
 

 

ID 3170 – Gener 2021 

COLISMETAT DE SODI (Promixin®) 

 

Promixin® conté el colismetat de sodi com a principi actiu. S’administra de forma inhalatòria per tractar infeccions 

respiratòries cròniques en pacients amb fibrosi quística (tan adults com nens). 

 S’utilitza quan aquestes infeccions estan causades per una bactèria especifica anomenada Pseudomonas 

aeruginos. Aquesta és una bactèria comuna que infecta els pulmons de quasi tots els pacients amb fibrosi 

quística.  

 

Com s’ha de preparar? 
 
La seva administració és per nebulització mitjançant el nebulitzador adequat. 

 

Abans de posar Promixin® al nebulitzador i inhalar-lo s’ha de dissoldre primer amb aigua estèril o una mescla a 

parts iguals d’aigua estèril i suero salí estèril al 0,9%  tal com s’indica a continuació. En les instruccions que 

acompanyen el nebulitzador s’indicarà el volum correcte de líquid que s’ha d’afegir al vial de Promixin®.  

 
1)  Localitza la vora al tap vermell de plàstic a prop de la fletxa amb la marca “FLIP UP”. 

Després, aguantant el vial amb una mà i el tap de plàstic amb l’altra gira el tap de plàstic en 

sentit contrari a les agulles del rellotge.  

 

 
2) Agafa el tap de plàstic tal com es mostra en la figura 2 i lentament tiri d’ell. 

 
 
 

 

3) Gira el vial perquè el tap de plàstic quedi orientat cap a vostè. Subjectant 

el tap pel centre, tiri d’ell cap a baix i gira’l lleugerament o bé cap a la 

dreta o bé cap a l’esquerra perquè el segell metàl·lic es trenqui només 

per un costat.  

 

 

4) Una vegada trencat, agafi el viral firmament i treu el segell metàl·lic per deixar al 
descobert tot el tap de goma.  

 

5) Treu el tap de goma del vial de Primoxin® subjectant només la vora exterior del tap i 
posant-lo cap per vall  sobre una superfície neta. Afegeix poc a poc aigua estèril o la 
mescla d’aigua estèril i suero salí estèril al 0,9% al vial (a les instruccions del nebulitzador trobarà el volum 
exacte de líquid a afegir).  

 
6) Torna a posar el tap de goma i giri el vial cap per vall amb compte dos cops.  
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7) Fes rodar el vial amb compte entre les mans per dissoldre tota la pols de Primoxin® visible 
en la vas i al costat del vial. No agiti el vial molt fort ja que això podria fer que la solució 
formés espuma.  

 
 
 
 

8) Quan la pols ja s’hagi dissolt, deixi reposar el vial entre 5-10 minuts perquè desaparegui 
la mica d’espuma formada i que qualsevol part de pols es dissolgui. Posa la solució en el 
nebulitzador i inhali immediatament.  

 
 
 

Que fer si s’oblida una dosi? 
 

Apliqui la dosi tant aviat com s’enrecordi a no ser que aquesta estigui pròxima a l’hora de la següent dosi. 

No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblit. 

 

Interaccions amb altres medicaments 
 
No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o 
farmacèutic. 
 
Interaccions amb els relaxants musculars no despolaritzans (ex. Vecuroni, Vimacure, Rocuroni). 
 

Efectes secundaris 
 
Entre els efectes adversos més freqüents associats a Promixin ® trobem: 
 

 Reaccions al·lèrgiques que es manifesten en erupcions cutànies.  

 Tos 

 Opressió en el pit 

 Broncoconstricció 

 Broncoespasme  

 Irritació al coll 

 Irritació bucal 

 Mal de coll  
 

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos. 

 
Conservació 
 
Els vials de Promixin® sense obrir no requereixen cap tipus de conservació especial.  
  
Una vegada preparades les solucions de Promixin® s’han d’utilitzar preferiblement d’immediat. Si això no es 
possible, les solucions no s’han de conservar durant un període superior de 24 hores en un frigorífic.  
 
No utilitzi cap solució que hagi estat preparada durant més de 24h.  
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Caducitat 
 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l’envàs.  
 
Mantenir fora de l’abast als nens.  

 

Si vol saber més pot consultar... 

 
https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html  

 
 
 

https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html

