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Via tòpica 

-Transdèrmica-

 

 

Descripció 
 És una forma d'administració de medicaments que consisteix en  aplicar sobre la pell 

un dispositiu adhesiu que conté el fàrmac de tal manera que aquest es vagi 
absorbint de manera contínua. 

Presentacions  Pegat transdèrmic. 

Recomanacions 

 Assegurar-se que la pell estigui neta i seca. 

 El lloc de l’aplicació ha d’estar sense restes de maquillatge, cremes, locions ni altres 
productes tòpics. 

 Escollir una zona de la pell que tingui la mínima quantitat possible de pèl. Es 
recomana la part exterior del braç o la part superior del tronc, en un lloc on no hi 
hagi fregament amb la roba. 

 Aplicar la part adhesiva sobre la pell. 

 No s’han d’aplicar sobre cicatrius, cremades, pell irritada, ni en zones on la pell faci 
plecs. Intentar evitar articulacions  molt mòbils (colze, genoll...), així com mans i 
peus. Així s’assegura que el fàrmac s’absorbeixi correctament. 

 Els pegats no s'han de doblegar, tallar ni partir, per evitar que es trenqui la matriu o 
el reservori i que es produeixi una sobredosificació o, per contra, una pèrdua del 
medicament abans de ser aplicat. 

 Cal anar canviant la zona d'aplicació per evitar l'aparició de reaccions al·lèrgiques 
locals 

Material 

 Medicament prescrit 

 Gel hidroalcohòlic 

 Equips de protecció individual (EPI): 

 Guants de nitril o làtex, d’un sol ús 

 Safata 

 

Procediment 

 Procedir a la higiene de mans 

 Posar-se els guants 

 Treure el pegat de l'envàs protector, i aplicar-lo sobre la pell fent una lleugera 
pressió sobre ell amb la mà durant uns 10 segons per facilitar la seva adhesió 

 Retirar els guants i procedir a la higiene de mans 
 

Complicacions 
 Intolerància al fàrmac o algun dels seus components 

 Sobredosi i/o efectes adversos com qualsevol altre medicament 
 

Tractament de 
material residus 

 Desestimar tot el material d’un sol ús com a residu sanitari del grup II 

 Els pegats utilitzats poden contenir restos significatius de principi actiu. S’han de 
doblegar de manera que el costat adhesiu del pegat s’enganxi sobre sí mateix i 
eliminar-los, posteriorment, de forma segura, en el contenidor de residus grup II 

 


