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Via parenteral 
 

 

Descripció 

 El terme “parenteral” fa referència a les diverses vies d’administració d’un 

fàrmac dins l’organisme, a través de les diferents capes de la pell. 

 Les més utilitzades en atenció primària són: la via subcutània, la via 
intradèrmica, la intramuscular i l’endovenosa (vegeu annexos 15, 14, 17 o 19). 

 

Objectius 

 Aconseguir una absorció sistèmica ràpida del fàrmac amb finalitats 

terapèutiques, diagnòstiques o preventives, en condicions asèptiques en les 

situacions següents. 

 Tractar/revertir situacions vitals urgents. 

 Tractar patologies no urgents buscant un inici d’acció més ràpid que a través 

d’altres vies (enteral, tòpica, etc.). 

 Fer proves diagnòstiques (proves de sensibilització cutània). 

 Immunitzar amb preparats vacunals. 

 Administrar fàrmacs que per les seves característiques farmacocinètiques 

només admeten aquestes vies (insulina). 

 Proporcionar tractament pal·liatiu a malalts terminals si la via oral està 
compromesa. 

 

Recomanacions 

 Observar i palpar la zona escollida per descartar induracions o altres alteracions 

(erupcions, marques de naixement, cicatrius, etc.) que farien canviar la zona 

d’injecció. 

 Preparar i desinfectar la pell amb antisèptic. S’aplica sobre la zona amb una gasa 

o cotó realitzant un moviment en espiral, de dins cap a fora, deixant assecar 

durant 1 minut. 

 Tenir en compte incompatibilitats entre fàrmacs i antisèptics o al·lèrgies (per 

exemple, al iode). 

 

Recomanacions de 
prevenció de riscos 
laborals 

 Dins de les vies d’administració de fàrmacs, la via parenteral és la que suposa un 

risc més elevat per als professionals de patir un accident biològic, a causa de la 

manipulació de material punxant. En aquest sentit, les recomanacions per 

prevenir aquest risc són: 

 Utilitzar equips de protecció individual (EPI) segons indica cada 

procediment: guants, mascareta, bata d’un sol ús durant tot el procés. 

 Fer servir el material de bioseguretat posat a disposició a cada centre. 

 Activar sempre el dispositiu de seguretat immediatament després de 

finalitzar la tècnica i abans de rebutjar al contenidor de grup III. 

 Mai tornar a posar el caputxó a les agulles utilitzades, rebutjar-les als 
contenidors de grup III. En el de grup IV, en el cas de citostàtics com el 
metrotrexat. 

 


