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NOTA INFORMATIVA DE FARMÀCIA A LES UNITATS CLÍNIQUES

S’acaba de publicar a la revista Blood Coagulation & Fibrinolysis un estudi observacional i
retrospectiu realitzat a l’Àrea de Traumatologia del nostre hospital, en col·laboració amb altres
dos centres sobre la utilització del concentrat de fibrinogen (CF) en pacients traumàtics amb
hemorràgia crítica o risc de patir-la. 1

Les conclusions a les que s’ha arribat han sigut:



S’observa una relació estadísticament significativa entre nivells plasmàtics de fibrinogen per
sota de 1,5 g/L i un increment en la mortalitat en pacients traumàtics amb hemorràgia
crítica.
Després de l’administració del CF, l’objectiu terapèutic és normalitzar els nivells plasmàtics
a 2,5 g/L.

Per tant, es recomana l’administració de CF quan els nivells plasmàtics de fibrinogen del pacient
traumàtic es trobin per sota de 1,5 g/L, amb l’objectiu d’incrementar-los fins 2,5 g/L just després
de l’administració.

Agraïm la vostra col·laboració. En cas de dubte o necessitat de més informació no dubteu en
posar-vos en contacte amb el Servei de Farmàcia (ext. 3650, 6475).
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