en una posició còmoda, dempeus o asseguda.

6. Agitar l’inhalador, treure el capçal del sistema i introduir-lo en la part posterior de la cambra d’inhalació.
Connectar la mascareta a la boca de la cambra d’inhalació.
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Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Taula 3.1 (continuació)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’AEROSOLS MITJANÇANT INHALADORS

7. Aplicar la mascareta sobre la cara de la persona (boca i nas) de manera que quedi ben segellada.

8. Pressionar l’inhalador i deixar que la persona faci entre 5 i 6 respiracions per cada pulsació de l’inhalador.
Esperar 30 segons si fos necessària una segona inhalació.

9. Indicar a la persona usuària que inhali profundament i lentament, i que retingui l’aire tant com pugui.

10. Deixar de pressionar, treure l’inhalador de la boca i indicar a la persona usuària que tregui l’aire lentament.

11. Acomodar la persona.

12. Recollir el material.

13. Treure’s els guants i realitzar la higiene de mans.

14. Acomiadar-se de la persona usuària.

15. Registrar el procediment realitzat i les possibles incidències.

OBSERVACIONS

• Les persones usuàries que utilitzen inhalador amb esteroides han de glopejar després de l’administració.

• Les persones usuàries poden presentar una infecció per càndida a la boca i la faringe, per la qual cosa caldrà
vigilar l’aparició de taques blanques a la boca.

• Cal rentar la cambra d’inhalació amb aigua i sabó, deixar assecar a l’aire.

• Si es pressiona més o menys temps de l’indicat sobre l’envàs, s’estarà administrant una dosi més gran o més
petita que la indicada.

• Remenar l’envàs. Si no es fa, les partícules del medicament sedimenten i la inhalació que s’obté no conté
una dosi correcta.

• Esperar 30 segons entre una inhalació i una altra.

Figura 3.4. Procediment d’administració d’aerosols mit-
jançant inhalador amb cambra

Font: www.infermeravirtual.com
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Informació sobre inhaladors

Si voleu saber més informació sobre els diferents tipus d’inhaladors i les cambres
d’inhalació podeu consultar el web de la Generalitat a: tinyurl.com/y5xjx6zl i
tinyurl.com/yyhuxzgj.

Per conèixer com utilitzar un inhalador podeu veure el vídeo de Portalfarma:

https://www.youtube.com/embed/Eaq7LllbUlM?controls=1

Per conèixer el funcionament de la cambra d’inhalació podeu veure el vídeo de SEIAC:

https://www.youtube.com/embed/LRKyL9nJvlc?controls=1

Vegeu el protocol per a l’administració d’aerosols mitjançant nebulitzadors
a la taula 3.2:

Taula 3.2. Protocol d’administració d’aerosols mitjançant nebulitzadors

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’AEROSOLS MITJANÇANT NEBULITZADORS

DEFINICIÓ

Els nebulitzadors són uns dispositius mèdics que s’utilitzen per administrar medicaments inhalats per al
tractament de malalties respiratòries.

OBJECTIU

• Preparar i administrar nebulitzadors a un usuari a través de la via respiratòria.

MATERIAL NECESSARI

• Guants d’un sol ús

• Gases o mocadors d’un sol ús

• Sistema nebulitzador i mascareta o filtre

• Medicament

• Sèrum salí o aigua destil·lada

• Full de registre de medicació

PROCEDIMENT

1. Preparar el material (comprovar que la medicació sigui la indicada, la data de caducitat, l’hora, via
d’administració i dosi i anotar a l’envàs la data d’obertura del medicament).

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de l’usuari.

4. Informar la persona usuària del que ens disposem a fer, demanar-li el seu consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.

5. Col·locar la persona usuària en una posició còmoda, asseguda.

6. Col·locar el compressor en una superfície plana. Afegir la dosi de medicament en el recipient de medicació
del nebulitzador i diluir-lo amb la quantitat de sèrum salí corresponent.

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/ciutadania/tractaments/Inhaladors/checklist_inhaladors_CAT.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/ciutadania/articles/MPOC_versio-per-imprimir.pdf
https://www.youtube.com/embed/Eaq7LllbUlM?controls=1
https://www.youtube.com/embed/Eaq7LllbUlM?controls=1
https://www.youtube.com/embed/LRKyL9nJvlc?controls=1
https://www.youtube.com/embed/LRKyL9nJvlc?controls=1
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Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Hipoxèmia i hipòxia

La hipoxèmia indica nivell baix
d’oxigen en la sang de les
artèries relacionat amb
problemes circulatoris o
respiratoris i que causa dificultat
per respirar. La hipòxia és un
trastorn que produeix una
disminució de l’aportació
d’oxigen a tot el cos o a algun
teixit en concret.

Taula 3.2 (continuació)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’AEROSOLS MITJANÇANT NEBULITZADORS

7. Tancar la part superior del nebulitzador, mantenint-lo en posició vertical i ajustar la mascareta o filtre.

8. Fixar el tub al nebulitzador.

9. Col·locar la mascareta o filtre a l’usuari.

10. Indicar-li que respiri amb normalitat i relaxadament fins que el nebulitzador comenci a funcionar.

11. Una vegada administrat el medicament, retirar a l’usuari la mascareta.

12. Acomodar la persona.

13. Recollir el material.

14. Treure’s els guants i realitzar la higiene de mans.

15. Acomiadar-se de la persona usuària.

16. Registrar el procediment realitzat i les possibles incidències.

OBSERVACIONS

• Vigilar l’aparició d’efectes secundaris com ara tremolors, taquicàrdies...

• Després de l’administració rentar totes les parts del nebulitzador amb aigua tèbia i sabó. Guardar l’equip en
un lloc sec i fresc.

• Després de la nebulització la persona ha de rentar-se la boca amb pasta dentífrica o solució antisèptica.

Ús del nebulitzador

Per conèixer com funciona un nebulitzador podeu veure el vídeo de l’American Lung
Association:

https://www.youtube.com/embed/UJ6tWM1Exbk?controls=1

3.2 Tècniques d’oxigenoteràpia

L’oxigen s’administra per a la prevenció o tractament de la hipoxèmia. La
hipoxèmia i la hipòxia produeixen un augment del treball respiratori, ja que
incrementen la ventilació per minut, la ventilació alveolar i la despesa cardíaca.
L’oxigenoteràpia consisteix en l’administració d’oxigen gasós per incrementar el
contingut d’oxigen en l’organisme, disminuir el treball respiratori i l’excés de
treball del cor.

Està indicada en aquelles malalties que presenten dificultat respiratòria com
dispnea, ortopnea cianosi o expectoració que pot indicar insuficiència respiratòria.

L’administració d’oxigen comporta una sèrie de riscos associats, com la com-
bustió de l’oxigen, la toxicitat de l’oxigen en altes concentracions, la possible
hipoventilació de l’usuari o l’atelèctasi per reabsorció. Per això s’ha d’utilitzar
la concentració més baixa possible per eliminar la hipoxèmia, ja que no es coneix
la concentració mínima que sigui innòcua en una administració perllongada.

https://www.youtube.com/embed/UJ6tWM1Exbk?controls=1
https://www.youtube.com/embed/UJ6tWM1Exbk?controls=1
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3.2.1 Determinació de gasos en sang

Quan la persona usuària presenta hipoxèmia, abans de la prescripció de l’oxigeno-
teràpia, s’ha de determinar la concentració de gasos en sang. Per determinar els
nivells d’oxigen i diòxid de carboni en sang en una persona es poden realitzar una
gasometria arterial i/o una pulsioximetria.

La gasometria és una prova diagnòstica que permet conèixer els nivells de gasos
(O2 i CO2) i altres components en la sang. Serveix per diagnosticar alteracions
metabòliques o problemes respiratoris. Consisteix a realitzar una punció en una
vena o artèria per recollir sang:

• Gasometria venosa: es recull sang de qualsevol vena. Es fa per conèixer el
pH sanguini i els nivells de bicarbonat.

• Gasometria arterial: es recull sang en l’artèria radial (canell), aquesta
punció és dolorosa. Es realitza per conèixer els nivells d’O2 que passen
a la sang des dels pulmons. Serveix per diagnosticar una insuficiència
respiratòria (vegeu la figura 3.5).

Les determinacions que es fan en una gasometria arterial són:

• La pressió parcial d’oxigen (PO2): és la presència d’oxigen dissolt en sang
arterial. Són normals valors de més de 80 mmHg, per sota d’aquesta pressió
es parla d’hipoxèmia.

• La pressió parcial de diòxid de carboni (PCO2): és la presència de diòxid
de carboni dissolt en sang arterial. Es consideren normals valors entre 35 i
45 mmHg, per sobre d’aquestes pressions es parla d’hipercàpnia.

• Altres paràmetres: pH, bicarbonat estàndard, excés de bases i saturació
d’oxigen.

Figura 3.5. Gasometria arterial

Font: WikiHow

D’altra banda, la pulsioximetria determina la saturació d’oxigen i la freqüència
cardíaca d’una manera molt senzilla (vegeu la figura 3.6). Es fa servir un petit
aparell format per dues peces, un emissor de llum i un fotodetector. Disposa d’una
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pinça que es col·loca en el dit de la persona i s’espera a rebre la informació en una
petita pantalla. Els valors normals de saturacions d’oxigen oscil·len entre el 95%-
97%.

Figura 3.6. Pulsioxímetre

Font: www.solostocks.com

3.2.2 Sistemes d’administració d’oxigen

L’oxigenoteràpia és un tractament que ha de ser prescrit de manera individual
segons les característiques i necessitats de cada malalt. El metge indicarà (segons
el tipus de malaltia, el lloc on viu el malalt, la mobilitat...) quan, com i mitjançant
quin dispositiu es subministrarà l’oxigen.

S’anomenen fonts d’administració d’oxigen els llocs on s’emmagatzema l’oxi-
gen i després s’administra a la persona. Per administrar oxigen es poden utilitzar
diferents fonts en funció de les necessitats de cada persona. Les més utilitzades
són les bombones d’oxigen, els concentradors d’oxigen i els tancs d’oxigen:

• Les bombones d’oxigen són uns recipients metàl·lics en forma de cilindre
que contenen gas comprimit (O2) a altes pressions (vegeu la figura 3.7). Hi
ha bombones grans (voluminoses i pesades) i bombones de gas més petites,
portàtils. En cas d’ús continu s’han de canviar sovint.

Figura 3.7. Bombona d’oxigen
amb mascareta

Font: Wikimedia
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• Els concentradors d’oxigen són uns equips elèctrics que pesen molt poc
i que filtren l’aire ambiental retenint el nitrogen, aconseguint així concen-
tracions d’oxigen superiors al 90%. Proporcionen molta autonomia a la
persona usuària (vegeu la figura 3.8). Els inconvenients són que cal tenir
una bombona d’oxigen per si marxa la llum, i que al ser fixos no permeten
fer l’exercici físic aconsellable.

Figura 3.8. Concentrador d’oxigen

Font: freepng.es

• L’oxigen líquid es troba en uns tancs que refreden l’oxigen i el converteixen
en líquid. Així, l’oxigen ocupa menys espai. Consta d’un tanc d’uns 40 kg
i un dispositiu portàtil (3,5 kg) que té una autonomia de 7 a 8 hores. Una
vegada instal·lat al domicili, s’ha d’omplir cada 10-15 dies. El principal
inconvenient és que és molt car.

Dispositius per regular les condicions d’administració d’oxigen

Els dispositius encarregats de regular l’administració d’oxigen (figura 3.9) són el
manòmetre, l’humidificador, i el fluxòmetre:

• El manòmetre mesura la pressió a la qual es troba l’oxigen dins de la
bombona.

• El manoreductor permet regular la pressió a la qual surt l’oxigen.

• El fluxòmetre o cabalímetre és un dispositiu que permet controlar la
quantitat de litres per minut que surt de la font d’oxigen.

• L’humidificador és un recipient amb aigua pel qual passa l’oxigen per
humitejar-se i no irritar les mucoses.
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Figura 3.9. Dispositius per regular les
condicions d’administració d’oxigen

Font: www.medicalexpo.es

Un cop regulat, l’oxigen es pot administrar mitjançant dispositius de rendiment
variable (flux (baix) o de rendiment constant (flux alt).

FiO2 (fracció inspirada d’oxigen)

FiO2 (fracció inspirada d’oxigen) és la proporció d’oxigen que conté el gas subministrat a
una persona amb l’oxigenoteràpia. Es pot expressar en % (21-100%) o sobre 1 (0,21-1).

Per saber-ne més, podeu visualitzar el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/bVBqYv3Hgyo?controls=1

Administració de flux baix

Els sistemes de flux baix o de rendiment variable no proporcionen la totalitat
del gas inspirat per la persona; part del volum inspirat correspon a l’aire de
l’ambient que s’inhala. És a dir, el malalt inspira una barreja d’oxigen que li
proporciona el sistema i aire del medi ambient. Aquests poden ser, en ordre de
menor a major concentració d’oxigen que proporcionen: ulleres nasals, mascareta
facial i mascareta amb reservori. Les ulleres nasals són el sistema més utilitzat
i còmode per a l’usuari per administrar oxigen a flux baix. Són uns petits tubs
de plàstic que s’introdueixen en les finestres nasals. Permeten parlar, menjar i
beure mentre s’administra l’oxigen. Poden produir dessecació de la mucosa nasal.
S’aconsegueix un flux d’oxigen entre 1-4 litres, que equival a una FiO2 aproximada
de 24-35% (vegeu la figura 3.10).

Les recomanacions generals del procediment per col·locar les ulleres nasals són:

• Demanar a la persona usuària que es moqui abans de la col·locació.

• Connectar la cànula a la presa d’oxigen.

https://www.youtube.com/embed/bVBqYv3Hgyo?controls=1
https://www.youtube.com/embed/bVBqYv3Hgyo?controls=1
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• Comprovar que l’extrem de les ulleres nasals segueix la curvatura de les
foses nasals.

• Introduir les dents de la cànula en les foses nasals.

• Passar els tubs de la cànula per sobre de les orelles de l’usuari i ajustar la
cànula amb el passador, de manera que quedi per sota de la barbeta.

Figura 3.10. Ulleres nasals

Com a precaucions, cal vigilar les zones superiors del pavelló auricular i la
mucosa nasal (poden aparèixer UPP). Per tal d’evitar-ho, cal lubrificar els
narius si és necessari.

Una mascareta simple és una mascareta de plàstic transparent d’un sol ús que
abasta la boca, el nas i la barbeta de la persona usuària. Presenta dos orificis que
permeten l’entrada de l’aire de l’ambient (vegeu la figura 3.11). No permet menjar,
beure o expectorar mentre s’administra l’oxigen. Permet alliberar concentracions
d’O2 superiors al 50% amb fluxos baixos (6-10 litres/min).

Figura 3.11. Mascareta simple
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Evitar lesions

Per evitar l’aparició de lesions
quan s’utilitza una mascareta
d’oxigen, és necessari protegir
els llavis de l’usuari amb
vaselina i el nas i les orelles amb
gases.

Finalment, una mascareta amb reservori és com una mascareta simple però que
a més té un reservori en el qual s’introdueix oxigen; el gas que inhala la persona
usuària és una mescla entre l’aire de l’ambient i la del reservori (vegeu la figura
3.12). El flux d’oxigen ha de mantenir sempre la bossa inflada. Poden ser de dos
tipus:

• Amb reinhalació parcial: l’aire expirat retorna a la bossa. Flux entre 6-10
litres/min aportant una FiO2 entre 40-70%.

• Sense reinhalació: és similar a l’anterior, però a més té una vàlvula
unidireccional entre la bossa i la mascareta que no deixa que l’aire expirat
retorni a la bossa, cosa que permet concentracions més altes d’oxigen. Flux
mínim de 10 litres/min aportant una FiO2 entre 60-80%.

Figura 3.12. Mascareta amb reservori

Les recomanacions generals del procediment per col·locar mascaretes són:

• Connectar la mascareta a la presa d’oxigen.

• Col·locar la mascareta sobre nas, boca i barbeta de l’usuari.

• Passar la cinta elàstica per darrere del cap de la persona usuària i estirar els
extrems per ajustar la mascareta.

• Adaptar la tira metàl·lica al contorn del nas de l’usuari.

Com a precaucions, cal comprovar la correcta col·locació de la màscara,
comprovar les zones en contacte amb la cinta elàstica i vigilar fuites d’oxigen.
Cal lubrificar els narius i els llavis si és necessari.
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Administració de flux alt

En els sistemes de flux alt o de rendiment constant, el flux de gas que subministra
aquest sistema és suficient per proporcionar la totalitat del gas inspirat. És a dir,
la persona només respira el gas subministrat per l’equip. S’administra un flux
d’oxigen, humidificat i escalfat a una concentració constant independentment del
patró ventilatori del malalt.

La mascareta Venturi és el sistema d’alt flux que més s’utilitza. Disposa d’un
mesclador d’aire ambiental amb l’oxigen a elevades velocitats de flux; també té un
dispositiu que regula la concentració d’oxigen administrat (vegeu la figura 3.13).

Figura 3.13. Mascareta Venturi

Les recomanacions generals del procediment per col·locar la mascareta Venturi
són:

• Connectar la mascareta a la presa d’oxigen.

• Seleccionar en el dispositiu la FiO2 que es vol administrar.

• Col·locar la mascareta sobre nas, boca i barbeta de l’usuari.

• Passar la cinta elàstica per darrere del cap de la persona usuària i estirar els
extrems per ajustar la mascareta.

• Adaptar la tira metàl·lica al contorn del nas de l’usuari.

Com a precaucions, cal comprovar la correcta col·locació de la màscara i
les zones en contacte amb la cinta elàstica, vigilar fuites d’oxigen, lubrificar
els narius i els llavis si és necessari.

Ús de sistemes d’alt flux

Per saber-ne més, podeu visualitzar el vídeo de l’Hospital La Fe:

https://www.youtube.com/embed/Gf2iubVv5To?controls=1

https://www.youtube.com/embed/Gf2iubVv5To?controls=1
https://www.youtube.com/embed/Gf2iubVv5To?controls=1
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3.2.3 Procediment d’administració d’oxigen

En les taules que teniu a continuació es descriuen els protocols d’administració
d’oxigen mitjançant l’ús d’ulleres nasals i l’ús de mascareta. Vegeu el protocol
per a l’administració d’oxigenoteràpia mitjançant ulleres nasals a la taula 3.3:

Taula 3.3. Protocol d’administració d’oxigenoteràpia mitjançant ulleres nasals

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’OXIGENOTERÀPIA MITJANÇANT ULLERES NASALS

DEFINICIÓ

L’oxigenoteràpia mitjançant les ulleres nasals consisteix en l’administració d’oxigen gasós per incrementar el
contingut d’oxigen en l’organisme, disminuir el treball respiratori i l’excés de treball del cor.

OBJECTIU

• Augmentar el contingut d’oxigen de la sang arterial, contribuint així a millorar l’oxigenació tissular.

MATERIAL NECESSARI

• Sistema d’administració d’oxigen: ulleres nasals

• Allargador de 4 m per a la deambulació per l’habitació i bany

• Gases

PROCEDIMENT AMB ULLERES NASALS

1. Preparar el material.

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de l’usuari.

4. Informar la persona usuària del que us disposeu a fer, demanar-li el seu consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.

5. Col·locar la persona usuària en la posició de Fowler.

6. Establir el flux d’oxigen en el cas de les ulleres nasals, segons la pauta mèdica.

7. Connectar el sistema escollit al cabalímetre.

8. Comprovar que no hi ha mucositat nasal.

9. Introduir suaument les dues pues en els orificis nasals, verificant que la curvatura vagi en sentit
anteroposterior.

10. Passar els tubs per darrere les orelles, utilitzant gases per recolzar-los.

11. Ajustar el tub per sota la barbeta.

12. Practicar la higiene de les foses nasals amb sèrum fisiològic sempre que sigui necessari.

13. Controlar la bona fixació de les ulleres nasals.

14. Procedir al canvi de les ulleres nasals quan sigui necessari.

15. Verificar sovint la col·locació.

16. Acomodar la persona.

17. Recollir el material.

18. Acomiadar-se de la persona.

19. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.

20. Registrar el procediment.

OBSERVACIONS

• Mantenir la mateixa concentració i flux d’oxigen en cas d’utilitzar l’allargador.
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Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles

d’aquest i altres protocols.

Taula 3.3 (continuació)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’OXIGENOTERÀPIA MITJANÇANT ULLERES NASALS

• No permetre la presència de material combustible a la vora del circuit d’oxigen, ni de flama o espurna.

• Verificar el flux i FiO2 (fracció inspiratòria d’oxigen) i possibles desconnexions, fuites o colzades.

• Observar l’aparició d’irritació a la pell i, com a profilaxi, col·locar gases o apòsits protectors.

• Realitzar higiene nasal i bucal sempre que calgui. Aplicar vaselina als llavis per evitar irritacions i sequedat.

• Observar l’aparició de símptomes i signes per excés o defecte d’administració d’oxigen com somnolència,
tremolor d’extremitats superiors i/o depressió respiratòria progressiva.

• Per a l’administració amb ulleres nasals no cal humidificació ja que el flux acostuma a ser baix.

Protocol d’administració d’oxigenoteràpia mitjançant mascareta facial

Vegeu el protocol per a l’administració d’oxigenoteràpia mitjançant mascare-
ta facial a la taula 3.4:

Taula 3.4. Protocol d’administració d’oxigenoteràpia mitjançant mascareta facial

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’OXIGENOTERÀPIA MITJANÇANT MASCARETA FACIAL

DEFINICIÓ

L’oxigenoteràpia mitjançant mascareta facial consisteix en l’administració d’oxigen gasós per incrementar el
contingut d’oxigen en l’organisme, disminuir el treball respiratori i l’excés de treball del cor.

OBJECTIU

• Augmentar el contingut d’oxigen de la sang arterial, contribuint així a millorar l’oxigenació tissular.

MATERIAL NECESSARI

• Sistema d’administració d’oxigen: mascareta

• Allargador de 4 m per a la deambulació per l’habitació i bany

• Gases

PROCEDIMENT AMB MASCARETA FACIAL

1. Preparar el material.

2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

3. Comprovar la identitat de l’usuari.

4. Informar la persona usuària del que us disposeu a fer, demanar-li el seu consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.

5. Col·locar la persona usuària en la posició de Fowler.

6. Establir el flux i FiO2 (fracció inspiratòria d’oxigen), segons la pauta mèdica.

7. Connectar el sistema escollit al cabalímetre.

8. Humidificar l’oxigen.

9. Col·locar la mascareta sobre nas, boca i barbeta.

10. Adaptar la banda metàl·lica sobre el nas.

11. Ajustar la mascareta al contorn facial de l’usuari.

12. Fixar la banda elàstica al voltant del cap, que passi per sobre de les orelles.

13. Procedir a la higiene de la mascareta sempre que sigui necessari i, com a mínim, un cop al dia.

14. Si la persona usuària ha de menjar, cal col·locar les ulleres nasals adaptant el flux d’oxigen.

15. Acomodar la persona.
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Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Taula 3.4 (continuació)

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’OXIGENOTERÀPIA MITJANÇANT MASCARETA FACIAL

16. Recollir el material.

17. Acomiadar-se de la persona.

18. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.

19. Registrar el procediment.

OBSERVACIONS

• Per a mascareta efecte Venturi s’ha de preparar la concentració determinada pel metge utilitzant l’adaptador
efecte Venturi (en %) i el cabalímetre (en litres).

• Mantenir la mateixa concentració i flux d’oxigen en cas d’utilitzar l’allargador.

• No permetre la presència de material combustible a la vora del circuit d’oxigen, ni de flama o espurna.

• Vigilar que el recipient de l’humidificador tingui un nivell suficient. Quan s’acabi, canviar el sistema (aigua i
adaptador) per un de nou.

• Verificar el flux i FiO2 (fracció inspiratòria d’oxigen) i possibles desconnexions, fuites o colzades.

• Observar l’aparició d’irritació a la pell i, com a profilaxi, col·locar gases o apòsits protectors.

• Realitzar higiene nasal i bucal sempre que calgui. Aplicar vaselina als llavis per evitar irritacions i sequedat.

• Observar l’aparició de símptomes i signes per excés o defecte d’administració d’oxigen com somnolència,
tremolor d’extremitats superiors i/o depressió respiratòria progressiva.

Els adaptadors s’utilitzen quan la persona usuària és portadora de via aèria
artificial, de manera permanent o transitòria. S’adapten al sistema Venturi. Per
fer-los servir cal:

• Escollir l’adaptador adient (en T).

• Connectar la via artificial (traqueotomia o tub endotraqueal).

• Assegurar que connecta bé i no hi ha cap fuita.

• Mantenir una bona higiene dels adaptadors.

• Canviar-lo cada 24-48 hores i sempre que sigui necessari.

Administració d’oxigenoteràpia

Per saber-ne més sobre l’administració d’oxigenoteràpia podeu visualitzar els següents
vídeos:

https://www.youtube.com/embed/v4Bcjfeni1k?controls=1

https://www.youtube.com/embed/aG_8KNsaY8k?controls=1

https://www.youtube.com/embed/v4Bcjfeni1k?controls=1
https://www.youtube.com/embed/v4Bcjfeni1k?controls=1
https://www.youtube.com/embed/aG_8KNsaY8k?controls=1
https://www.youtube.com/embed/aG_8KNsaY8k?controls=1
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3.3 Ventiloteràpia

La ventilació mecànica (VM) és un procediment de respiració artificial que serveix
per suplir o col·laborar, de manera parcial o total, amb la funció respiratòria d’una
persona que no pot ventilar per si mateixa. És una tècnica de suport vital que
permet mantenir la funció respiratòria mentre s’instauren altres tractaments
curatius. Consisteix a aplicar un ventilador que produeix un volum d’aire a una
pressió determinada que es connecta a un tub que per diferents mecanismes o
aparells introdueix l’aire en la persona usuària.

Els principals objectius de la ventilació mecànica són:

• Actuar sobre l’intercanvi de gasos per proporcionar una ventilació alveolar
adequada i millorar l’oxigenació arterial.

• Mantenir el volum pulmonar.

• Reduir el treball respiratori.

• Revertir la hipoxèmia.

• Alleujar la dispnea.

La ventilació assistida es pot aplicar en persones amb MPOC (malaltia pulmonar
obstructiva crònica), insuficiència respiratòria o quan la funció respiratòria es
troba compromesa com, per exemple, en les intervencions quirúrgiques.

L’ús de la ventilació assistida pot donar lloc a l’aparició d’una sèrie de complica-
cions; entre les més freqüents trobem:

• Complicacions relacionades amb la intubació traqueal: es poden produir
lesions traumàtiques en l’orofaringe, broncoaspiració del contingut gàstric,
obstrucció del tub traqueal...

• Complicacions pulmonars: es poden agreujar lesions pulmonars.

• Complicacions renals, gastrointestinals, neurològiques o infeccioses.

3.3.1 Tipus de ventilació

Per tractar la insuficiència respiratòria d’una persona s’utilitzen dos tipus de
ventilació: la mecànica invasiva i la mecànica no invasiva.

La ventilació mecànica invasiva (VMI) es fa mitjançant una intubació nasal o
bucal, o bé a través d’un tub de traqueotomia, en què es col·loca una sonda a la
tràquea per obrir la via respiratòria amb la finalitat de subministrar l’oxigen a la
persona usuària. És el tractament habitual de la insuficiència respiratòria.
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Si la persona usuària és portadora de traqueotomia, és important que l’aire
s’humitegi, evitar possibles infeccions, treballant en condicions d’asèpsia, elimi-
nar les secrecions mitjançant aspiració i netejar la cànula interna del tub de la
traqueotomia.

Traqueotomia i cànula

Una traqueotomia és una tècnica quirúrgica que consisteix en l’obertura temporal o
permanent d’un orifici en el coll que comunica la tràquea amb l’exterior. Permet que l’aire
pugui entrar i sortir dels pulmons. L’orifici s’anomena estoma.

La cànula és un tub buit i corbat cap avall pel qual passa l’aire a la tràquea. La cànula
impedeix que la comunicació entre la tràquea i l’exterior es deformi o es tanqui. Les cànules
més utilitzades són: les de plàstic o silicona de un sol ús, que poden tenir o no cànula
interna i baló.

Figura 3.14. Equipament per realitzar una traqueotomia i la col·locació en el coll

Per la seva banda, la ventilació mecànica no invasiva (VMNI) es fa amb mitjans
artificials, com per exemple mascaretes facials, però sense intubació endotraqueal.

La ventilació artificial manual es fa amb un Ambu, que és un aparell que
s’utilitza per ventilar manualment usuaris amb problemes de respiració o en
casos d’aturada cardiorespiratòria.

L’Ambu es connecta directament a les vies aèries de la persona mitjançant una
mascareta o un tub endotraqueal per subministrar l’oxigen necessari (vegeu la
figura 3.15).
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Figura 3.15. Ús d’Ambu per a ventilació artificial
manual

3.3.2 Tipus de ventiladors i circuit del respirador

Els respiradors mecànics permeten subministrar volums constants (volumètrics) i
pressions constants (manomètrics):

• Respiradors de volum: el mecanisme d’acció està basat en un pistó que,
al desplaçar-se, introdueix un volum d’aire preestablert a la tubuladura
i la via aèria. Es programa un volum per ser administrat en cada cicle
ventilatori. S’utilitzen en malalts crònics en ventilació domiciliària. Com a
inconvenients, cal dir que són cars i de manipulació complicada.

• Respiradors de pressió: s’utilitzen per a la ventilació no invasiva. Consten
d’una turbina que genera un flux alt d’aire, amb la qual cosa s’aconsegueix
ràpidament les pressions inspiratòries i expiratòries. Són de baix cost, de
mida relativament petita i es poden transportar.

A més del respirador, el circuit consta de tubuladura, vàlvula expiratòria, interfase
i el conjunt de subjecció; vegem-los detingudament:

• La tubuladura és un tub flexible que connecta el respirador a la persona
usuària. Ha de tenir una longitud adient per permetre el moviment de
l’usuari sense augmentar en excés l’espai mort.

• La vàlvula expiratòria és un mecanisme per evitar que l’aire expirat torni
a entrar al circuit.

• La interfase és la part del circuit en contacte amb la persona usuària. La
més utilitzada és la mascareta.

• El conjunt de subjecció serveix per fixar la mascareta.
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