
1/5 

Traçabilitat del contingut dels kits amb la medicació per a la prestació de 
l’eutanàsia 

Aquest document té com a objectiu garantir la traçabilitat en el contingut dels kits que contenen la

medicació per a la prestació de l’eutanàsia. Els responsables d’emplenar aquest formulari són el 

farmacèutic o farmacèutica del servei de farmàcia hospitalària i el metge o metgessa responsable. 

Sempre s’han de preparar i dispensar dos kits amb la medicació eutanàsica (modalitat d’administració per

part d’un professional sanitari o modalitat d’autoadministració) i un kit amb la medicació de suport.

Modalitat d’administració de la medicació per part d’un professional sanitari, via intravenosa (iv): 
KIT PRAM IV – professional sanitari (x 2)

Medicament1 Contingut per kit
Nombre 

d’ampul·les/vials 
lliurats2

Nombre 
d’ampul·les/vials 

utilitzats3

Nombre 
d’ampul·les/vials 

retornats4

Premedicació 

Midazolam 1 ampul·la 15 mg/3 ml; 3 ml 

Lidocaïna 1 ampul·la 20 mg/ml; 5 ml 

1 ampul·la 20 mg/ml; 10 ml 

Sulfat magnesi 1 ampul·la 150 mg/ml; 10 ml 

Inducció farmacològica del coma 

Propofol 1 vial 20 mg/ml; 50 ml 

Tiopental 4 vials 500 mg 

2 vials 1 g 

Blocador neuromuscular 

Rocuroni 4 vials 10 mg/ml; 5 ml 

2 vials 10 mg/ml; 10 ml 

Atracuri 4 ampul·les 10 mg/ml; 2,5 ml 

2 ampul·les 10 mg/ml; 5 ml 

Cisatracuri 3 ampul·les 2 mg/ml; 5 ml 

1A títol informatiu, s’han marcat en negreta els medicaments d’ús preferent. Cal recordar que els kits han d’incloure només un
dels medicaments inductors del coma (propofol o tiopental) i només un tipus de blocador neuromuscular (rocuroni, atracuri o 

cisatracuri). Els kits s’han de preparar d’acord amb la prescripció mèdica i amb la disponibilitat de presentacions dels diferents

medicaments al servei de farmàcia hospitalària.

2No s’ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d’ampul·les i/o vials lliurats tenint en compte els dos kits. A emplenar 
pel farmacèutic o farmacèutica del servei de farmàcia hospitalària.

3No s’ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d’ampul·les i/o vials utilitzats per a la prestació de l'eutanàsia. A 
emplenar pel metge o metgessa responsable.

4No s’ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d’ampul·les i/o vials que no s’han utilitzat i que, per tant, es retornen 
al servei de farmàcia hospitalària, tenint en compte els dos kits amb medicació. A emplenar pel metge o metgessa responsable.

5Camps en blanc per si, de forma excepcional, el servei de farmàcia hospitalària lliura alguna presentació dels medicaments 
diferent a les prioritzades en aquest Protocol.

Altres5
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Modalitat d’autoadministració de la medicació per part del mateix pacient per via intravenosa (iv):
KIT PRAM IV – autoadministrat (x 2)

Medicament1 Contingut per kit
Nombre 

d’ampul·les/vials/ 
comprimits 
lliurats2

Nombre 
d’ampul·les/vials/ 

comprimits 
utilitzats3

Nombre 
ampul·les/vials

/ comprimits 
retornats4

Premedicació 

Midazolam 1 ampul·la 5 mg/5 ml; 5 ml 

Diazepam 
1 comprimit 10 mg 

1 comprimit 25 mg 

Lidocaïna 1 ampul·la 20 mg/ml; 5 ml 

1 ampul·la 20 mg/ml; 10 ml 

Sulfat magnesi 1 ampul·la 150 mg/ml; 10 ml 

Inducció farmacològica del coma i mort 

Propofol 1 vial 20 mg/ml; 100 ml 

Blocador neuromuscular (si en necessita) 

Rocuroni 4 vials 10 mg/ml; 5 ml 

2 vials 10 mg/ml; 10 ml 

Atracuri 4 ampul·les 10 mg/ml; 2,5 ml 

2 ampul·les 10 mg/ml; 5 ml 

Cisatracuri 3 ampul·les 2 mg/ml; 5 ml 

1A títol informatiu, s’han marcat en negreta els medicaments d’ús preferent. Cal recordar que els kits han d’incloure només un 
tipus de blocador neuromuscular (rocuroni, atracuri o cisatracuri). Els kits s’han de preparar d’acord amb la prescripció mèdica i 
amb la disponibilitat de presentacions dels diferents medicaments al servei de farmàcia hospitalària.

2No s’ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d’ampul·les, vials i/o comprimits lliurats tenint en compte els dos kits. 
A emplenar pel farmacèutic o farmacèutica del servei de farmàcia hospitalària.

3No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les, vials i/o comprimits utilitzats per a la prestació de 
l'eutanàsia. A emplenar pel metge o metgessa responsable.

4No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les, vials i/o comprimits que no s'han utilitzat i que, per tant, 
es retornen al servei de farmàcia hospitalària, tenint en compte els dos kits amb medicació. A emplenar pel metge o metgessa 
responsable.

5Camps en blanc per si, de forma excepcional, el servei de farmàcia hospitalària lliura alguna presentació dels medicaments 
diferent a les prioritzades en aquest Protocol.

kit intravenós, més el kit amb la medicació de suport. 

Medicament1 Contingut per kit
Nombre 

comprimits/flascó 
lliurats2

Nombre 
comprimits/flascó 

utilitzats3

Nombre 
comprimits/ 

flascó 
retornats4

Premedicació 

Diazepam 
1 comprimit 10 mg 

1 comprimit 25 mg 

Metoclopramida 2 comprimits 10 mg 

Ondansetró 
1 comprimit 8 mg 

3 comprimits 8 mg 

Inducció farmacològica del coma i mort 

Pentobarbital 1 flascó 15%; 100 ml 

Altres5

Modalitat d’autoadministració de la medicació per part del mateix pacient per via oral (vo): 
KIT PRAM ORAL – autoadministrat + KIT PRAM IV – professional sanitari

Cal dispensar un kit amb la medicació eutanàsica oral i un kit intravenós, més el kit amb la medicació de suport. 



3/5 

Medicament1 Contingut per kit 
Nombre 

d’ampul·les/vials 
lliurats2

Nombre 
d’ampul·les/vials 

utilitzats3

Nombre 
d’ampul·les/vials 

retornats4

Premedicació 

Midazolam 1 ampul·la 15 mg/3 ml; 3 ml 

Lidocaïna 1 ampul·la 20 mg/ml; 5 ml 

1 ampul·la 20 mg/ml; 10 ml 

Sulfat magnesi 1 ampul·la 150 mg/ml; 10 ml 

Inducció farmacològica del coma 

Propofol 1 vial 20 mg/ml; 50 ml 

Tiopental 4 vials 500 mg 

2 vials 1 g 

Blocador neuromuscular 

Rocuroni 4 vials 10 mg/ml; 5 ml 

2 vials 10 mg/ml; 10 ml 

Atracuri 4 ampul·les 10 mg/ml; 2,5 ml 

2 ampul·les 10 mg/ml; 5 ml 

Cisatracuri 3 ampul·les 2 mg/ml; 5 ml 

1A títol informatiu, s’han marcat en negreta els medicaments d’ús preferent. Cal recordar que el kit ha d’incloure només un dels 
medicaments inductors del coma (propofol o tiopental) i només un tipus de blocador neuromuscular (rocuroni, atracuri o 

cisatracuri). El kit s’ha de preparar d’acord amb la prescripció mèdica i amb la disponibilitat de presentacions dels diferents 
medicaments al servei de farmàcia hospitalària.

2No s’ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d’ampul·les i/o vials lliurats. A emplenar pel farmacèutic o 
farmacèutica del servei de farmàcia hospitalària.

3No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials utilitzats per a la prestació de l'eutanàsia. A 
emplenar pel metge o metgessa responsable.

4No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials que no s'han utilitat i que, per tant, es retornen 
al servei de farmàcia hospitalària. A emplenar pel metge o metgessa responsable.

5Camps en blanc per si, de forma excepcional, el servei de farmàcia hospitalària lliura alguna presentació dels medicaments 
diferent a les prioritzades en aquest Protocol.

Altres5

1El kit amb la medicació s’ha de preparar d’acord amb la prescripció mèdica.

2No s’ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre de comprimits i flascó lliurats al kit. A emplenar pel farmacèutic o 
farmacèutica del servei de farmàcia hospitalària.

3No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre de comprimits i flascó utilitzats per a la prestació de l'eutanàsia. A 
emplenar pel metge o metgessa responsable.

4No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre de comprimits i flascó que no s'ha utilitzat i que, per tant, es 
retornen al servei de farmàcia hospitalària. A emplenar pel metge o metgessa responsable.
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Medicació de suport en cas de complicacions: KIT AMB LA MEDICACIÓ DE SUPORT

Independentment de la modalitat de prestació, sempre cal dispensar un kit amb la medicació de suport. 

Medicament1 Contingut per kit
Nombre 

d’ampul·les/vials 
lliurats2

Nombre 
d’ampul·les/vials 

utilitzats3

Nombre 
d’ampul·les/vials 

retornats4

Midazolam 2 ampul·les 15 mg/3 ml; 3 ml 

Propofol 1 vial 10 mg/ml; 50 ml 

Tiopental 
2 vials 500 mg 

1 vial 1 g 

Escopolamina 1 ampul·la 0,5 mg/ml; 1 ml 

Butilbromur 
escopolamina 

1 ampul·la 20 mg/ml; 1 ml 

Metoclopramida 1 ampul·la 10 mg/2 ml; 2 ml 

1Cal recordar que el kit ha d’incloure només un dels medicaments inductors del coma (propofol o tiopental), només un tipus de 
fàrmac per a la ranera i només un fàrmac antiemètic (el d'elecció és la metoclopramida). El kit amb la medicació s’ha de preparar 
d’acord amb la prescripció mèdica i amb la disponibilitat de presentacions dels diferents medicaments al servei de farmàcia 

hospitalària.

2No s’ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d’ampul·les i/o vials lliurats. A emplenar pel farmacèutic o farmacèutica 
del servei de farmàcia hospitalària.

3No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials utilitzats per a complicacions durant el procediment 
de l'eutanàsia. A emplenar pel metge o metgessa responsable.

4No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials que no s'han utilitzat i que, per tant, es retornen al 
servei de farmàcia hospitalària. A emplenar pel metge o metgessa responsable.

Ondansetró 1 ampul·la 2 mg/ml; 4 ml 

2 ampul·les 2 mg/ml; 2 ml 
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Informació sobre la dispensació 

Data a partir de la qual es pot recollir la medicació (indiqueu-la en format DD/MM/AAA)

Signatura del metge/essa responsable 

que rep la medicació 

Data 

Horari (escolliu una opció) 
 matí   tarda 

Lloc de recollida de la medicació 

Nom del centre 

Telèfon de contacte 

El retorn de la medicació sobrant al servei de farmàcia hospitalària que ha dispensat la medicació es fa 
seguint el procés invers a la dispensació i entrega.

Signatura del metge/essa responsable Signatura del farmacèutic/a responsable 

que registra la medicació utilitzada  que rep la medicació sobrant 

i retorna la medicació sobrant 

Data Data 

Adreça postal 

Altres observacions 

Signatura del farmacèutic/a responsable 

de la dispensació de la medicació  

Data 

Informació sobre el retorn de la medicació 
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