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Client misteriós per avaluar les vendes d'aspirina i paracetamol
Font : BMJ Open
Tags : aspirina, paracetamol, client misteriós
Data de publicació: 12/04/2016
Un estudi investiga amb la tècnica del client misteriós si les botigues (no
farmàcies) del Regne Unit segueixen els protocols de la Medicines and
Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) i les regulacions nacionals a
l'hora de vendre aspirina i paracetamol al públic.

NICE actualitza els seus temes terapèutics clau per a l'optimització de medicaments
Font : NICE
Tags : optimització, fàrmacs, nice
Data de publicació: 07/04/2016
El NICE ha publicat l'última actualització del document Medicines optimisation:
key therapeutic topics, on es resumeixen les àrees terapèutiques en les quals
existeix nova evidència o regulacions per a millorar l'ús d'alguns medicaments.

Maneig de la toxicitat per digoxina
Font : Australian Prescriber
Tags : digoxina, toxicitat
Data de publicació: 05/04/2016
La digoxina pot ser tòxica durant tractaments llargs, fins i tot quan es troba en
concentracions terapèutiques. Aquesta toxicitat pot provocar anorèxia,
nàusees, vòmits, símptomes neurològics i fins i tot arítmia fatal. Aquest estudi
analitza com mesurar i tractar la toxicitat detectada en pacients en tractament
de digoxina per a tractar la insuficiència cardíaca.
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