
 
 
 

 

 

PAUTES PER AL TRACTAMENT D’UNA ANGINA DE PIT 
 

Si heu patit una angina de pit i la malaltia està controlada, no es descarta la possibilitat 
que en qualque moment es repeteixi l’episodi de dolor agut al pit. Si us passàs això, no 
us poseu nerviós/nerviosa: aturau l’activitat física que estigueu fent o la causa que us 
hagi provocat el dolor i aleshores preneu nitroglicerina en forma de pastilla 
(Cafinitrina®, Vernies®) o d’esprai, aplicada per la via sublingual (és a dir, davall de la 
llengua). 
 
Les recomanacions d’ús són les següents: 

1. No espereu que el dolor se’n vagi espontàniament: preneu la nitroglicerina com 
abans millor; per això l’heu de dur sempre damunt. 

2. Xapau la pastilla amb les dents i deixau que es desfaci davall de la llengua. No us 
l’empasseu —ni tampoc la saliva—, perquè se’n podria perdre l’efecte. Si us han 
recomanat nitroglicerina en esprai, aplicau-vos-ne dues pulsacions davall de la 
llengua i tancau la boca. 

3. Si és la primera vegada que preneu nitroglicerina, ho heu de fer en la postura 
d’assegut o d’ajagut, si és possible. 

4. Heu d’utilitzar la nitroglicerina sempre que noteu mal al pit, ja que és un 
medicament molt beneficiós per a la vostra malaltia. 

5. Si el mal no se’n va, podeu prendre tres pastilles o aplicar-vos l’esprai tres vegades, 
en intervals de cinc minuts. Si així i tot no millorau, heu d’acudir al centre 
hospitalari més proper. 

6. A alguns pacients la nitroglicerina els provoca mal de cap. Aquest efecte no és 
perillós ni indica cap mena de toxicitat del medicament. 

7. No intenteu estalviar-vos ni reduir la quantitat de pastilles de nitroglicerina que 
hagueu de prendre, ja que aquest medicament no provoca dependència i l’ús 
habitual no en disminueix l’eficàcia. 

8. L’acció de la nitroglicerina no interfereix amb altres medicaments que prengueu. 

9. Si no utilitzau les pastilles sovint, convé que renoveu el medicament cada tres 
mesos. Conservau-lo dins l’envàs original. 

10. Si el mal minva amb dues o tres aplicacions, no fa falta acudir a urgències. Només hi 
heu d’anar si el mal no se’n va amb la nitroglicerina o si cada vegada és més 
freqüent, més fort i dura més temps. 
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