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Via òtica 

 
 

Presentacions  Gotes òtiques 

Recomanacions 

 El flascó de gotes òtiques ha de ser d’ús personal. 

 Eviteu la contaminació del comptagotes. 

 Col·loqueu el pacient assegut amb el cap decantat o en decúbit lateral, cap al costat 
contrari de l’orella on s’hagi d’administrar el tractament. 

 Cal tenir en compte si l’administració s’ha de fer a una o a les dues orelles. 

Material 

 Fàrmac prescrit 

 Sèrum fisiològic 

 Equips de protecció individual: 

 Guants de nitril o làtex d’un sol ús, no estèrils 

 Gel hidroalcohòlic 

 Gases o mocadors de paper 

 Safata 

 

Procediment 

 Procedir a la higiene de mans i col·locar-se els guants. 

 Escalfar el flascó a temperatura corporal (si ha estat guardat en nevera), mantenint-
lo uns minuts entre les mans. L’administració de gotes fredes pot ser desagradable i 
pot produir vertigen. 

 Obrir l’envàs, deixant el tap cap amunt. 

 Carregar el comptagotes, si s’escau. 

 Col·locar el pacient assegut o en decúbit amb l’orella afectada cap amunt. 

 Netejar amb gases i sèrum fisiològic l’exsudat, si n’hi ha. 

 En cas d’adults: 

 Estirar el pavelló auricular cap a dalt i cap enrere i instil·lar les gotes de manera 
que rellisquin per les parets del conducte (no directament al timpà). 

 En cas d’infants i lactants: 

 Estirar el pavelló auricular cap a avall  i cap enrere i instil·lar les gotes de manera 
que rellisquin per les parets del conducte (no directament al timpà). 

 Per evitar contaminació, procurar que l’extrem de l’envàs no toqui la pell del 
pacient. 

 Aplicar un suau massatge o pressió damunt del trague del canal auditiu extern. 

 Indicar al pacient que es mantingui en la mateixa posició de 2 a 5 minuts per afavorir 
l’acció local de medicament. 

 Normalment, no s’ha de tapar l’orella amb cotó: pot absorbir la medicació 
administrada, reduint-ne l’eficàcia. 

 Retirar els guants i procedir a la higiene de mans. 
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Contraindicacions  Perforació de la membrana timpànica 

 

Complicacions 

potencials 
 Al·lèrgia al fàrmac 

 Risc de lesió òtica provocada per tubs d’instil·lació  

 

 

Tractament de 
material i residus 

 Eliminar tot el material d’un sol ús a la bossa de residus sanitaris del grup II. 

 


