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Presentacions 
 Tòpiques: solucions, col·lutoris i suspensions semisòlides (gel gingival) 

 Sistèmiques: gotes, aerosols, pastilles, comprimits, càpsules, goma de mastegar 

Recomanacions  Verificar que la boca estigui permeable, lliure d’aliments, secrecions i altres. 

Material 

 Gel hidroalcohòlic 

 Equips de protecció individual (EPI): 

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

 Mascareta quirúrgica IIR, i en pacients amb patologia respiratòria FP2/FP3 
segons procediment específic 

 Fàrmac prescrit 

 Got unidosi / xeringa estèril d’un sol ús 
 

Procediment 

 Desinfectar-se  les mans amb gel hidroalcohòlic i col·locar-se els guants. 

 El pacient ha d’estar en bipedestació o amb sedestació. 

 Via bucal 
 Col·lutoris: preparar la quantitat indicada en un got unidosi i oferir-li al 

pacient per fer glopejos i escopir segons indicacions del producte. 
 Solucions bucals: administrar la quantitat de medicament indicada entre les 

genives. Cal tenir en compte que hi ha medicaments que presenten 
instruccions específiques d’administració per aquesta via. 

 Suspensions semisòlides: aplicar una petita quantitat del producte amb 
l’escovilló/depressor/turunda a la zona indicada. 

 Via sublingual: 
 Demanar al pacient que obri la boca i que amb la llengua toqui el paladar. 
 Col·locar el fàrmac sota la llengua. 
 Passats 1-2 minuts, comprovar la correcta dissolució del fàrmac. 
 Segons el fàrmac, la seva dissolució pot arribar a ser de 5-10 minuts. 
 En algun cas, és necessari trencar el comprimit amb les dents per facilitar-

ne l’absorció. 

 Retirar el guants i procedir a la higiene de mans. 
 

Observacions 
 La via sublingual és de ràpida absorció. 

 La via bucal és d’absorció lenta. 
 

Complicacions 

 Via sublingual: que el pacient tregui el fàrmac, involuntàriament, de sota la llengua, 

o bé, que empassi la medicació. 

 Alteracions de la mucosa oral, sublingual. 

 Deglució accidental. 
 

 

Tractament de 
residus 

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

 

Via bucal 

-Absorció mucosa oral-         


