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Enoxaparina

Nom Comercial:

Indicacions:

Presentació:

Dosi \\ via:

Per 70 Kg:

Efectes secundaris:

Contraindicacions:

Observacions:
El trobaràs a la guia:

Clexane©

Anticoagulant.
Tractament de l’IAM, associat a fibrinòlisi amb 
Tenecteplase. 
Angina inestable i IAM sense ona Q, al costat 
d’AAS. 
Profilaxi de trombosi venosa en cirurgia o 
immobilitzats amb risc moderat-alt. Tractament de 
TVP establerta.
Tractament de l’IAM amb Angioplàstia Primària.
Xeringues precarregades de 40 mg i 100 mg.
0,75-1 mg/kg\\ iv-sc.

Menors de 75 anys sense antecedents 
d’insuficiència renal: Bolus de 30 mg iv seguit als 
15 minuts d’1 mg/kg sc (primeres dosis no han de 
superar 100 mg).
Majors de 75 anys i/o insuficiència renal coneguda: 
No bolus inicial, iniciar amb 0,75 mg/kg sc (màxim 
75 mg).
Pot produir hemorràgies.
Al·lèrgia a Heparina. 
Discràsies sanguínies, trombocitopènia, hemofília. 
HTA no controlada. 
Úlcera gastroduodenal, hemorràgia gastrointestinal. 
Endocarditis bacteriana aguda. 
Cirurgia recent (ocular o SNC). 
AVC (no contraindicada si hi ha embòlia sistèmica). 
Alteració renal o hepàtica. 

No administrar via im.
Malalt amb dolor toràcic.

Etomidat

Nom Comercial:

Indicacions:

Presentació:

Dosi \\ via:

Per 70 Kg:

Efectes secundaris:

Contraindicacions:

Observacions:

El trobaràs a la guia:

Etomidato-Lipuro© Hypnomidate©
Sedant. 

20 mg/10 ml (2 mg/ml).

0,025 a 0.3 mg /kg \\ iv. en 30 segons.
Sedació conscient: 0,025 - 0,1 mg/ kg \\ iv.
Sedació superficial: 0,1 - 0,2 mg/kg \\ iv.
Sedació profunda: 0.2 - 0,3 mg/kg \\ iv.
Pediatria: Mateixa dosi que en adults.
Sedació Conscient: 7 mg (3,5ml).
Sedació superficial: 14 mg (7ml).
Sedació profunda: 1 amp (10ml).
Nàusees i vòmits. 
Hipotensió, depressió miocàrdica (però menys que 
els altres hipnòtics). 
Depressió respiratòria, apnea. 
Moviments musculars mioclònics (es poden tractar 
amb benzodiazepines).
Porfíria. 
Epilèpsia. 
Malaltia d’Addison.

No altera l’estat hemodinàmic.
No té efectes analgèsics.
El Verapamil potencia l’efecte i la toxicitat de 
l’Etomidat.
Evitar perfusió contínua: pot causar insuficiència 
suprarenal.
Malalt traumàtic.
Annex d: Seqüència d’intubació traqueal ràpida.


