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Risc d’administració incorrecta de la nitroglicerina 

en comprimits recoberts sublinguals 

S’ha afegit un avís a l’ECAP amb les recomanacions d’administració per aquests 

medicaments. 

Temps de lectura: 1 minut.  

 

La nitroglicerina d’administració sublingual està indicada en el tractament de l’angina de pit i 

en la prevenció del dolor anginós davant l’esforç o altres situacions que el poden 

desencadenar. Al nostre entorn hi ha disponibles dos medicaments de nitroglicerina 

sublingual, Cafinitrina® i Solinitrina®. Ambdós medicaments es presenten en forma de 

comprimits recoberts sublinguals que cal mastegar abans de posar-los sota la llengua, per 

garantir-ne una velocitat d’absorció i d’inici d’efecte adequats. 
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Per tal d’evitar els riscs derivats d’una administració incorrecta del medicament, es recomana 

als professionals sanitaris: 

 

 Preguntar als pacients que reben tractament amb Cafinitrina® o Solinitrina® com se 

la prenen. 

 Explicar al pacient en el moment de la prescripció que els comprimits de 

nitroglicerina sublingual s’han de mastegar abans de posar-los sota la llengua. 

 Recordar al pacient que en cas de no mastegar abans el comprimit, la dissolució pot 

ser més lenta i endarrerir l’inici de l’efecte del medicament. 

 Indicar al pacient que no mastegar el comprimit abans de posar-ho sota la llengua 

augmenta el temps de contacte amb la mucosa sublingual i podria produir lesions. 

 

Al mòdul de PREFASEG de l’ECAP/ .NET s’ha introduït un avís de seguretat relacionat amb 

aquest risc i amb les recomanacions a seguir per part dels professionals sanitaris. 

Recordeu la importància de notificar les sospites de reaccions adverses a medicaments al 

Centre de Farmacovigilància de Catalunya a través de la Targeta Groga. 

 

Per a més informació consultar: 

https://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/seguretat/ 

https://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/seguretat/

