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Presentacions 

 Ungüent 

 Pomada 

 Crema 

 Gel 

 Locions 

 Pasta 

 Escuma 

 Pols 

 Apòsits 

Recomanacions 
 Observar la pell; si presenta restes d’aplicacions prèvies, netejar-les amb aigua i sabó 

o amb sèrum fisiològic. 

 Si cal, es poden aplicar apòsits de protecció. 

Material 

 Fàrmac prescrit 

 Depressor 

 Gases 

 Gel hidroalcohòlic 

 Equips de protecció individual (EPI): 
 Guants de nitril o làtex, d’un sol ús 

 Safata 

 Sèrum fisiològic 
 

Procediment 

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

 Netejar amb aigua i sabó la zona a tractar. 

 Esbandir i eixugar la zona sense friccionar ni irritar la pell. 

 Retirar els guants, fer higiene de mans i col·locar-se uns guants nets. 
 Si l’envàs està començat, (comprovar la data d’obertura per valorar el rebutjar-lo)  i 

llavors rebutjar una petita quantitat del fàrmac. 

 Aplicar  la quantitat de medicament indicada a la part afectada. 

 En el cas de que no sigui apòsit,  s’hi aplicarà el medicament prescrit fent moviments 
llargs i suaus en la mateixa direcció en què creix el pèl. 

 En cas de locions, impregnar una gasa amb el producte i aplicar-la. 

 Cal evitar fer una pressió excessiva, perquè es pot excoriar la pell. 

 Si hi ha un excés de medicament cal eliminar-lo amb una gasa, especialment a les 
àrees on tendeix a dipositar-se (les mames o plecs de greix en pacients obesos). 

 Retirar-se els guants i procedir a la higiene de mans. 

 Per al cas específic dels apòsits, separar amb una pinça estèril el paper que cobreix 
la zona estèril de l’apòsit i col·locar aquesta part sobre la zona afectada o elegida. 

 

Complicacions 

potencials 

 Al·lèrgia o intolerància al principi actiu o els excipients 

 Sobredosificació 

 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. 
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