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DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT 

ADMINISTRACIÓ PROFILÀCTICA DE VITAMINA K 

 

................................................................................... Núm. HC..........................  

(nom i cognoms del nadó) 

 

................................................................................................. de ............ anys, 

(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet) 

amb domicili a ............................................................... i DNI núm. ......................... 

en qualitat de ...........................................de ........................................................  

(representant legal, familiar o propparent)  (nom i cognoms del nadó) 

 

DECLARO 

Que el doctor/a o llevador/a .............................................................. m’ha explicat que  

                                                       (Nom i dos cognoms del professional que facilita la informació) 

és necessari/convenient l’administració profilàctica de vitamina K.  

 

QUÈ ÉS LA VITAMINA K? 

La vitamina K és necessària pel procés de coagulació sanguínia. Sense nivells correctes de vitamina 

K, un nadó pot desenvolupar processos de sagnat. Aquesta deficiència se l’anomena síndrome 

hemorragípar i és deguda a la deficiència de vitamina K. 

La vitamina K pot ser produïda pel cos humà per un tipus de bacteri que colonitza el tracte 

intestinal. Els nadons no neixen amb aquesta bactèria, i és possible que un nadó saludable pugui 

trigar fins a quatre dies en desenvolupar nivells adequats de Vitamina K (Sutor, 1999). Alguns 

nadons poden no produir nivells adequats, fins i tot, després d’alguns mesos. Els nadons poden 

prendre petites quantitats de vitamina K a través de la llet materna, però no és suficient per 

evitar possibles sagnats. 

 

CONSEQÜÈNCIES ABSÈNCIA VITAMINA K 

És una malaltia potencial que pot afectar aproximadament a 1 d’entre cada 5.000 (Victoria y 

Haecke, 1990) i 10.000 (Von Kries, 1992) nadons. Si no es fa profilaxis està present en el 1,7 % dels 

nadons i es manifesta clínicament en 1 de cada 200. Quan un nadó desenvolupa la malaltia és 

impossible aturar el sagnat. 

 

SÍMPTOMES DEL SÍNDROME 

 Equimosis i hematomes. 

 Sagnat de la boca, nas, melic i 

anus. 

 Sang en la orina, femta o vòmits. 

 Sagnat perllongat en llocs de 

punció.  

 Dificultat per respirar. 

 Sagnat dins del tòrax i/o abdomen. 

 Fetge de grans dimensions. 
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 La deficiència de vitamina K també pot causar hemorràgia intracranial. Dels nadons que 

poden presentar un inici tardà (després de 8 dies de vida), la meitat d’ells tindran 

afectació cerebral severa o mort, com a resultat de l’hemorràgia intracranial. 

 

NADONS VULNERABLES 

Alguns nadons són més vulnerables a desenvolupar el síndrome (tenen més risc), com els nadons 

de mares que prenguin algun tipus de fàrmac durant la gestació com anticonvulsius, 

anticoagulants o medicaments per la tuberculosis. De la mateixa forma el risc és més gran per 

nadons amb parts de risc com part prematur, presentació de natges o podàlica, vacuum, 

fòrceps, cesària, atrèsia vies biliars i els asfíctics. També estan dins el grup de risc els nadons 

que tenen alguna lesió al fetge o presenten dificultats per ser alletats. Si el vostre nadó neix fruit 

d’un part difícil, si té equimosis o hematomes, o precisa maniobres de reanimació, és encara més 

important rebre la vitamina K. També és recomanable si ha de sotmetre’s a algun procediment 

quirúrgic.  

 

ADMINISTRACIÓ VITAMINA K 

La vitamina K pot administrar-se per via oral (substància oliosa) o intramuscular. La injecció de 

vitamina K administrada al néixer o en qualsevol moment posterior és considerada la via més 

efectiva, ja que una sola dosis intramuscular protegeix al nadó per més temps que una sola 

dosis oral. A més, existeix un major coneixement de la utilització de la vitamina K intramuscular 

perquè hi ha més nombre d’estudis desenvolupats.  

La via oral precisa més dosis, concretament 3:  

 Al néixer.  

 A la setmana. 

 A les quatre setmanes de vida. 

L’administració oral no és efectiva quan hi ha problemes d’absorció en l’intestí.  

 

RISCOS 

Risc via intramuscular 

Principalment els riscs de la injecció són: dolor local en el lloc de la injecció; lesió de vasos i 

nervis; abscessos; osteomielitis; hemorràgia (en un nadó amb trastorn de coagulació).  

Risc via oral 

Sabor amarg; inhalació de l’oli; obstrucció de vies aèries i/o pneumònia per aspiració; ignorància 

de la quantitat real absorbida. 

Per qualsevol tipus d’administració el risc inclou xoc anafilàctic. 

 

El Servei de Pediatria del centre, igual que l’Acadèmia Americana de Pediatria i la Sociedad 

Española de Neonatologia, recomana l’administració d’una sola dosis de vitamina K 

intramuscular.  
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He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la 

metgessa o llevador/a que m’ha atès m’ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m’ha 

aclarit tots els dubtes que li he plantejat respecte a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, 

inconvenients i pronòstic, així com dels riscos i complicacions que poden sorgir. 

 

També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc 

revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfet/a amb la 

informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos. 

 

En cas que sorgissin situacions imprevisibles en el decurs de l’actuació, autoritzo que es faci en 

aquell moment el que es consideri més convenient i necessari, sempre i quan no sigui possible un 

nou full de consentiment. 

 

He estat informada que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital d’Olot 

i Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el meu 

consentiment informat sobre la base de l’article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades no se 

cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, rectificar 

i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional disponible a 

http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/ 

 

 

I, en aquestes condicions, 

 

CONSENTO 

 

Que el nostre nadó rebi l’administració de la vitamina K mitjançant: 

□ Via injecció intramuscular. 

□ Via dosis orals. 

 

Mare del nadó Pare del nadó Professional informant 

 

 

 

Olot, ...... de ............................ de 20..... 

http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/
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DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT 

DECLARO 

 

Que el professional.......................................................................... m’ha explicat que 

és convenient l’administració de vitamina K al nostre nadó. 

També se m’ha informat dels riscos que hi pot haver si no es fa aquesta administració, i que en el 

cas del nostre nadó poden augmentar per ...................................................................... 

He comprès les seves explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill, i el 

professional m’ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m’ha aclarit tots els dubtes que 

li he plantejat. 

 

Manifesto que estic satisfet/a de la informació que he rebut i que comprenc l’abast i els riscos de 

no realitzar l’actuació. I en tals condicions, NO CONSENTO sotmetre al nostre nadó a 

l’administració de vitamina K. 

 

Mare del nadó Pare del nadó Professional informant 

 

 

 

Olot, ...... de............................ de 20..... 


