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TETRAHIDROCANNABINOL/ CANNABINOL  (SATIVEX®) 

 
Sativex és un medicament que conté tetrahidrocannabinol i cannabinol i s’utilitza per aliviar la espasticitat 

associada a la esclerosis múltiple. 

 
Posologia 

 
Es gradual fins assolir la dosi,  cal individualitzar dosi seguint la pauta de informació al pacient.  
Un cop establerta la dosi diària eficaç si un dia es troba pitjor pot augmentar la dosi en una polvorització al dia. 
Màxim 12 polvoritzacions/dia 

 
 
Administració 
 
Sublingual, mantenir l’envàs en posició vertical i col·locar la boquilla sota la llengua o cap a la cara interna de la 
galta. 
No efectuar la polvorització prop de la gola ni en el nas 
Variar de lloc d’aplicació 
 
Abans primera administració: 
 

 Agitar el vial suaument i retirar el caputxó protector 

 Col·locar el vial entre els dits polze i cor i situar el índex sobre la boquilla 

 Purgar el polvoritzador sobre un mocador fins observar una pols fina 
 

Primera administració: 
 

 Agitar el vial suaument i retirar el caputxó protector 

 Col·locar el vial entre els dits polze i cor i situar el índex sobre la boquilla 

 En posició vertical col·locar la boquilla sota la llengua o cap a la cara interna de la galta pressionar 
firmement la boquilla 

 Si s’han d’administrar més polvoritzacions deixar passar 15’ entre cada polvorització 

 Tapar amb el caputxó protector 
 

Que fer si s’oblida de prendre una dosis? 

 
Efectuï una polvorització lo abans possible, no administri dos polvoritzacions per compensar la dosi oblidada. 
 
En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic. 

 
Precaucions 

 
Conté alcohol.  
No es recomana el consum de begudes alcohòliques durant el tractament amb Sativex 
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Contraindicacions 

 
Pacients amb: 

 hipersensibilitat a cannabinoides 

 antecedents personals o familiars d’esquizofrènia o altra malaltia psiquiàtrica greu excepte depressió 
associada a la malaltia adjacent 

 
 

Efectes secundaris 
 
Molt freqüent: mareig lleu o moderat durant les primers setmanes de tractament, cansament. 
 
Freqüent: anorèxia, augment gana, depressió, desorientació, dissociació, amnèsia, alteració equilibri, alteració 
atenció, disàrtria, disgeusia, letargia, alteració memòria, somnolència, visió borrosa, vertigen, estrenyiment, 
diarrea, boca seca, ulceració boca, nàusees, vòmits, dolor boca, estenia, malestar general, caigudes. 
 
Poc freqüents: faringitis, al·lucinacions, síncope, palpitacions, taquicàrdia, hipertensió, irritació gola, dolor 
abdominal, irritació zona aplicació 

 
Conservació 
 
Abans d’obrir conservar en nevera. 
Un cop obert conservar fins a 6 setmanes fora de la nevera a Tª< 25ºC.  
Anotar en l’envàs la data d’obertura.  
 

Caducitat 

 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l’envàs. 

 
 
Si vol saber més pot consultar... 
 
http://www.sen.es/publico-pacientes/video-informativo/114-videos/434-e-multiple 

 
 
Recordi 

 
Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge. 
El tractament és personal i no l’ha de utilitzar un altra 
persona. 
Informi al seu metge o farmacèutic si esta prenen altres 

medicaments. 
Mantingui el medicament fora l’abast dels nens. 
 

http://www.sen.es/publico-pacientes/video-informativo/114-videos/434-e-multiple

