CIRCUIT PER LA PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DELS FÀRMACS QUE
S’ADMINISTREN AMB BOMBES DE PCA I DE PERFUSSIÓ ALS HOSPITALS
DEL MAR I ESPERANÇA.
Donat als problemes sorgits últimament amb alguns fàrmacs de risc que s’administren amb
bombes de PCA o de perfussió, de manera provisional i fins el mes d’octubre, es prendran
les mesures que es defineixen a continuació.
A partir del mes d’octubre, es farà una revisió de com ha anat l’estiu amb els responsables
de qualitat , de farmàcia, anestesia, i caps d’àrea i es farà una proposta definitiva a la
direcció del centre.

De moment, durant els mesos d’agost, setembre i octubre el circuit que es proposa serà
només per els següents fàrmacs:
•

Casset de MORFINA 100 mg.+ DROPERIDOL 10 mg. + S. FISIOLOGIC 0,9 mg.
0,9% que s’administra amb bomba de PCA per Via Endovenosa

•

Sèrum de LEVOBUPIVACAINA 1,25 mg/ml 200 ml+ FENTANILO 8 ml que
s’administra amb bomba de PCA o de perfussió per Via Epidural.

La resta de fàrmacs de risc, s’analitzaran i s’aniran introduint en el circuit a partir de la
proposta que es faci el mes d’octubre.

SERVEI DE FARMACIA
•

En el casset de MORFINA + DROPERIDOL + S. FISIOLOGIC que el Servei de
Farmàcia el serveix preparat, hi enganxaran el següent adhesiu:

MORFINA Administrar via EV

Abans de la seva administració cal fer i registrar la doble
comprovació.

•

La preparació de LEVOBUPIVACAINA 1,25 mg/ml + FENTANILO 8 ml es serveix
per separat, i és la infermera qui fa la preparació.
El Servei de Farmàcia enganxarà a la bossa de LEVOBUPIVACAINA el següent
adhesiu:

LEVOBUPIVACAINA Adm. via Epidural
Abans de la seva administració cal fer i registrar la doble
comprovació

SERVEIS DE REANIMACIÓ de l’Hospital del Mar i Hospital de l’Esperança
•

Faran la doble comprovació amb les dues bombes (PCA i perfussió) una infermera i
un metge o dues infermeres i ho registraran en el document (annex 1). Aquest
document es guardarà a la història clínica del malalt i s’apuntarà en el curs a IMASIS
que s’ha fet la doble comprovació i les dues persones que l’han fet.

••

En l’allargadora de connexió amb la via EV o Epidural i el més a prop possible
aquesta connexió, si posarà una altra etiqueta que indiqui la via d’administració.
Aquestes etiquetes estaran en el calaix on hi ha els equips, vermella si s’ha de
connectar a una via EV i ggrrooggaa ssii ss’’hhaa ddee ccoonnnneeccttaarr aa uunnaa vviiaa eeppiidduurraall..

SERVEIS DE CIRURGIA GENERAL, CIRURGIA TORÀCICA, GINECOLOGIA, COT,
UROLOGIA, NEUROCIRURGIA, VASCULAR, PEDIATRIA de l’Hospital del Mar i
l’Hospital de l’Esperança.
•

De moment es farà la doble comprovació només amb les bombes de PCA. Es
registrarà en el document (annex 2) que es guardarà a la història clínica i s’apuntarà
en el curs a IMASIS que s’ha fet la doble comprovació i les dues persones que l’han
fet.

•

En els equips si posarà una etiqueta que indiqui la via per la qual s’ha de connectar
l’equip. Aquestes etiquetes estaran en el calaix on hi ha els equips, vermella si s’ha
de connectar a una via IV i ggrrooggaa ssii ss’’hhaa ddee ccoonnnneeccttaarr aa uunnaa vviiaa eeppiidduurraall..

UNITAT DE CURES PALIATIVES de l’Hospital de l’Esperança
•

De moment es farà la doble comprovació només amb les bombes de PCA. Es
registrarà en el document (annex 2) que es guardarà a la història clínica i s’apuntarà
en el curs a IMASIS que s’ha fet la doble comprovació i les dues persones que l’han
fet.

•

En els equips si posarà una etiqueta que indiqui la via per la qual s’ha de connectar
l’equip. Aquestes etiquetes estaran en el calaix on hi ha els equips, vermella si s’ha
de connectar a una via IV i ggrrooggaa ssii ss’’hhaa ddee ccoonnnneeccttaarr aa uunnaa vviiaa eeppiidduurraall..
En aquest servei es col·locarà una etiqueta verda si s’ha de connectar a una via
subcutània

De moment, les etiquetes impreses les subministrarà el Servei de Qualitat d’Infermeria. A
partir del mes d’octubre, ja es definirà quin ha de ser el circuit definitiu.

S. Anestesiologia i S. Qualitat Infermeria
Parc de Salut MAR
Barcelona, 19 de juliol de 2010

Nom i cognoms malali i N.H.C. o etiqueta
adhesiva

Dia i hora -------------------------------------------

ANNEX 1
SERVEIS DE REANIMACIÓ de l’Hospital del Mar i Hospital de l’Esperança

1. CONFIRMAR NOM del PACIENT

Aquest document s’ha de guardar a la hitòria clínica del malalt

2. CONFIRMAR PRESCRIPCIÓ MÈDICA IMASIS
3. VIA D’ADMINISTRACIÓ

ENDOVENOSA MORFINA
EPIDURAL LEVOBUPIVICAINA

BOMBA PCA
ENDOVENOSA CASSET: Preparat per Farmàcia
•
•
•
•

MORFINA
100 mg
DROPERIDOL
10 mg
S. FISIOLOGICO 10 ml
0,9 %

PERFUSIÓ BASAL
___ ml/h
DOSI BOLUS
___ /h
TEMPS DE TANCAMENT
___ minuts
Núm. MÀXIM BOLUS / HORA ___

EPIDURAL BOLSA: Preparat per infermera segons prescripció mèdica IMASIS
•
•
•
•

PERFUSIÓ BASAL
___ ml/h
DOSI BOLUS
___ /h
TEMPS DE TANCAMENT ___ minuts
Núm. MAXIM BOLUS / HORA ___

LEVOBUPIVACAINA 1,25 mg/ml
+ 8 ml FENTANILO (400mcg)

BOMBA XERINGA B. BRAUN
EPIDURAL BOSSA
•

PERFUSION BASAL

LEVOBUPIVACAINA 1,25 mg/ml
+ 8 ml FENTANILO (400mcg)

___ ml/h

BOMBA PERISTALTICA B. BRAUN
EPIDURAL BOSSA
•

LEVOBUPIVACAINA 1,25 mg/ml
+ 8 ml FENTANILO (400mcg)

PERFUSIÓ BASAL ___ ml/h

4. RECOMPROBACIÓ POSTERIOR A LA PREPARACIÓ INICIAL
SI

•
•
•
•
•
•

Confirmació del pacient correcta
Confirmació via d’ administració
Confirmació perfusió bassal
Confirmació dosi bolus
Confirmació temps de tancament
Confirmació núm. máxim bolus / hora

Nom i cognoms infermera
que fa la preparació i adminidstració

Nom i cognoms infermera i/o metge
que fa la comprovació.

Nom i cognoms malali i N.H.C. o etiqueta
adhesiva

Dia i hora -------------------------------------------

ANNEX 2
SERVEIS DE CIRURGIA GENERAL, CIRURGIA TORÀCICA, GINECOLOGIA, COT,
UROLOGIA, NEUROCIRURGIA, VASCULAR, PEDIATRIA de l’Hospital del Mar i
Hospital de l’Esperança

Aquest document s’ha de guardar a la hitòria clínica del malalt

BOMBA PCA

1. FÀRMAC:

MORFINA
LEVOBUPIVACAINA

2. CONFIRMAR EL NOM DEL PACIENT
3. CONFIRMAR L’ORDRE MÈDICA A L’IMASIS

4. VIA ADMINISTRACIO

ENDOVENOSA MORFINA
EPIDURAL LEVOBUPIVICAINA

5. RECOMPROBACIO POSTERIOR A LA PREPARACIO INICIAL
SI

•

Confirmació del pacient

•

Confirmació via de administració

•

Confirmació del volum a infondre

Nom i cognoms infermera
que fa la preparació i adminidstració

Nom i cognoms infermera i/o metge
que fa la comprovació.

