
PRECAUCIONS EN EL 
TRACTAMENT AMB SINTROM

25 FITXA INFORMATIVA
consells i recomanacions

DESCRIPCIÓ:
SINTROM: el principi actiu és l’acenocumarol, un 
anticoagulant que disminueix la capacitat de 
coagulació de la sang i ajuda a prevenir la formació 
de coàguls, que poden obstruir la circulació dels 
vasos sanguinis, i prevenir així la trombosi i/o embòlia.

RECOMANACIONS: 
• El tractament ha de ser controlat amb anàlisis de sang freqüents.
• La dosi que s’administra és sempre personal i individualitzada.
• La dosi diària es prendrà sempre d’una vegada i a la mateixa

hora del dia.
• Si es deixa de prendre la medicació durant un dia, no s’ha de 

doblar la dosi l’endemà.
• Si cal realitzar una extracció dentària, intervenció quirúrgica

o prova diagnòstica, ha d’informar al metge.
• No automedicar-se, ja que hi ha fàrmacs que alteren l’efecte

del SINTROM i poden presentar risc d’hemorràgia (ex.: àcid 
acetilsalicílic). No obstant això, si presenta febre o dolor, pot 
prendre Paracetamol (Termalgin®, Gelocatil®, Efferalgan®, etc.)  
o Dipirona (Nolotil®, Algi-Mabo®, etc.).

• Sempre que sigui possible, caldrà evitar injeccions
intramusculars i infiltracions.

• En persones amb hipertensió, cal controlar la tensió arterial,
ja que un augment excessiu pot produir risc d’hemorràgia.

RECOMANACIONS DIETÈTIQUES

• Cal menjar de tot, de forma variada i equilibrada.
• Evitar fer dieta durant diversos dies seguits amb un

mateix tipus d’aliment, especialment els rics en vitamina K:
— Les verdures de fulla verda (enciam, cols, bledes,

espinacs, espàrrecs, naps, bròquil, etc.).



— Aliments flatulents (castanyes, coliflor, cigrons,
xocolata, etc.).

— Laxants oliosos, el rovell d’ou, el peix i el fetge.

CONSULTAR EL METGE EN CAS DE:
• Sagnat fàcil pel nas i les genives.
• Presència de sang en orina, femta, esput o vòmits.
• Quadre diarreic i/o vòmits de més de dos dies d’evolució.
• Mal de cap o d’estómac intens.
• Petits punts vermells a la pell i hematomes inusuals.

Anotacions:


