
 
Estratègia etimològica en el 

màrqueting farmacèutic 

Estudi comparatiu entre els medicaments de marca més venuts a Espanya entre el 2006 

i el 2007 amb les seves corresponents equivalències nacionals. 

 

 

  



2 
 

RESUM 
Aquest treball proporciona un estudi etimològic del nom dels medicaments comercials o de 

marca més venuts a Espanya entre els anys 2006 i 2007 i les corresponents equivalències 

nacionals segons el principi actiu. L’objectiu és respondre quina etimologia predomina entre 

els medicaments de marca seleccionats i les seves equivalències. S’ha dut a terme mitjançant 

l’anàlisi de l’etimologia de cada medicament, agrupats per principi actiu, i comparant-los entre 

si. S’ha pogut comprovar que l’etimologia predominant és una paraula procedent del principi 

actiu amb una desinència de caire comercial, sense un sentit concret. 

Paraules clau: etimologia, medicament, medicament comercial, marca, nom de fantasia, 

principi actiu 

ABSTRACT 
This project provides an etymological study of the brand names of the most sold 

pharmaceutical drugs in Spain between the years 2006 and 2007 and their own equivalences. 

The aim is to answer which etymology predominates among the selected pharmaceutical 

drugs and their equivalences. This has been done through the analysis of the etymology of 

each medicine, grouped by their medicinal ingredient, and comparing each other. It has been 

proved that the prevailing etymology is a word from the medicinal ingredient with a marketing 

desinence, which is meaningless. 

Key words: etymology, medicine, pharmaceutical drug, brand, brand name, medicinal 

ingredient 
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El present treball d’investigació ha estat realitzat sota la supervisió de Susanna Vilar, Raquel 

Díaz i Montserrat Gude, a qui agraeixo haver-me ofert tota l’ajuda i el temps de què 

disposaven per a poder realitzar aquest projecte. 

Destaco la col·laboració de Carlos Garnacho, comercial i publicista responsable de màrqueting 

de Laboratorios Salvat S.A. de Girona, per la seva constant ajuda en l’anàlisi dels medicaments 

d’aquest treball i sense el qual la realització del mateix no hagués estat posible. 

 

Dedicat a tots aquells que alguna vegada han 

hagut de triar entre ciències o lletres i s’han 

quedat amb la curiositat. 
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1 PRESENTACIÓ 

1.1 INTRODUCCIÓ 

Els neologismes per designar els medicaments comercials són proposats pels laboratoris quan 

encara estan en fase d’investigació. “Es tracta d’anar creant marca. S’ha d’escollir una paraula 

curta, enganxosa i global, que quedi bé en tots els idiomes, perquè l’objectiu és que es 

posicioni molt ràpid en tot el món per recuperar la inversió que porta darrere un producte 

d’aquest tipus, ja que requereix molts diners i molts anys d’investigació” explica a El Mundo 

Gonzalo Brujó, Conseller delegat d’Interband, una companyia especialitzada en marques, 

responsable d’èxits com Prozac.  

És a partir d’aquest parlament que s’inicia aquest treball. El designi d’un medicament el 

realitza un equip de creatius durant dos o tres mesos que es concentra tan sols en crear el 

“nom fantasia”, que és com es coneix en el negoci. Sorgeixen, per tant, dubtes: quines 

tendències hi ha en la creació d’aquest nom? En què es basa? És semblant entre els 

medicaments amb la mateixa funció? 

1.2 PROPOSTA 

La proposta que es planteja és l’estudi etimològic del nom dels medicaments de marca més 

venuts a Espanya entre els anys 2006 i 2007, amb l’objectiu de fer-ne una comparativa amb les 

equivalències nacionals de cada medicament per a determinar quina és la tendència de la 

nomenclatura d’aquests. Cal, per tant, especificar què són els medicaments de marca, quins 

s’han triat, com es farà l’estudi, com es farà la comparació i amb quin criteri. 

1.3 OBJECTE D’ESTUDI: 

MEDICAMENTS DE MARCA O COMERCIALS 

Quan es descobreix una molècula amb potencial per convertir-se en una determinada teràpia, 

se li dóna una denominació química: una sèrie de lletres i números que tan sols serveix als 

científics per identificar-ne el compost. Quan les autoritats aproven el producte per a la 

prescripció general, rep dues denominacions. Una és el nom genèric, que es basa en el principi 

actiu, i l’altra és el nom comercial, que distingeix al medicament com a propietat exclusiva 

d’una companyia. Als Fonaments Teòrics s’aprofundeix en les divergències i les definicions. 

Llavors, és evident que la proposta tan sols pot anar encarada als medicaments de marca ja 

que són els únics que disposen de flexibilitat en el nom. 
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ELS MEDICAMENTS MÉS VENUTS. LLISTAT. 

L’objecte d’estudi seleccionat són els 25 medicaments més venuts a Espanya entre el 

novembre del 2006 i l’octubre de 2007 i les seves corresponents equivalències nacionals 

segons IMS Health en un article publicat a El Mundo1 el 28 de gener de 2008 i el Vademecum2 a 

Equivalències internacionals, d’on s’ha seleccionat tan sols les equivalències d’Espanya. El 

motiu de seleccionar-ne 25 de 100 és merament per una qüestió d’extensió. 

  

SELECCIÓ 

Per poder classificar els medicaments de manera que les comparatives finals siguin correctes, 

els 25 medicaments s’han ordenat conforme el seu principi actiu. A la taula MPA 

(medicament; principi actiu) que s’ofereix a continuació se’n pot veure el llistat dels 25 

medicaments i els seus principis actius corresponents: 

taula MPA 

                                                           
1
 El Mundo. Farmacia|Medicamentos|Los 100 más vendidos., IMS Health 28 de gener de 2008. 

Disponible a: <http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2008/435/1201531430.html> 
2
Vademecum. Vademecum internacional, diversos col·laboradors. Disponible a: 

<http://www.vademecum.es/> 

Medicament

Sintrom

Flumil

Adiro (100)

Aspirina (adultos)

Almax

Trankimazin

Augmentine

Cardyl

Lexatin

Flutox

Tranxilium

Yasmín

Seguril

Neobrufen

Dalsy

Espidifen

Orfidal (Wyeth)

Nolotil

Dianben

Omeprazol Ratiopharm o 

Dequintol

Omeprazol Cinfamed

Efferalgan

Gelocatil

Termalgin

Frenadol (Complex)
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CLASSIFICACIÓ 

Seguidament, en veure  que certs principis actius es repetien, s’han ordenat aquests per ordre 

alfabètic i s’han destacat amb un color, per tal de poder sintetitzar els diferents medicaments 

en un de sol. Amb la taula MPAO (medicaments; principi actiu; ordre) se’n pot veure el 

resultat: 

Taula MPAO 

 

Medicament Principi actiu

Nolotil Metamizol

Efferalgan Paracetamol

Gelocatil Paracetamol

Adiro (100) Acetilsalicílico ácido

Augmentine Amoxicilina trihidrato, Clavulánico ácido

Orfidal (Wyeth) Lorazepam

Neobrufen Ibuprofeno

Dianben Metformina

Termalgin Paracetamol

Lexatin Bromazepam

Almax Almagato

Trankimazin Alprazolam

Flumil Acetilcisteína

Sintrom Acenocumarol

Frenadol (Complex) Paracetamol

Aspirina (adultos) Acetilsalicílico ácido

Dalsy Ibuprofeno

Espidifen Ibuprofeno

Tranxilium Clorazepato dipotásico

(Omeprazol) Ratiopharm o Dequintol omeprazol

Cardyl Atorvastatina calcio trihidrato

Yasmín Etinilestradiol / Drospirenona

Seguril Furosemida

(Omeprazol) Cinfamed omeprazol

Flutox cloperastina

Medicament Principi actiu

Sintrom Acenocumarol

Flumil Acetilcisteína

Adiro (100) Acetilsalicílico ácido

Aspirina (adultos) Acetilsalicílico ácido

Almax Almagato

Trankimazin Alprazolam

Augmentine Amoxicilina trihidrato, Clavulánico ácido

Cardyl Atorvastatina calcio trihidrato

Lexatin Bromazepam

Flutox cloperastina

Tranxilium Clorazepato dipotásico

Yasmín Etinilestradiol / Drospirenona

Seguril Furosemida

Neobrufen Ibuprofeno

Dalsy Ibuprofeno

Espidifen Ibuprofeno

Orfidal (Wyeth) Lorazepam

Nolotil Metamizol

Dianben Metformina

(Omeprazol) Ratiopharm o Dequintol omeprazol

(Omeprazol) Cinfamed omeprazol

Efferalgan Paracetamol

Gelocatil Paracetamol

Termalgin Paracetamol

Frenadol (Complex) Paracetamol
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Com es pot veure, l’ordre s’ha alterat de manera que ja no estan col·locats per ordre de venta 

(de més venut a menys venut, és a dir, del Nolotil al Flutox) sinó per ordre alfabètic. Això s’ha 

dut a terme per poder fer més senzilla la visualització, i atès que l’objectiu d’aquest treball és 

l’anàlisi etimològic, la part econòmica o de venta és independent i no altera cap dada. 

La intenció d’aquesta última taula és poder reunir els medicaments segons un sol principi 

actiu, ja que tres medicaments que continguin el mateix principi actiu (com en el cas del 

Neobrufen, el Dalsy i l’Espidifen) obtindran les mateixes equivalències. El resultat final és, 

doncs, la taula MPAR (medicament; principi actiu; reducció): 

AGRUPACIÓ 

taula MPAR 

 

Concloent, els 25 medicaments queden classificats en grups de principis actius, els quals 

despleguen una quantitat determinada de medicaments que són el medicament més venut 

(per exemple, el principi actiu Paracetamol és dels medicaments Gelocatil o Frenadol) i les 

seves equivalències nacionals. Per veure la classificació, la taula PA (principis actius) mostra 

com quedarà finalment la taula de dades. 

DADES FINALS 

Taula PA1 

Medicament Principi actiu

Sintrom Acenocumarol

Flumil Acetilcisteína

Adiro (100), Aspirina (adultos) Acetilsalicílico ácido

Almax Almagato

Trankimazin Alprazolam

Augmentine Amoxicilina trihidrato, Clavulánico ácido

Cardyl Atorvastatina calcio trihidrato

Lexatin Bromazepam

Flutox cloperastina

Tranxilium Clorazepato dipotásico

Yasmín Etinilestradiol / Drospirenona

Seguril Furosemida

Neobrufen, Dalsy i Espidifen Ibuprofeno

Orfidal (Wyeth) Lorazepam

Nolotil Metamizol

Dianben Metformina

Ratiopharm o Dequintol i Cinfamed omeprazol

Efferalgan, Gelocatil, Termalgin, Frenadol (Complex) Paracetamol
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La primera columna indica els principis actius i la segona columna conté els medicaments més 

venuts (marcats en negreta) juntament amb les seves equivalències nacionals. La taula PA1 

mostrada no està completa, està disposada a mode de detall per deixar especificat quins 

camps té. La taula completa (taula PA2) es troba a Annexos atesa la seva extensió.  

Com ja s’ha especificat anteriorment, els medicaments triats són els medicaments de marca o 

comercials. Com es pot veure en totes les taules anteriors, alguns medicaments tenen part del 

nom entre parèntesi. Això és a causa que els noms que estan entre parèntesi, que inicialment 

no eren així sinó que han estat posats expressament, són adjectius o indicacions del 

medicament que, com s’explica als Fonaments Teòrics, no s’han tingut en compte. És el cas de 

Frenadol Complex o Aspirina adultos. Ja en aquesta mostra de taula s’han eliminat els 

medicaments genèrics, com ara Omeprazol Ratiopharm, i els parèntesis. 

1.4 METODOLOGIA 

Amb tots els medicaments ja seleccionats, tan sols s’ha de treballar sobre taules i 

classificacions. L’etimologia dels medicaments pot ser diversa: provinent d’altres idiomes com 

l’anglès o llengües clàssiques, d’elements de màrqueting com les X, Y i Z, el nom del laboratori 

o del descobridor, combinacions de paraules col·loquials per tal que sigui més fàcil recordar-les 

o tan sols pel que transmeten (Valium, per exemple, dóna sensació d’equilibrium). 

Principi actiu

Acenocumarol Sintrom …

Acetilcisteina Flumil

Frenacil, 

Iniston 

mucus, 

Mucoaliv

Àcid Acetilsalicilic Adiro, Aspirina
Aspicor, 

Bioplak

Almagato Almax
Deprece, 

Obetine

Alprazolam Trankimazin …

Amoxicilina trihidrat + 

Clavulànico àcido
Augmentine

Amoclave, 

Clavucid

Atorvastatina calcio 

trihidrato
Cardyl …

Bromazepam Lexatin …

cloperastina Flutox …

Clorazepato dipotàssic Tranxilium Nansius

Etinilestradiol / 

Drospirenona
Yasmín

Drosetil, 

Eloine

Furosemida Seguril …

Ibuprofeno
Neobrufen, Dalsy i 

Espidifen
…

Lorazepam Orfidal …

Metamizol Nolotil …

Metformina Dianben …

Omeprazol Dequintol …

Paracetamol
Efferalgan, Gelocatil, 

Termalgin, Frenadol
…

Medicaments
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Tanmateix, la classificació etimològica no parteix de 0, sinó que se n’estudiaran les bases 

segons l’informe del Ministeri de Sanitat, política social i igualtat del Govern d’Espanya Guía 

para la aceptación de nombres de medicamentos. Directrices de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos sanitarios para la elección del nombre de los medicamentos de uso 

humano3 i l’informe de EMEA ( European Medicines Agency) Guideline on the acceptability of 

names for human medicinal products through the centralised procedure4. S’especifiquen les 

classificacions als Fonaments Teòrics. 

Com que no hi ha cap estudi previ que classifiqui les etimologies dels medicaments (aquest 

n’és el primer i a través d’aquest s’assolirà l’objectiu final, la classificació), les classificacions 

s’extrauran de la mateixa anàlisi dels medicaments, tenint en compte factors com els abans 

citats. S’especifiquen les taules al disseny de la part pràctica. 

Grosso modo, la comparativa s’estableix entre tots els medicaments a través d’una classificació 

prèvia d’aquests segons les etimologies, per tal d’indicar quina és la tendència que predomina. 

1.5 OBJECTIU 

Els resultats consisteixen, per tant, en una comparació entre les diferents classificacions amb la 

finalitat d’establir tendències etimològiques. Les comparatives que es duran a terme queden 

explicades al Disseny de la part pràctica, però la pregunta final que es pretén respondre és: 

Quina etimologia predomina entre els medicaments més venuts i les seves corresponents 

equivalències nacionals? 

1.6 HIPÒTESI 

La tendència predominant a posar nom als medicaments és la creació d’aquests a partir d’una 

paraula procedent del principi actiu, ja que transmet al pacient una seguretat “científica” que 

aquell medicament funcionarà.   

1.7 ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Finalment, en la part de documentació, no s’ha trobat cap treball igual que el que es proposa 

ni tan sols cap de semblant. Tot i així, altres treballs, informes o documents especificats en 

                                                           
3
 Document online. <http://www.aemps.gob.es/industria/regMedicamentos/docs/guia-Nomb-

MUH.pdf> 
4
 Document online. 

<http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/20
09/10/WC500004142.pdf> 
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l’apartat de l’Estat de la qüestió pròpiament, serveixen pels Fonaments Teòrics, pel Disseny de 

la part pràctica i per la Memòria en general. 
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2 ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Aquesta recerca manca d’antecedent clar. L’estudi comparatiu dels orígens etimològics entre 

els medicaments de marca de cada apartat de farmacologia dels deu primers laboratoris del 

mercat de l’any 2012, és una barreja de coneixements per intentar assolir-ne un de nou. Per 

tant, els antecedents que té són de diferents branques i modalitats: científic i lingüístic. 

La part científica es basa tan sols en la documentació dels medicaments (molta part ja 

realitzada per la tria d’aquests). Als Fonaments Teòrics queden detallades les explicacions 

conceptuals dels objectes d’estudi sobre els quals es treballa (què és un medicament de 

marca, què el diferencia d’un fàrmac, quin és el mètode de treball de nomenclatura dels 

laboratoris...). La part lingüística queda reflectida en la recerca de les etimologies de cada 

medicament. 

L’aportació d’aquest treball té com a objectiu la comparació dels neologismes dels 

medicaments per veure’n les tendències i establir-ne una teoria. L’exploració documental és 

extensa ja que, com s’ha dit anteriorment, tracta diversos temes que poden ajudar en 

l’elaboració de la recerca. 

Pel que fa a la informació primària, s’ha trobat un article a El Mundo que és, potser, 

l’antecedent de més profit. En aquest article, escrit per Isabel F. Lantigua i titulat 

DENOMINACIONES DE MEDICAMENTOS. ¿Quién le pone el nombre a los medicamentos?5, 

s’estableixen les bases a partir de les quals el treball i la idea han pogut desenvolupar-se. 

L’article consta de diverses entrevistes amb quatre experts en el camp: Gonzalo Brujo, 

Conseller Delegat d’Interband; Enric Gómez, Director general d’Ogilvy Healthworld; Javier 

Agudo, Vicepresident creatiu i d’estratègia d’Ogilvy CommonHealth; i Santiago Cuéllar, 

Director del Departament d’Acció Professional en el Consell General de Col·legis Oficials de 

Farmacèutics. 

Quant a la informació secundària, és on la recerca ha estat extensa. S’ha buscat als cercadors 

que apareixen a continuació i d’altres, però només s’especifiquen els que han donat resultats 

que poden ser útils al treball. Les paraules cercades han estat les del llistat següent però, igual 

que amb les pàgines, tan sols s’especifiquen aquelles que han donat resultats. 

a) Nom medicament / Nombre medicamiento / Medicinal name 

                                                           
5
 Isabel F. Lantigua. DENOMINACIONES DE MEDICAMENTOS. ¿Quién le pone el nombre a los 

medicamentos? Madrid: 24 de setembre de 2009. Disponible a 
<http://www.elmundo.es/elmundosalud/>, 
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b) Neologisme medicament / Neologismo medicamiento / Medicinal neologism 

c) Medicament / Medicamento / Pharmaceutical drug 

d) Nom fantasia / Nombre fantasía / Fantasy name 

Aquests són els resultats: 

1. Recercat. Dipòsit de la Recerca de Catalunya. És un dipòsit cooperatiu de documents 

digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres 

d’investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats, comunicacions a 

congressos, informes de recerca, etc. <www.recercat.cat>  

- “neologisme medicament”:  

i. CROUS ROVIRA, Mariona. La Neologia mèdica. Facultat de Traducció i 

Interpretació, Universitat Pompeu Fabra. Juny de 2010. [En línia] 

Disponible a: 

<http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/117382/Crous_Rovira_

Mariona_TA.pdf?sequence=1>  

ii. ESTOPÀ, Rosa; CABRÉ I CASTELLVI, M. Teresa. Metodologia del treball en 

neologia: criteris, materials i processos. Institut Universitari de Lingüística 

Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 2004. [En línia] Disponible 

a: 

<http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/84/04mon008.pdf?seq

uence=1>  

2. Google Scholar. Google Acadèmic permet cercar bibliografia especialitzada d’una 

forma senzilla. <scholar.google.cat/schhp?hl=ca>  

- “neologismo medicamento” 

i. VILCHES VIVANCOS, Fernando. Creación neológica y nuevas tecnologías. 

Universidad Rei Juan Carlos. [En línia] Disponible a: 

<http://books.google.es/books?hl=ca&lr=&id=iK1_JTE9aboC&oi=fnd&pg=

PA225&dq=neologismo+medicamento&ots=v1GYi9oYKT&sig=O1fJWvastSc

aBkLYuqoLgv_VHeo#v=onepage&q=neologismo%20medicamento&f=false

> 

3. Google. Cercador online. <google.com> 

i. Farmaindustria. La marca como instrumento de valor de la empresa. Las 

peculiaridades del medicamento. Madrid: 2008. 184 p. Disponible a: 

<https://dl.dropbox.com/s/9lpukluwbvybatm/Farma_industria_master.pd

f> 
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ii. Informe del Ministerio de sanidad, política e igualdad amb Agencia 

española de medicamentos y productos sanitarios. Guía para la aceptación 

[...] uso humano. Madrid: 1 d’agost de 2011. 14 p. Disponible a: 

<http://www.aemps.gob.es/industria/regMedicamentos/guia-Nomb-

MUH.htm>   

iii. Informe d’EMEA. Guidline on the acceptability […] centralised procedure. 

Londres: 11 de desembre de 2007. 14 p. Disponible a: 

<http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_

and_procedural_guideline/2009/10/WC500004142.pdf>   

Concloent, els treballs trobats seran útils pels Fonaments Teòrics, la creació del Disseny pràctic 

i les classificacions de les etimologies. Aquesta recerca aportarà, doncs, una novia visió en el 

camp del neologisme mèdic pel que fa als medicaments. 
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3 FONAMENTS TEÒRICS 

3.1 MEDICAMENTS I FÀRMACS 

Un medicament és vagament definit per qualsevol substància destinada a ser utilitzada en el 

diagnòstic, cura, mitigació, tractament o prevenció de malalties. En canvi, el fàrmac és entès 

com a qualsevol substància biològicament activa, capaç de modificar el metabolisme de les 

cèl·lules sobre les quals fa efecte. Tanmateix, generalment se sol confondre la paraula fàrmac 

com a sinònim de medicament, ja que el principi actiu d’un medicament és el fàrmac, 

terapèuticament parlant. Aquesta confusió es produeix perquè els medicaments que només 

contenen un principi actiu se solen anomenar fàrmacs. 

Per tant, tots els medicaments són fàrmacs però no tots els fàrmacs són medicaments. 

3.2 MEDICAMENTS COMERCIALS O DE MARCA 

Segons l’informe Actualidades farmacológicas. Medicamentos genéricos o nombres genéricos 

de los medicamentos de Nicandro Mendoza Patiño i José Luis Figueroa Hernández del 

Departament de Farmacologia, Facultat de Medicina de UNAM, s’han encunyat diverses 

modalitats per referir-se als medicaments verbalment o per escrit. Es distingeixen tres tipus 

segons el nom: nom químic, nom genèric i nom comercial, registrat o de patent. 

- El nom químic fa referència a la 

composició molecular del fàrmac i ha 

de seguir les regles internacionals de la 

nomenclatura química. 

- El nom genèric és aquell que 

s’estableix per organismes oficials 

nacionals o internacionals; és de 

propietat pública i no està protegit 

sota una patent. 

- El nom comercial, registrat o de patent 

consisteix en la protecció oficial i 

certificada pel govern per explotar de 

mode industrial l’invent. En aquest 

cas, la composició d’un medicament 

comercial pot ser revelada de manera 

incompleta per protegir-se del plagi. La 

patent és respectada pels països que 

tenen conveni autoritzat (Llei de 

patents) i té una duració màxima de 

vint anys. En acabar aquest període, 

els països (indústria farmacèutica) que 

compten amb la infraestructura i 

saben com fer-lo, tenen el dret de 

produir el medicament en qüestió, 

distribuir-lo i vendre’l, és a dir, 

comercialitzar-lo dins del país o a 

l’estranger, i ingressar així en la 

competència econòmica. 
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Nom químic: N-(4-hidroxifenil) acetamida Nom genèric: Acetaminofen Nom comercial: Tylenol 

Per tant, com s’ha dit anteriorment a la Proposta, l’objecte d’estudi d’aquest projecte 

d’investigació són els medicaments comercials sota patent, ja que el nom és escollit pel 

laboratori creador d’aquella substància i en conseqüència, l’únic que dóna peu a una recerca 

etimològica: el que en la indústria s’anomenen noms fantasia. Hi ha, però, algunes excepcions, 

com en el cas de Dretine i Dretinelle: van ser medicaments comercials fins que el govern decidí 

subvencionar-los. Com que l’interés que ocupa el treball recau en el nom de fantasia, no s’ha 

tingut en compte i s’ha analitzat de la mateixa manera que la resta independentment del seu 

valor econòmic. 

3.3 CLASSIFICACIÓ DELS MEDICAMENTS 

Els medicaments, com s’ha vist, es classifiquen en genèrics i comercials. Els noms dels 

medicaments genèrics es formulen amb el principi actiu, el nom del laboratori i les sigles EFG, 

com per exemple, Metamizol Cinfa EFG; els laboratoris estan obligats a anomenar-los així per 

llei. Les sigles EFG garanteixen que el medicament ha estat aprovat per les autoritats sanitàries 

per reunir les condicions de qualitat, seguretat i eficàcia exigides. 

Els medicaments comercials o de marca es divideixen en dos tipus segons la prescripció 

mèdica. A Espanya i alguns països llatinoamericans, els medicaments es dispensen, es 

distribueixen o es venen exclusivament a les farmàcies. Per tant, hi ha medicaments de venta 

lliure i medicaments amb recepta. D’una banda, els medicaments de venta lliure són aquells 

que es distribueixen lliurement a les farmàcies, sense necessitat de prescripció o recepta 

mèdica; es divideixen també en dos tipus: les especialitats farmacològiques publicitàries (EFP), 

que corresponen als medicaments publicitats als mitjans de comunicació de masses com la 

televisió, i els productes OTC (“Over the Counter”), que són medicaments destinats a 

l’alleujament, tractament o prevenció d’afeccions menors. D’altra banda, es medicaments amb 

recepta mèdica són aquells receptats per un metge pel tractament d’una malaltia o símptoma 

concret.6 

                                                           
6
 Col·laboradors de Wikipedia. Medicamento [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2013 [data de 

consulta: 3 de desembre de 2012]. Disponible a 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medicamento&oldid=70488986>. 
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Per tant, es pot concloure que als medicaments de venta lliure és on hi ha més disputa ja que, 

a diferència dels de recepta mèdica, que són específics per a una malaltia en concret, als que 

són sense recepta el que compta és el màrqueting. 

3.4 LA IMPORTÀNCIA DEL MEDICAMENT DE MARCA 

El motiu pel qual s’han triat els medicaments de marca i no els genèrics ha quedat explicat a 

l’apartat anterior. Aquest apartat pretén respondre a la següent qüestió: per què s’hauria de 

fer una investigació en la marca, quina importància té? La resposta a aquesta pregunta 

s’extreu d’un document publicat per Farmaindustria, La marca como instrumento de creación 

de valor para la empresa7. Es tracten els següents punts: 

- Pàgina 8 

 La marca tradueix sensacions, expectatives i garanties, però sempre des d’una 

percepció personal i intransferible. 

 Un pacient espera d’un determinat medicament la prevenció, la cura o l’alleujament 

d’una malaltia. Sens dubte, la marca suposa compromís. 

 La marca és molt important en el sector dels medicaments perquè és un referent per 

al metge, que la fa servir per la prescripció; per al farmacèutic, que la identifica amb la 

dispensació; i per al pacient, que la reconeix quan se li administra el medicament. 

- Pàg. 19 

 Les empreses farmacèutiques fan, en general, grans inversions en I+D (Investigació + 

Desenvolupament). Per tant, el principal actiu d’aquestes empreses són les patents 

que protegeixen les seves invencions i que permeten la seva explotació exclusiva 

durant el temps que marquin les respectives lleis, vint o trenta anys normalment. 

                                                           
7
 Farmaindustria. La marca como instrumento de valor de la empresa. Las peculiaridades del 

medicamento. Madrid: 2008. 184 p. Disponible a: 
<https://dl.dropbox.com/s/9lpukluwbvybatm/Farma_industria_master.pdf> 

Medicaments 

Comercials o 
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 A més, com la resta de productes, s’han de distingir dels seus competidors a través 

d’una marca. Així, durant la patent vigent, als pacients a qui aquell medicament els ha 

funcionat, en recordaran el nom i no la formulació química ni el principi actiu. 

- Pàg. 17 

 Quan la vida de la patent finalitza, el producte patentat passa a domini públic. És 

llavors, quan algunes administracions permeten que es fabriquin medicaments 

genèrics que son bioequivalents amb el que va estar protegit sota la patent. 

 La presentació dels genèrics als seus envasos no pot introduir cap element que imiti o 

evoqui als de l’envàs originari, ja que pot crear confusió. 

- Pàg. 60. Valor de la marca d’un medicament: característiques 

 La marca assegura garantia de l’eficàcia, la tolerabilitat, el seguiment dels controls i els 

estàndards més rigorosos de qualitat. En general, seguretat, compromís i continuïtat. 

- Pàg. 79. Estratègies empresarials en la selecció de marques farmacèutiques 

 Hi ha una necessitat de trobar una marca adequada 

 Primera fase: anàlisi estratègic basat en la selecció de possibles noms8 (denominacions 

accessibles que no estiguin protegides per altres marques, ja que es  busca la 

diferenciació d’altres competidors) 

 Segona fase: examen d’adequació o suitability screening (s’eviten noms malsonants o 

que impedeixin la comercialització) 

 Tercera fase: recerca qualitativa  (selecció de la marca segons les preferències dels 

consumidors o dels sectors interessats) 

3.5 NOMS FANTASIA 

Els noms fantasia  són, en certa manera, un neologisme. El neologisme (De neo-, el gr. λόγος, 

paraula, i –isme) és una paraula nova que apareix en una llengua, la inclusió d’un significat nou 

a una paraula ja existent o una paraula procedent d’una altra llengua. Bàsicament és el 

mecanisme de formació de paraules. La formació de neologismes es basa en diversos recursos, 

i aquest són els usats en el treball: 

- La composició consisteix en la unió. Es forma una nova paraula a partir de la unió de 

dos o més paraules ja existents; per exemple: pica + pedra > picapedra 

a. Composició sàvia: combinació de formants cultes (llatins o grecs) o d’un mot 

patrimonial amb un formant culte; per exemple: mega + polis > megàpolis 

                                                           
8
 Els passos de la selecció s’expliquen d’una manera desenfadada per Roth, a l’article What is branding? 

My son Adolf 
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- La derivació consisteix en l’addició. S’adhereixen prefixos o sufixos a l’arrel o lexema 

d’una paraula; per exemple: des + comprimir > descomprimir 

- El Manlleu consisteix en la incorporació de mots presos d’altres llengües. Poden 

arribar a adaptar-se a la llengua receptora com en el cas de disquet, hoquei o xip, que 

provenen de diskette, hokey i chip en anglès. 

a. Calc: formació d’una unitat lèxica per imitació de l’estructura o significació 

d’un mot estranger; per exemple: space shuttle (llançadora espacial) o 

container (contenidor). 

b. Cultisme: mot manllevat i adaptat d’una llengua morta sense seguir la 

cronologia de l’evolució lingüística; en el cas català consisteix a prendre un 

mot llatí o grec en temps posteriors a l’Edat Mitjana; per exemple: articulus > 

article 

c. Semicultisme: Mot manllevat i adaptat a una llengua que no ha sofert evolució 

fonètica completa però presenta un estadi més evolucionat que no un 

cultisme; per exemple: saeculum > segle 

d. Xenisme: mot manllevat d’una altra llengua que té com a referent un element 

inexistent en la cultura pròpia. Quan l’element denominat deixa d’ésser 

estrany, el mot esdevé un manlleu; per exemple: curri, de curry en anglès. 

Aquesta informació ha estat extreta, en major part, de Metodologia del treball en neologia: 

criteris, materials i processos de l’Observatori de Neologia Papers de l’IULA, Universitat 

Pompeu Fabra de Rosa Estopà i Teresa Cabré (esmentat a l’Estat de la Qüestió). Serveix, per 

tant, per establir una taula sobre quin tipus de neologisme es basa el nom del medicament. 

Tanmateix, aquesta taula es pot veure ampliada a mesura que s’estudiïn els noms, ja que hi ha 

la possibilitat de trobar neologismes diferents, com ara la patent d’un medicament d’acord 

amb el nom del creador o altres tècniques de màrqueting. 

En relació a La Neologia mèdica de Mariona Crous, treball esmentat anteriorment a l’Estat de 

la Qüestió, es presenten aquestes dades pel que fa als neologismes: 

- “Actualment, el manlleu és considerat un dels principals recursos lèxics de formació 

de neologismes [...] No obstant això, el fet de no haver trobat cap exemple de 

neologisme mèdic (en el seu treball) manllevat em fa pensar que dins l’àmbit de les 

ciències de la salut aquest recurs lèxic de formació de paraules no és gaire habitual”. 

- “El calc, en canvi, és un recurs lèxic molt important [...]Actualment aquest procés de 

recerca i innovació mèdica es produeix bàsicament als països anglòfons i, per tant, 

quan apareix un neologisme mèdic en anglès immediatament és introduït a la resta de 
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llengües normalment realitzant una traducció literal. La llengua receptora únicament 

haurà de trobar un nou terme que permeti denominar el nou concepte en els casos en 

què no sigui possible realitzar una traducció literal.” 

- “La composició culta també és un procediment lèxic de formació de paraules bastant 

freqüent per a la creació de vocabulari tècnic i científic, ja que la terminologia i la 

neologia tècnica i científica sovint es formen a partir de radicals provinents d’una 

llengua clàssica (llatí o grec). Aquest tipus de compostos presenten la particularitat que 

el primer element gairebé sempre acaba en –i o en –o”. 

Cal aclarir que la recerca del treball de Mariona Crous es basa en la neologia mèdica i no en els 

medicaments. No s’aprofundirà de manera tan exhaustiva en els cultismes (compostos cultes 

formats per dues radicals cultes, cultes homogenis o heterogenis, compostos híbrids, etc.).  

3.6 GUIES PER A L’ACCEPTACIÓ DELS NOMS FANTASIA 

En aquest apartat tan sols s’especifiquen aquelles bases que es creuen útils pel treball. 

a) Informe del Ministerio de sanidad, política social e igualdad amb Agencia española 

de medicamentos y productos sanitarios. Guía para la aceptación de nombres de 

medicamentos. Directrices de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

sanitarios para la elección del nombre de los medicamentos de uso humano.9 

 

Identificació pròpia del medicament per evitar errors o confusions: L’article 35 del RD 

1345/2007 estableix que el nom del medicament no pot induir a errors sobre les propietats 

terapèutiques o la naturalesa d’aquest, evitant aquells que poden induir a error en la 

prescripció o dispensació a casa de denominacions ja existents en el mercat farmacèutic, de 

l’ús d’altres denominacions anteriors o dels hàbits de prescripció. En relació als medicaments 

comercials, estableix que la seva denominació no podrà ser igual o induir a confusió amb altres 

medicaments subjectes a prescripció mèdica o finançats amb fons públics.  

                                                           
9
 Informe del Ministerio de sanidad, política e igualdad amb Agencia española de medicamentos y 

productos sanitarios. Guía para la aceptación [...] uso humano. Madrid: 1 d’agost de 2011. 14 p. 
Disponible a: <http://www.aemps.gob.es/industria/regMedicamentos/guia-Nomb-MUH.htm> 
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CRITERIS PER LA FORMACIÓ DELS NOMS DELS MEDICAMENTS D’ÚS HUMÀ. 

Article 14.2 de la Llei 29/2006 

1. Ús de la DOE/DCI 
10

 junt a una marca comercial o al nom del titular de l’autorització de 

comercialització o del fabricant 

 Si ja existeix una DOE/DCI, s’ha d’incloure sencera al nom, sense abreviatures ni omissions. 

S’han de considerar totes les versions lingüístiques de la DCI. 

 El nom del titular que s’inclogui al nom del medicament serà el nom oficial, complet o 

abreujat, del titular o fabricant o bé d’una marca pertanyent a aquest. 

2. Ús de la marca comercial o el nom de fantasia com a denominació del medicament 

 Els noms inventats o de fantasia no han de derivar de denominacions comuns 

 Les abreviatures, en els medicaments de marca, resulten acceptables en els terminis que 

s’estableix en les guies de l’Agencia Europea de Medicaments (EMA)
11

 

 S’accepten qualificatius o abreviatures acompanyant el nom comercial sempre i quant: 

I. Afegeixin informació sobre les característiques del medicament o indiquin alguna 

diferencia que ajudi a identificar i seleccionar el medicament. 

II. No hi hagi probabilitat d’error. 

CRITERIS DE DENEGACIÓ D’UN NOM O MARCA  

1. Confusió fonètica o ortogràfica amb d’altres medicaments 

2. Denominació utilitzada prèviament en un medicament d’autorització revocada i no 

havent passat cinc anys des de la revocació. 

3. Semblant fonètic o ortogràfic amb una DOE, amb una CDI recomanada o proposada 

per la OMS, o amb una denominació comuna usual o científica.  

4. Confusió amb un medicament genèric 

5. Transmissió o suggestió de connotacions terapèutiques o farmacèutiques que no 

s’ajustin a les indicacions autoritzades per dit medicament. 

6. Inducció a error respecte la seva composició o naturalesa. 

7. El nom resulta ofensiu o conté connotacions negatives 

ÚS DE QUALIFICATIUS 

Els següents qualificatius són els que no es tindran en compte a l’hora d’analitzar els 

medicaments.12 

1. Dosis de principis actius: 

                                                           
10

  Denominació Oficial Espanyola/Denominació Comú Internacional  
11

 Apartat 2.4.4. de la 5a revisió del document EMA Guideline on the acceptability of names for human 
medicinal products processed through the centralised procedure 
12

 Cap d’aquests qualificatius es tindran en compte si funcionen com a complement del nom del 
medicament. Si formen part del nom de fantasia, esdevindran part de la classificació. 
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2. Relatius a la composició: 

 

3. Relatius a la via d’administració: 

 

4. Relatius als grups d’edat als quals va dirigit. 

5. Relatius al temps de deliberació de les substàncies actives: 

 Flas, flash, etcètera per formes bucodispersables liofilitzades que es disolen a la 

boca 

 Retard, Retardat, etcètera, per les formes farmacèutiques de liberació prolongada, 

controlada o sostinguda. 

 Instant, rapid, fast, etcètera, per aquells medicaments que demostren una major 

rapidesa en els paràmetres farmacocinètics (Tmax). 

6. Relatius al sabor/aroma: 

 

b) Informe d’European Medicines Agency (EMEA). Guidline on the acceptability of 

names for human medicinal products processed through the centralised 

procedure.1314 

                                                           
13

 Informe d’EMEA. Guidline on the acceptability […] centralised procedure. Londres: 11 de desembre de 
2007. 14 p. Disponible a: 
<http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/20
09/10/WC500004142.pdf>  
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ASPECTES CONSIDERATS QUE INDUEIXEN A CONFUSIÓ  

- La indicació 

- A quin tipus de pacient va dirigit 

- La forma farmacèutica 

- La via d’administració 

- La dosi 

- L’ús i la dispensació 

- Status legal (prescripció) 

- Designacions per medicaments orfes 

- Dany que pot provocar en cas de barreja de medicaments 

La resta del document es plasma en el document anterior del ministeri espanyol. 

DOE / DCI 

La DOE (Denominació Oficial Espanyola) és la versió espanyola de la DCI adoptada pel Ministeri 

de Sanitat i Consum. La DCI (Denominació Comú Internacional) ha estat creada per la 

Organització Mundial de la Salut (OMS) per identificar a cada medicament amb un nom 

específic i reconegut en tots els països. 

La DOE disminueix el risc de confusió, evita duplicitats en la prescripció i l’administració, 

redueix el risc d’al·lèrgia als medicaments, prevé interaccions entre medicaments, garanteix 

l’enteniment entre professionals i pacients d’arreu, contribueix a reduir la despesa 

farmacèutica i  facilita la identificació dels medicaments. 

 

  

                                                                                                                                                                          
14

 Traducció feta per l’autora del treball. 
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4 DISSENY DE LA PART PRÀCTICA 

4.1 DADES. OBJECTE D’ESTUDI. 

L’objecte d’estudi seleccionat són els 25 medicaments més venuts a Espanya entre el 

novembre de 2006 i l’octubre de 2007 i les seves corresponents equivalències nacionals 

segons IMS Health en un article publicat a El Mundo el 28 de gener de 2008 i el Vademecum a 

Equivalències internacionals, d’on s’ha seleccionat tan sols les equivalències d’Espanya . 

Aquesta part ha quedat explicada a la Proposta. 

4.2 ANÀLISI DE DADES. METODOLOGIA. 

Tenint present totes les dades necessàries, és a dir, tots els medicaments i les seves 

equivalències nacionals, surten 18 grups de principis actius els quals contenen un nombre 

determinat de medicaments per cada principi. Per poder fer l’anàlisi etimològica, es necessiten 

certes dades de cada medicament, que són les que es mostren a continuació a la taula 11 com 

a exemple de com ha de quedar dita taula. Les taules que es creen son taula 1, taula 2, taula 3 

i així successivament fins la taula 18. Els camps de la taula que s’expliquen a continuació hi són 

perquè poden tenir directament o parcial relació amb l’etimologia: 

- Principi actiu: comú a tots els medicaments de la taula, pot donar nom a una part del 

medicament (com succeeix a Etindros  (d’etinilestradiol + drospirenona)) 

- Detalls i Mecanisme d’acció: breu explicació del principi actiu, que pot ajudar a 

comprendre la funció d’aquest i l’efecte que produeix sobre el pacient (com succeeix a 

Bioplak, que fa referència a les plaquetes o a Antidol, que combat el dolor) 

- Medicament: hi apareix el nom del medicament que es treballa 

- Laboratori 

1. Titular: el laboratori que ven el medicament, per algun possible canvi al nom en passar 

de l’idioma del fabricant a l’idioma de venta 

2. Fabricant: el laboratori creador del medicament per algun possible nom amb el nom 

del laboratori o del creador 

Taula 1 
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4.3 TRACTAMENT DE DADES. METODOLOGIA. 

Un cop classificades totes les mostres, es passa a l’anàlisi etimològic de cada medicament. 

L’anàlisi es porta a terme tenint en compte les bases dels documents: Guidline on the 

acceptability of names for human medicinal products processed through the centralised 

procedure, d’European Medicin Agency, i Guía para la aceptación de nombres de 

medicamentos, del Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad amb la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios, com s’explica als Fonaments Teòrics. El procés per 

descobrir l’etimologia és l’observació de la paraula en relació a les seves característiques. Es 

consideren com a característiques els apartats que apareixen a la Taula 1 fins la Taula 18 i els 

següents ítems: 

A. Principi actiu i/o components Drosetil = drospirenona + etinilestradiol 

B. Laboratori Ibubex = laboratori Bexal 

C. Indicació (activitat) i/o efecte Frenadol = frena el dolor 

D. Localització Fluimucil = fluïdifica la mucositat 

E. Adjectivació Espidifen = d’acció ràpida 

F. Fonètica Sekisan = per a la tos seca 

G. Manlleu Stopain = de l’anglès stop, parar 

H. Posologia Junifen = indicat per a joves 

Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció

Drospirenona y 

etinilestradiol

Drospirenona i etinilestradiol són dues 

hormones femenines la funció dels 

quals es anticonceptiva. Es troben en 

cada comprimit en una petita dosi. 

Anticonceptiu oral combinat. Inhibició 

de l'ovulació i canvio en l'endometri.

Titular Fabricant

Yasmin Bayern Hispania S.L; Barcelona, Espanya
Bayer Schering Pharma AGOO; Berlín, 

Alemanya

Drosetil
Laboratorios León Farma S.A.; Lleó, 

Espanya

Laboratorios León Farma S.A.; Lleó, 

Espanya

Dretine Teva Pharma S.L.U; Madrid, Espanya
Laboratorios León Farma S.A.; Lleó, 

Espanya

Dretinelle Teva Pharma S.L.U; Madrid, Espanya
Laboratorios León Farma S.A.; Lleó, 

Espanya

Eloine Bayern Hispania S.L; Barcelona, Espanya Bayer Weimar GmbH; Jena, Alemanya

Etindros
Laboratorios León Farma S.A.; Lleó, 

Espanya

Laboratorios León Farma S.A.; Lleó, 

Espanya

Liofora Bayern Hispania S.L; Barcelona, Espanya Bayer Weimar GmbH; Jena, Alemanya

Yasminelle Bayern Hispania S.L; Barcelona, Espanya Bayer Pharma AG; Berlín, Alemanya

Yaz Bayern Hispania S.L; Barcelona, Espanya Bayer Weimar GmbH; Jena, Alemanya

Yira Bayern Hispania S.L; Barcelona, Espanya
Jenapharm GmbH Andco Kgoo; Jena, 

Alemanya

Medicament
Laboratori
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d. Desinència màrqueting Mucolicina = desinència que recorda a un principi actiu 

L’enumeració A-H i “d” serveix per poder classificar els medicaments de manera més ràpida i 

ordenada. Per tant, quan l’etimologia de la paraula es correspon amb un dels apartats, es 

classificarà sota la lletra d’aquest. Atès que els medicaments no només estan compostos per 

una sola part, és a dir, només expressen un dels apartats (A,B,C...), s’estableixen grups 

etimològics amb les possibles combinacions que poden aparèixer. Aquestes combinacions es 

divideixen en quatre tres grups que alhora es divideixen en subgrups (un dels grups, el 3, es 

divideix també en dos grups abans dels subgrups). 

Grups: 

1. Etimologia simple: formada tan sols per una de les característiques. Lasain (G – 

Manlleu) prové del basc i significa tranquil·litat. 

2. Etimologia composta: formada per dues característiques. Ratiodol (B – Laboratori + C – 

Indicació) està compost per Ratio, del laboratori Ratiopharm i dol de dolor. 

3. Etimologia derivada: formada per una o dues de les característiques i una desinència 

de fantasia, anomenada “desinència màrqueting”.15 

3.1. Etimologia derivada simple: formada per una sola característica i una desinència 

màrqueting. Aulcer (d – Desinència màrqueting + D – Localització) està compost 

per A, desinència màrqueting i ulcer, úlcera. 

3.2. Etimologia derivada composta: formada per dues o més característiques i una 

desinència màrqueting. Arapride (B – Laboratori + A – Principi actiu + d – 

desinència màrqueting) està compost per Ara, del laboratori Arafarma; pr, 

d’omeprazol; i ide, com a desinència màrqueting. 16 

4. Fantasia: formada per paraules sense un sentit semàntic amb un objectiu merament 

comercial. Solen ser paraules curtes, en les quals apareixen les lletres X, Y i Z o bé 

tenen una fonètica determinada. Diltix, paraula de dues síl·labes acabada en X, fàcil de 

memoritzar. 

                                                           
15

 Es considera “desinència” el prefix, infix o sufix de dues o més lletres a excepció de la x, la y i la z, que 
també s’hi consideren.  
16

 Certes etimologies poden estar formades per tres característiques i una derivada. Per fer-ne la 
classificació, es tenen en compte les etimologies repetides com si fossin una de sola i poder incloure-les, 
així, en la classificació establerta. (veure medicament Dretinelle) 
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Subgrups: són les combinacions que es poden crear. Com s’ha explicat anteriorment, en 

comptes de classificar els medicaments amb el nom del grup al qual pertanyen, se’ls atribueix 

una de les lletres que corresponen a les característiques. Així doncs: 

1. Etimologia simple : 7 etimologies 

EA17 EB EC ED EF EE EF EG EH 

2. Etimologia composta: 36 etimologies 

E1=A+A 

E2=A+B 

E3=A+C 

E4=A+D 

E5=A+E 

E6=A+F 

E7=A+G 

E8=A+H 

 
 

 

E9=B+B 

E10=B+C 

E11=B+D 

E12=B+E 

E13=B+F 

E14=B+G 

E15=B+H 

 

E16=C+C 

E17=C+D 

E18=C+E 

E19=C+F 

E20=C+G 

E21=C+H 

 

E22=D+D 

E23=D+E 

E24=D+F 

E25=D+G 

E26=D+H 

E27=E+E 

E28=E+F 

E29=E+G 

E30=E+H 
 

E31=F+G 

E32=F+G 

E33=F+H 
 

E34=G+G 

E35=G+H 
 

 

E36=H+H 

3. Etimologia derivada 

3.1. Etimologia derivada simple: 7 etimologies 

d+A18 d+B d+C d+D d+E d+F d+G d+H 

3.2. Etimologia derivada composta: 36 etimologies 

d+E1 fins a d+E36 

El grup 4 (fantasia) no conté subgrups. Per aquest motiu, tan sols participarà en la comparació 

entre grups i s’exclourà de la comparació entre subgrups, atès que el nivell no és el mateix.  

                                                           
17

 “E” és etimologia 
18

 No es té en compte la posición en què es trobi la desinència atès que l’interès recau tan sols en la 
presencia d’aquesta. 
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Per entendre els apartats que s’han explicat, a continuació apareix la Llista etimologies que 

recollirà la informació del treball de camp amb algun exemple per poder veure’n el 

funcionament. 

Llista etimologies 

PA3 – Àcid acetilsalicílic 

Adiro A+C A=acetilsalicílic + diro=direcció (ajuda en la correcta direcció de la sang) 

Aspi cor d+D Aspi=aspirina + cor= del llat. cor, cordis 

Aspirina A+A+d A=acetilsalicílic + spir=spiraea ulmaria + ina=desinència màrqueting 

Bioplak d+A Bio=del gr. βίος,ου ὁ, vida + plak=plaquetes 

Flamascard E+d+C Fla=flas, ràpid + mas=més, desinència màrqueting + 

 card= καρδία,ας ἡ, cardio-, relatiu al cor 

Herylt D+d He=del gr. αἰμα ἀτος ὁ, sang + rylt=desinència màrqueting 

Tromalyt D+d Trom=tromb sanguini + lyt=desinència màrqueting 

 

A la primera fila hi ha el principi actiu, a la primera columna el medicament, a la segona la 

classificació i a la tercera l’etimologia. A la segona columna no hi apareix la classificació (E1, E2, 

d + EA, etc.) perquè aquesta tan sols té utilitat per a la Taula etimologies. Aquesta taula 

sintetitza la llista de manera que es pot fer el recompte d’etimologies iguals que es repeteixen. 

Taula etimologies 

De manera esquemàtica, la taula en la qual es treballa té una estructura com la que apareix 

més avall, on M correspon a “medicament”, E, a “etimologia”, PA, a “principi actiu” i el 

número, al nombre de camps.  
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La taula etimologies completa dóna pas al tractament dels resultats. 

4.4 TRACTAMENT DELS RESULTATS. METODOLOGIA. 

L’objectiu principal del treball és fer una comparativa entre les etimologies per tal d’obtenir el 

nombre d’etimologies més usat en els medicaments seleccionats. Es pretén respondre a 

aquest interrogant a través d’aquestes comparatives: 

1. Tendència que predomina entre els subgrups 

2. Tendència que predomina entre els grups 

Després del procés de treball de dades, s’espera respondre a les següents qüestions conforme 

les diferents comparatives: 

1. Entre els subgrups: 

I. Quants medicaments es troben a E1, E2, E3... E10? 

II. Quina etimologia predomina? 

2. Entre els grups: 

I. Quants medicaments es troben a etimologia composta, quants etimologia derivada 

simple...? 

II. Quina etimologia predomina? 

Columna1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

M1

M2 X

M3 X

M4 X

M5 X

M6 X

M7 X

M8 X

M9 X

M10 X

M11 X

M12 X

M13 X

M14 X

M15 X

M16 X X

M17 X

M18 X

M19 X

PA3

PA4

PA1

PA2
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Amb les dades completament recollides i tractades, s’obtenen els resultats a través d’un 

procés com el que es mostra a continuació: 

Prenent com a exemple la taula etimologies anterior, en la qual les X s’han escrit a l’atzar, es 

podrà mostrar un exemple del procés que se seguirà en tots els medicaments durant el treball 

real. 

De la taula etimologies en surt una taula dinàmica a mode de resum, en la qual se sumen la 

quantitat d’etimologies escrites dins d’un mateix camp. 

1. Per fer el recompte d’etimologies 

escrites dins d’un mateix camp (E1, 

per exemple), se seleccionen les 10 

etimologies a “Valors”. L’ús de la 

taula dinàmica, en aquest cas, és 

útil en tant que es pot escriure 

qualsevol cosa a la taula (X) i 

aquesta en fa un resum comptant el 

nombre de caselles que contenen 

alguna cosa. S’obté, doncs, el 

nombre de caselles omplertes per 

cada etimologia (columna).  

2. Un cop seleccionades les 10 etimologies, en resulta una taula-resum (anomenada taula 

resum), la qual pot estar comprimida (que és la que interessa, ja que aporta els resultats) o bé 

desplegada, que és la mateixa taula que taula etimologies però amb “1” en comptes del que hi 

ha escrit. 

Taula resum 

Comprimit:

Desplegat: 
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D’aquesta taula se n’obtenen els resultats entre els subgrups. Per obtenir els resultats entre 

els grups, tan sols s’ha de sumar el número obtingut dels components de cada grup: 

Els continguts de la taula que es mostra a continuació no són reals. Cal afegir que els nombres 

triats són aleatoris, pel que les dues taules no es corresponen amb els nombres. 

 

4.5 PRESENTACIÓ DELS RESULTATS. 

Els resultats de les comparatives es presenten a través de gràfics que faciliten la visualització 

d’aquests. Els gràfics constitueixen la conclusió de la investigació i es presenten en forma de 

barra horitzontal. N’apareixen dos d’acord amb les dues comparatives que es fan: entre els 

subgrups i entre els grups. 

  

Fantasia

EA EH E1 E2 E34 E35 E36 d + A d + H d + E1 d + E2 d + E35 d + E36 Fantasia

5 6 6 1 5 0 4 6 4 3 3 6 2 4 7 8 8 8 7 8 7 5

ES EC EDS EDC

suma

… … … …

TOTAL
TOTAL2 suma suma suma
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5 DESENVOLUPAMENT DE LA PART PRÀCTICA 

5.1 DADES. OBJECTE D’ESTUDI. 

La taula PA2 on apareix el llistat de medicaments complet es troba a Annexos. Atès que la 

taula queda tallada per la seva extensió, es pot visualitzar completa en el següent enllaç: 

https://dl.dropbox.com/s/9t319o0skroxeyz/taula%20PA2.pdf  

5.2 ANÀLISI DE DADES. RESULTATS. 

La taula 1 fins la taula 18 on apareix la informació del medicament es troba a Annexos a causa 

de la seva extensió.  

5.3 TRACTAMENT DE DADES. RESULTATS. 

Les explicacions del funcionament de la llista i la taula queden explicades al Disseny de la Part 

Pràctica. En aquest apartat s’afageixen els oportuns aclariments d’acord amb certs 

medicaments que requereixen una breu explicació per poder entendre’n l’etimologia. A més, 

es destaquen amb subratllat taronja els elements que predominen en un sol principi actiu i 

s’especifica al costat d’aquest entre parèntesi. Per exemple, a l’acetilcisteina destaca l’element 

“muco”. 

A= Principi actiu i/o components 
B= Laboratori 
C=Indicació (activitat) i/o efecte 

D=Localització 
E=Adjectivació 
F=Fonètica 

G=Manlleu 
H=Posologia 
d.=Desinència màrqueting 

PA1 – Acenocumarol 

Sintrom d+D Sin=del llat. sine, sense + tromb=tromb sanguini 

PA2 – Acetilcisteina (moc) 

Flumil C+D+d Flu=fluidificació + m=del llat. mucus, -i , moc + il=desinència 

màrqueting 

Fluimucil C+D+d Flui=fluidificació + muc=del llat. mucus, -i , moc + il=desinència 

màrqueting 

Flumonac C+D+d Flu=fluidificació + mo= del llat. mucus, -i  , moc + nac=desinència 

màrqueting 

Frenacil C+A Frenar=frenar + acil=acetilcisteina 

Iniston 

mucus 

d+D Iniston=desinència màrqueting19 + Mucus=del llat. mucus, -i , moc 

Mucoaliv D+C Muco=del llat. mucus, -i , moc20 + aliv=alivio (alleujament) 

Mucolibex D+B Mucoli= del llat. mucus, -i , mucolític + bex=laboratori Bexal 

Mucolicina21 D+d Mucoli= del llat. mucus, -i , mucolític + cina = desinència 

                                                           
19

 Iniston és una desinència comuna entre els medicaments del mateix laboratori 
20

 En llatí els enunciats dels mots es nomenen amb el nominatiu singular i el genitiu singular. Alguns 
medicaments, com ara Mucoaliv o Mucolibex no han près l’enunciat sinó l’arrel de la paraula. En aquest 
cas, l’arrel de mucus es muco-. 

https://dl.dropbox.com/s/9t319o0skroxeyz/taula%20PA2.pdf
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màrqueting 

Ratiomucol B+D Ratio=laboratori Ratiopharm + mucol =del llat. mucus, -i , moc 

Solmucol C+D Sol=solució (de solucionar) + mucol= del llat. mucus, -i , moc 

PA3 – Àcid acetilsalicílic (relacionat amb la sang) 

Adiro A+C A=acetilsalicílic + diro=direcció (ajuda en la correcta direcció de la 

sang) 

Aspi cor d+D Aspi=aspirina + cor= del llat. cor, cordis 

Aspirina22 A+A+d A=acetilsalicílic + spir=spiraea ulmaria + ina=desinència màrqueting 

Bioplak d+A Bio=del gr. βίος,ου ὁ, vida + plak=plaquetes 

Flamascard E+d+C Fla=flas, ràpid + mas=més (concentració), desinència màrqueting + 

 card= καρδία,ας ἡ, cardio-, relatiu al cor 

Herylt D+d He=del gr. αἷμα,αἷματος ὁ, sang + rylt=desinència màrqueting 

Tromalyt D+d Trom=tromb sanguini + lyt=desinència màrqueting 

PA4 – Almagat 

Almax23 F+d Alma=”calma” + x=terminació final de “relax” 

Deprece H Deprece=depressa, de deliberació ràpida a la boca 

Obetine C+d Obe=del basc, milloria + tine=desinència màrqueting 

PA5 – Alprazolam 

Trankimazin C+A Tranki=tranquil·litzant + mazin=”masio” a Cuba, “macío” a 

Espanya24 

PA6 – Amoxicil·lina + Àcid clavulànic (principi actiu) 

Augmentine25 F Augmentine=”augment” 

Amoclave A+A Amo=amoxicil·lina + clave=clavulànic 

Amoxyplus 

A+d Amoxy=amoxicil·lina (amb la substitució de la “i” per la “y”) + plus = 

del llat. plus, pluris, més 

Arosyn26 

G Arosyn=del japonés “arose”, sorgir + contracció amb “hiraki”, 

llum“que sorgeixi la llum” 

Burmicin G+d Burm= de l’anglès burn, cremar + icin=desinència màrqueting 

Clavepen A+A Clave=clavulànic + pen=penicil·lina 

Clavucid A+d Clavu=clavulànic + cid=desinència màrqueting 

Clavumox A+A Clavu=clavulànic + mox=amoxicil·lina 

Duonasa 

A+D Duo=del llat. duo, duae, duo, dos(principis actius) + nasa=nasal 

(indicat per a infeccions nasals) 

                                                                                                                                                                          
21

 Certes desinències persegueixen l’objectiu de produir en el medicament un efecte fònic semblant al 
nom d’un principi actiu. Aquest fet otorga al medicament la sensació de confiança al client, la fiablitat 
que aquell medicament serà efectiu. És el cas de la majoria de desinències màrqueting. 
22

 Tots els medicaments que contenen la desinència aspi són del laboratori Bayern, el creador de 
l’aspirina. Això és degut a la popularització del darrer medicament. 
23

 Almax podria tenir tres possibles etimologies: provinent de la fonètica semblant a “calma”, provinent 
del laboratori Almirall, o provinent del principi actiu almagat. S’ha considerat que l’etimologia original 
era la fonètica per la tendència que té el laboratori a fer servir aquest tipus d’etimologia. 
24

 El “macío” o “ masio” és una planta indicada per a cures relaxants que s’utilitzava antigament. El nom 
científic és Typha domingensis. 
25

 Augmentine deu el seu nom a un augment de la concentració. Aquest medicament sortí com a 
competència de clamuxil, el medicament que llavors liderava les ventes. A Altior li succeeix el mateix. 
26

 Arosyn, que significa “que sorgeixi la llum” està indicat especialment per a infeccions oculars. 
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Eupeclaninc G+A+A Eu=del gr. εὐ, bé + pe=penicil·lina + claninc=clavulànic 

Inmupen C+A Inmu=inmunització + pen=penicil·lina 

Kelsopen d+A Kelso=desinència màrqueting + pen=penicil·lina 

Odontobiotic 

D+C Odonto= del gr. ὀδών, ὀδόντος, dent(indicat per a infeccions 

dentals) + biotic= del gr. βίος,ου ὁ, vida, se’n deriva biotic, que fa 

referència a antibiòtic 

Pangamox G+A Pan=del gr. πᾶς,πᾶσα,πᾶν, tot + amox=amoxicil·lina 

PA7 – Atorvastatina (calci trihidrat) 

Cardyl 

D+d Card=del gr. καρδία, ας ἡ i del llat. cardio-, cardio-+yl=desinència 

màrqueting 

PA8 – Bromazepam 

Lexatin27 F Lexatin=”relax” 

PA9 – Cloperastina (tos) 

Flutox C+D+d Flu=fluidificació + to=tos + x=desinència màrqueting 

Sekisan F+d Sek=tos seca + isan=desinència màrqueting 

PA10 – Clorazepat dipostàssic 

Tranxilium F Tranxilium=”tranquil”, de l’adj. Llat. “tranquillium”, canvis afegint X 

per assimilar-o a un PA 

Nansius E+C N=no + ansius=del llat. anxius, -a, -um, ansiós 

PA11 – Etinilestradiol + drospirenona (indicat per a dones) 

Yasmin G Yasmin=de l’àrab hispànic yasamín, regal de Déu 

Drosetil A+A Dros=drospirenona + etil=etinilestradiol 

Dretine A+A Dr=drospirenona + etine=etinilestradiol 

Dretinelle A+A+H Dr=drospirenona + etine=etinilestradiol + elle=del francès, ella 

Eloine H+d El=ella + oine=desinència màrqueting 

Etindros A+A Etin=etinilestradiol + dros=drospirenona 

Liofora F Liofora=”flora” 

Yasminelle 
G+H Yasmin=de l’àrab hispànic yasamín, regal de Déu + elle=del francès, 

ella 

Yaz H+d Y=indicat per a dones28 + az=desinència màrqueting 

Yira H+d Y=indicat per a dones + ira=desinència màrqueting 

PA12 – Furosemida 

Seguril F+d Segur=segur + il=desinència màrqueting 

PA13 – Ibuprofè (dolor, algia) 

Neobrufen G+A Neo= del gr. νέος,α,ον-, nou + brufen=ibuprofeno 

Dalsy F Dalsy=”Daisy”29 

Espidifen E+A Espidi= de l’anglès speedy, ràpid + fen=ibuprofeno 

Actimidol C+d+C Acti=actividad + mi=del cast. mi, meu + dol=dolor 

Advil G+G Ad=del llat., per a + vil=comú, vulgar (en referència al dolor) 

Algiasdin G+B Algia=Del gr. -αλγία, de l’arrel d’ἄλγος,ἄλγους, dolor + 

                                                           
27

 Aquest medicament primerament fou anomenat relaxatin. 
28

 Indicat per a dones perquè recorda la forma de l’aparell reproductor. Així mateix, la gamma del 
mateix laboratori utilitza la Y en anticonceptius. 
29

 “Daisy” és una ànega de dibuixos animats de Disney. El medicament està indicat per a nens. 



 

36 
 

sdin=laboratori ISDIN 

Algidrin G+H Algi= Del gr. -αλγία, de l’arrel d’ἄλγος,ἄλγους, dolor + drin=de 

l’anglès drink, beure 

Alogesia F Alogesia = “analgèsic” 

Altior30 F Altior=comparatiu llatí de altus, -a, -um, elevat 

Apirofeno d+G+A A=absència + piro= del gr. πῦρ,πυρός, foc , febre + feno=ibuprofeno 

Argifen A+A Argi=arginato + fen=ibuprofeno 

Babypiril H+G+d Baby=de l’anglès, nadó + pir= del gr. πῦρ,πυρός, foc , febre + 

il=desinència màrqueting 

Brufen A Brufen=ibuprofeno 

Calmefher C+B Calme=calma (del dolor) + fher=laboratori Fher 

Dadosel C+A Da=dolor + dosel=2% 

Dalfen C+A Dal=dolor + fen=ibuprofeno 

Dericat d+B Deri=desinència màrqueting + cat=laboratori CAT 

Dersindol B+d+C Der=laboratori Dermogen + sin= del llat. sine, sense + dol=dolor 

Diltix Fantasia  

Doctril31 F Doctril=”doctor” 

Dolbufen C+A Dol=dolor+bufen=ibuprofeno 

Dolencar C+d Dolen=dolor, dolència + car=desinència màrqueting 

Dolocyl C+d Dolo=dolor + cyl=desinència màrqueting 

Dolorac C+d Dolor=dolor + ac=desinència màrqueting 

Doltra C+d Dol=dolor + tra=trauma, usat per traumatòlegs 

Dorival C+C Dor=dolor + val=valium (calmant) 

Ediluna d+D Edi=desinència màrqueting + luna=referència a la vista, indicat per 

a migranyes 

Espididol E+C Espidi= de l’anglès speedy, ràpid + Dol=dolor 

Espidifast E+E Espidi= de l’anglès speedy, ràpid + fast= de l’anglès, ràpid 

Evasprin H+E Eva=Eva, dona + sprin=de l’anglès sprint, carrera ràpida, veloç 

Factopan G+G Facto=del llat. facio, feci, factum, fer + pan= ,tot 

Femaprin H+E Fema=del llat. femina, -ae, dona + prin=de l’anglès sprint, carrera 

ràpida, veloç 

Femidol H+C Femi= del llat. femina, -ae, dona+ dol=dolor 

Feminalin H+d Femi= del llat. femina, -ae, dona + lin=desinència màrqueting 

Fenomas A+d Feno=ibuprofeno + mas=més, desinència màrqueting 

Fenosprin A+E Feno=ibuprofeno + sprin= de l’anglès sprint, carrera ràpida, veloç 

Fenpic A+d Fen=ibuprofeno + pic=desinència màrqueting 

Fidolcat C+C+B Fi=fiebre, febre + Dol=dolor + cat=laboratori CAT 

Fiedosin C+C+d Fi=fiebre, febre + Do=dolor + sin= del llat. sine, sense 

Frenatermin C+G+d Frena=frenar + term= Del gr. θέρμη, temperatura, febre + 

in=desinència màrqueting 
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 Conté una doble concentració en comparació a la resta de medicaments equivalents. És de prescripció 
mèdica. 
31

 L’etimologia, tot i tenir un sentit, és clarament de màrqueting. Doctril que facilita que el “doctor” es 
recordi del nom. 
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Gelofeno B+A Gelo=laboratori Gelos + feno=ibuprofeno 

Gelopiril B+G+d Gelo=laboratori Gelos + pir= del gr. πῦρ,πυρός, foc , febre + 

il=desinència màrqueting 

Ibenon A+A Ib + enon=ibuprofeno 

Ibubex A+B Ibu=ibuprofeno + bex=laboratori Bexal 

Ibufarmalid A+B Ibu=ibuprofeno + farmalid=laboratori Farmalider 

Ibufen A+A Ibu + fen=ibuprofeno 

Ibulaf A+B Ibu=ibuprofeno + laf=laboratori Alcalá Farma 

Ibumac A+B Ibu=ibuprofeno + mac=laboratori Teva Pharma 

Ibuprox A+d Ibu=ibuprofeno + prox=desinència màrqueting 

Ibuscent A+d Ibu=ibuprofeno + scent=desinència màrqueting 

Isdol G+C Is=del llat. is, ea, id, aquest + dol=dolor 

Junifen H+A Juni=junior + fen=ibuprofeno 

Kalma F Kalma=”calma” 

Leonal F Leonal= “Lleó” com a símbol de força 

Librofem32 E+H Libro= del llat. liber, -era, -erum, lliure, excempt + fem= del llat. 

femina, -ae, dona 

Liderfeme B+H Lider=laboratori Farmalider + feme= del llat. femina, -ae, dona 

Liderfen  B+A Lider=laboratori Farmalider + fen=ibuprofeno 

Narfen d+A Nar=desinència màrqueting + fen=ibprofeno 

Nodolfen d+C+A No=no + dol=dolor + fen=ibuprofeno 

Norvectan Fantasia  

Nureflex D+H Nure=del francès neurone, i aquest del grec νευρον οὑ το, neurona, 

nervi + flex=ingesta flexible  

Nurofen D+A Nure=del francès neurone, i aquest del grec νευρον οὑ το, neurona, 

nervi + fen=ibuprofeno 

Oberdol G+C Ober=de l’anglès over, per sobre de + dol=dolor 

Oltyl Fantasia  

Paidofebril G+C Paido=del gr. παῖς, παιδός, nen + febril= del llat. febris, febre (en 

estat febril) 

Pirexin G+d Pir= del gr. πῦρ,πυρός, foc , febre + exin=desinència màrqueting 

Posidolor E+C Posi=posposar + dolor=dolor 

Ratiodol B+C Ratio=laboratori Ratiopharm + dol=dolor 

Remidol C+C Remi=del llat. rheuma, i aquest del gr. ρευμα ματος το , corrent flux 

(artritis reumatoide) + dol=dolor 

Sadefen d+A Sade=desinència màrqueting + fen=ibuprofeno 

Saetil Fantasia  

Saldefen C+A Salde=saldar, liquidar + fen=ibuprofeno 

Solufena C+A Sol=solució + fena=ibuprofeno 

Termafeno G+A Terma= Del gr. θέρμη, temperatura, febre + feno=ibuprofeno 

Thomaflex d+H Thoma=desinència màrqueting + flex= ingesta flexible 
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 Totes les etimologies d’aquest principi actiu que facin referència a la posologia i en concret a les 
dones, són indicats per als dolors menstruals. 
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Todalgil E+G Tod=tot + algil= Del gr. -αλγία, de l’arrel d’ἄλγος,ἄλγους, dolor 

PA14 – Lorazepam 

Orfidal d+B+C Or=desinència màrqueting + fi=laboratori Pfizer + dal=dolor 

Donix Fantasia  

Idalprem d+C Idal=desinència màrqueting + prem=suprimeix (l’ansietat) 

Piralone G+d Pir= del gr. πῦρ,πυρός, foc , nerviosisme + alone=desinència 

màrqueting 

Placinoral F+C Placin=placidesa + oral=oral, a través de la boca 

Sedicepan C+G Sedice=sedant + pan= del gr. πᾶς,πᾶσα,πᾶν, tot 

PA15 – Metamizol 

Nolotil d+D Nol=no + otil=del gr. οὖς, ὠτός, oïda 

Algi Mabo G+B Algi= del gr. -αλγία, de la raíz de ἄλγος,ἄλγους, dolor + 

Mabo=laboratori Mabo 

Dolemicin C+d Dolem=dolor, dolència + icin=descinència màrqueting 

Lasain G Lasain=del basc, tranquil, pacífic 

PA16 – Metformina 

Dianben F Dianben=”diabetis” 

PA17 – Omeprazol (úlcera, estómac) 

Dequintol Fantasia El mateix laboratori té l’equivalència en medicament genèric, 

Omeprazol Ratiopharm 

Arapride B+A+d Ara=laboratori Arafarma + pr=omeprazol + ide=desinència 

màrqueting 

Audazol F+A Auda=ajuda + zol=omeprazol 

Aulcer d+D A=abscència + ulcer=úlcera 

Belmazol G+A Bel=del basc, benestar + mazol=omeprazol 

Ceprandal Fantasia  

Dolintol G+A Dolin=dolor + tol=omeprazol 

Elgam Fantasia  

Emeproton d+A Eme=desinència màrqueting + proton=inhibició de la bomba de 

protons 

Gastrimut D+C Gastri=del gr. γαστηρ στρος ἡ, ventre, estómac + mut=del llat. 

mutus, -a, -um, callat, silenciós 

Indurgan E+D Indur=del llat. induresco –durui, endurir-se + gan=del gr. γαστηρ 

στρος ἡ, ventre, estómac 

Ipirasa G+D Ipir= del gr. πῦρ,πυρός, foc, cremor (d’estómac) + asa=desinència 

màrqueting 

Losec Fantasia  

Miol G Miol= del gr. μυς μυος ὁ, múscul 

Mopral A+A Mopral=omeprazol 

Norpramin Fantasia  

Novek Fantasia  

Nuclosina Fantasia  

Omapren A Omapren=omeprazol 
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Omecura A+C Ome=omeprazol + cura=cura (cura a l’estómac) 

Ompramyt A+d Ompra=Omeprazol + myt=desinència màrqueting 

Parizac Fantasia  

Pepticum33 C+d Pep=dispepsia (malaltia crònica caracteritzada per la digestió 

imperfecta i laboriosa) +ticum=desinència màrqueting 

Prysma Fantasia  

Sanamidol C+d+C Sana=sanar, curar + mi=el meu + dol=dolor 

Secrepina C+d Secre=secreció + pina=desinència màrqueting 

Tagulcer B+D Tag=laboratori Grunenthal + ulcer=úlcera 

Ulceral D Ulceral=úlcera 

Ulcesep D+d Ulce=úlcera + sep=desinència màrqueting 

Ulcometion D+G Ulc=úlcera + ometion=de l’anglès omit, omitir 

Zimor Fantasia  

PA18 – Paracetamol (febre) 

Efferalgan H+G Effer=efervescent + algan= del gr. -αλγία, de la raíz 

de ἄλγος,ἄλγους, dolor 

Gelocatil A+d Gelo=laboratori Gelos + catil=desinència màrqueting 

Termalgin G+G Terma= Del gr. θέρμη, temperatura, febre + algin= del gr. -

αλγία, de la raíz de ἄλγος,ἄλγους, dolor 

Frenadol C+G Frena=frenar + dol=dolor 

Acecat A+d Ace=paracetamol + cat=desinència màrqueting 

Acertol E+A Acert=del cast. acertar, encertar + ol=paracetamol 

Actron F Actron=”action” en anglès, acció 

Alador B+C Ala=laboratori Alboranfarma + dor=dolor 

Analter C+d Anal=analgèsic + ter=desinència màrqueting 

Antidol d+C Anti=contra + dol=dolor 

Apiredol d+G+C A=absència + pire= Pir= del gr. πῦρ,πυρός, foc, febre + dol=dolor 

Apiretal d+G+d A=absència + pire= Pir= del gr. πῦρ,πυρός, foc, febre + 

tal=desinència màrqueting 

Aspac d+A As=desinència màrqueting + pac=paracetamol 

Auxidor F+C Auxi=ajuda + dor=dolor 

Banadol C+C Bana=banalitzar + dol=dolor 

Bolidol C+C Boli=bòlid + dol=dolor 

Calmanticold F+d+G Calma=”calma” + anti=anti-, contra + cold= de l’anglès, refredat 

Coflumol d+G+A Co=de l’anglès “cold”, refredat + flu=de l’anglès, grip + 

mol=paracetamol 

Crisup Fantasia  

Cupanol Fantasia  

Dafalgan d+C Daf=desinència màrqueting + algan= del gr. -αλγία, de la raíz 

de ἄλγος,ἄλγους, dolor 

Dolocatil C+d Dolo=dolor + catil=desinència màrqueting 
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 Com apareix anteriorment, algunes desinències de màrqueting volen assimilar el nom del producte al 
nom d’un principi actiu. En aquest cas, es vol assimilar el nom del producte a un nom llatí. 
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Dolostop C+G Dolo=dolor + stop=de l’anglès, parar 

Drazin Fantasia  

Duorol E+A Duo=doble efecte d’acció + rol=paracetamol 

Efetamol H+A Efe=efervescent + tamol=paracetamol 

Eftazid H+A+d Ef=efervescent + ta=paracetamol + zid=desinència màrqueting 

Febranine C+d Febra=febre + nine=”no”desinència màrqueting 

Febrectal C+d Febre=febre + ctal=desinència màrqueting 

Frenegial C+G Fren=frenar + egial= del gr. -αλγία, de la raíz de ἄλγος,ἄλγους, 

dolor 

Lefatmol d+A Lef=desinència màrqueting + atmol=paracetamol 

Lavimol B+A Lavi=laboratori Lavigor + mol=paracetamol 

Melabon Fantasia  

Nofedol d+C+C No=no + fe=febre + dol=dolor 

Octomol d+A Octo=desinència màrqueting + mol=paracetamol 

Panadol G+C Pana= del gr. πᾶς,πᾶσα,πᾶν, tot + dol=dolor 

Parafludeten C+G+d Para=parar + flu= de l’anglès, grip + deten=desinència màrqueting 

Pedaprin H+E Peda=del gr. παῖς, παιδός, nen + prin=de l’anglès sprint, carrera 

ràpida, veloç 

Peinlaf G+B Pein=de l’anglès pain, dolor + laf=laboratori Alcalá Farma 

Perfalgan C+G Perf=perfusió + algan= del gr. -αλγία, de la raíz de ἄλγος,ἄλγους, 

dolor 

Pirinasol d+C Pirina=aspirina + sol=solución 

Resolvebohm C+B Resolve=del cast. resolver,solucionar + Bohm=laboratori Bohm 

Sinmol d+A Sin=del llat. sine, sense + mol=paracetamol 

Stopain G+G Stop=de l’anglès, parar + Pain=de l’anglès, dolor 

Syndo d+G Syn= del llat. sine, sense + do=dolor 

Takipirina E+d Taki=de l’anglès take, prendre + pirina=aspirina 

Talgo F Talgo=ràpid, en asociació al tren 

Tempra G Tempra=del llat. temperatura –ae, temperatura 

Termalgin G+G Terma= del gr. θερμός, calent + algin= 

Termocatil G+d Termo= del gr. θερμός, calent + catil=desinència màrqueting 

Tylenol d+A Tylen=desinència màrqueting + ol=paracetamol 

Xumadol H+C Xuma=xumar, indicat per a nadons + dol=dolor 
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Per a la versió impresa d’aquest document, la taula etimologies es troba en la següent pàgina. 

En canvi, per a la versió virtual, la taula etimologies es troba en el següent enllaç o al codi QR:  

 

 

  

 

  

5.4 TRACTAMENT DELS RESULTATS 

A través dels resultats de la taula anterior, es segueix l’esquema que 

hi ha present al Disseny de la part pràctica. S’han usat taules 

dinàmiques per tal de poder fer el recompte i respondre a les 

qüestions que es plantejaven: 

1. Tendència que predomina entre els subgrups 

a. Nombre de medicaments per etimologia1:  

Veure quadre 1 

b. Etimologia amb més presència:  

d+A, desinència màrqueting i principi actiu i/o 

component 

2. Tendència que predomina entre els grups 

a. Nombre de medicaments per etimologia: 

Veure quadre 2 

b. Etimologia amb més presència: 

Etimologia composta 

A causa de la coincidència en els grups, es pot determinar que 

l’etimologia que predomina és la composició del nom del principi 

actiu o components i una desinència de màrqueting 

 

Etimologia composta

Etimologia derivada simple

Etimologia simple

Etimologia derivada composta

Fantasia

97

62

22

22

19

 d + A

 d + C

 EF

 d + D

 E1

 E3

 E20

 E2

 d + G

 E7

 d + H

 E10

 d + E16

 d + E17

 E14

 E16

 E30

 E34

 E5

 EG

 d + E20

 E11

 E17

 E18

 E19

 E35

 E8

 d + E10

 d + E7

 E21

 E25

 E4

 EA

d + B

 d + E

 d + E1

 d + E18

 d + E2

 d + E3

 d + E32

 d + E35

 d + E8

 E13

 E15

 E26

 E27

 E29

 E6

 ED

 EH

19

16

13

11

10

10

9

7

6

6

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Quadre 2 

https://dl.dropbox.com/s/96r53ov21mqaee2/TaulaEtimolgies%28DIN%20A1%29.pdf 

https://dl.dropbox.com/s/96r53ov21mqaee2/TaulaEtimolgies%28DIN%20A1%29.pdf
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6 CONCLUSIONS 
La hipòtesi inicial era que la tendència de posar nom als medicaments és la creació d’aquests a 

partir d’una paraula procedent del principi actiu, ja que transmet al pacient una seguretat 

“científica” que aquell medicament funcionarà. 

L’objecte d’estudi d’aquesta investigació se centra en els 25 medicaments més venuts en uns 

anys determinats (2006-2007); pel fet d’haver-los comparat amb les seves equivalències 

nacionals, aquest s’ampliava en certa manera als 25 principis actius més venuts que, un cop 

agrupats, n’acabaven sent dinou. Per tant, els resultats es cenyeixen a les dades, és a dir, la 

tendència que predomina entre aquests medicaments no representa la tendència de tots els 

medicaments existents en l’àmbit farmacèutic ni en tota la història d’aquests. Així doncs, 

l’etimologia predominant en aquest treball és una etimologia composta de la desinència 

màrqueting i principi actiu i/o component. Això no significa que tots els medicaments que hi 

ha, hi ha hagut o hi haurà al mercat es regeixin per aquesta tendència.  

S’ha pogut comprovar que l’etimologia predominant entre els medicaments seleccionats era 

una paraula procedent del principi actiu i una desinència de màrqueting. 

6.1 PRESENTACIÓ DELS RESULTATS. INTERPRETACIÓ. 

Les dades finals confirmen parcialment la hipòtesi. Els gràfics següents mostren de manera 

més visual els resultats de les dues comparatives que s’han dut a terme: 

- Gràfic 1: mostra el Quadre 1 de l’apartat de Desenvolupament. Tendència que 

predomina entre els subgrups (a causa de la seva extensió, es troba a la pàgina 

següent) 
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- Gràfic 2: mostra el Quadre 2 de l’apartat de Desenvolupament. Tendència que 

predomina entre els grups 
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Els resultats responen satisfactòriament i de manera total l’objectiu principal, que era 

descobrir la tendència predominant en les etimologies dels medicaments escollits. En 

referència a la hipòtesi, queda confirmada parcialment ja que s’ha demostrat que predomina 

el principi actiu en el nom però se li suma una desinència. 

Cal destacar els medicaments classificats a “Fantasia”. En primer lloc, les etimologies Fantasia i 

Fonètica van estretament relacionades. Es diferencien en què fonètica té relació amb algun 

element concret mentre que Fantasia, en general, correspon a dues estratègies: el nombre de 

síl·labes o la sensació fonètica que produeix el nom de fantasia. El nom d’un medicament curt 

que a més no té cap altre sentit, sinó que és tan sols un conjunt de lletres, és més fàcil de 

recordar ja que en no associar-lo a cap altra paraula, no es confon i s’aprèn per “ser diferent”. 

D’altra banda, un medicament que, per exemple, contingui sons oclusius, és a dir, que en 

pronunciar-los es produeixi un tancament d’alguna part de la cavitat bucal i per tant una mena 

d’explosió en expulsar l’aire, transmet una sensació de força, pel que el pacient relaciona 

aquell medicament amb un “medicament potent, que fa efecte, que té força”. Es poden 

establir altres tipus de relacions fonètiques, com per exemple l’esmentada a l’inici del treball: 

Valium, un medicament per reduir l’ansietat, es relaciona amb equilibrium, del llatí equilibrium 

“equilibri”. 

Finalment, pel que fa a les etimologies entre el mateix principi actiu, no hi ha cap tendència en 

relació al component principal del medicament. Tanmateix, s’ha observat que en els principis 

actius on hi ha més nombre de medicaments, com en el cas de Paracetamol o Ibuprofè, els 

noms de Fantasia abunden més, ja que la competència per a la venta és major. 

6.2 INCONCLUSIONS 

La utilitat d’aquesta investigació, esdevé gairebé totalment d’estratègia de màrqueting. Atès 

que es tracta d’un treball a nivell inferior que el que es podria fer en un departament de 

màrqueting, l’autora s’ha hagut de limitar a treballar amb la documentació dels medicaments 

pública. L’ampliació d’aquesta recerca és extraordinàriament àmplia, ja que es pot encarar des 

de diverses perspectives: l’estudi diacrònic de les etimologies dels noms fantasia (l’any de 

creació no és de domini públic però els laboratoris disposen d’aquesta informació), l’estudi 

comparatiu entre diferents laboratoris o les tendències entre països, entre d’altres.   
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8 ANNEXOS 

8.1 DADES. OBJECTE D’ESTUDI. TAULA PA2 

Principi Actiu Medicaments 

Acenocumarol Sintrom   

Acetilcisteina Flumil 

Fluimucil 

Flumonac 

Frenacil 

Iniston mucus 

Mucoaliv 

Mucolibex 

Mucolicina 

Ratiomucol 

Solmucol 

Àcid acetilsalicílic Adiro 

Aspi cor 

Aspirina 

Bioplak 

Flamascard 

Herylt 

Tromalyt 

Almagat 
Almax Deprece 

  Obetine 

Alprazolam Trankimazin   

Amoxicil·lina + Àcid 
clavulànic 

Augmentine 

Amoclave 

Amoxyplus 

Arosyn 

Burmicin 

Clavepen 

Clavucid 

Clavumox 

Duonasa 

Eupeclaninc 

Inmupen 

Kelsopen 

Odontobiotic 

Pangamox 

Atorvastatina (calci 
trihidrat) 

Cardyl   

Bromazepam Lexatin   

Cloperastina Flutox Sekisan 

Clorazepat dipostàssic Tranxilium Nansius 

Etinilestradiol + 
drospirenona 

Yasmin 

Drosetil 

Dretine 

Dretinelle 
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Eloine 

Etindros 

Liofora 

Yasminelle 

Yaz 

Yira 

Furosemida Seguril   

Ibuprofè Neobrufen 

Dalsy 

Espidifen 

Actimidol 

Advil 

Algiasdin 

Algidrin 

Alogesia 

Altior 

Apirofeno 

Argifen 

Babypiril 

Brufen 

Calmefher 

Dadosel 

Dalfen 

Dericat 

Dersindol 

Diltix 

Doctril 

Dolbufen 

Dolencar 

Dolocyl 

Dolorac 

Doltra 

Dorival 

Ediluna 

Espididol 

Espidifast 

Evasprin 

Factopan 

Femaprin 

Femidol 

Feminalin 

Fenomas 

Fenosprin 

Fenpic 

Fidolcat 

Fiedosin 
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Frenatermin 

Gelofeno 

Gelopiril 

Ibenon 

Ibubex 

Ibufarmalid 

Ibufen 

Ibulaf 

Ibumac 

Ibuprox 

Ibuscent 

Isdol 

Junifen 

Kalma 

Leonal 

Librofem 

Liderfeme 

Liderfen  

Narfen 

Nodolfen 

Norvectan 

Nureflex 

Nurofen 

Oberdol 

Oltyl 

Paidofebril 

Pirexin 

Posidolor 

Ratiodol 

Remidol 

Sadefen 

Saetil 

Saldefen 

Solufena 

Termafeno 

Thomaflex 

Todalgil 

Lorazepam Orfidal 

Donix 

Idalprem 

Piralone 

Placinoral 

Sedicepan 

Metamizol Nolotil 

Algi Mabo 

Dolemicin 

Lasain 
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Metformina Dianben   

Omeprazol Dequintol 

Arapride 

Audazol 

Aulcer 

Belmazol 

Ceprandal 

Dolintol 

Elgam 

Emeproton 

Gastrimut 

Indurgan 

Ipirasa 

Losec 

Miol 

Mopral 

Norpramin 

Novek 

Nuclosina 

Omapren 

Omecura 

Ompramyt 

Parizac 

Pepticum 

Prysma 

Sanamidol 

Secrepina 

Tagulcer 

Ulceral 

Ulcesep 

Paracetamol 

Efferalgan, 
Gelocatil, 

Termalgin, 
Frenadol 

Acecat 

Acertol 

Actron 

Alador 

Analter 

Antidol 

Apiredol 

Apiretal 

Aspac 

Auxidor 

Banadol 

Bolidol 

Calmanticold 
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Coflumol 

Crisup 

Cupanol 

Dafalgan 

Dolocatil 

Dolostop 

Drazin 

Duorol 

Efetamol 

Eftazid 

Febranine 

Febrectal 

Frenegial 

Lefatmol 

Lavimol 

Melabon 

Nofedol 

Octomol 

Panadol 

Parefludeten 

Pedaprin 

Peinlaf 

Perfalgan 

Pirinasol 

Resolvebohm 

Sinmol 

Stopain 

Syndo 

Takipirina 

Talgo 

Tempra 

Termalgin 

Termocatil 

Tylenol 

Xumadol 

 

8.2 ANÀLISI DE DADES. TAULA 1-18 

1) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Acenocumarol 

L'acenocumarol pertany al grup 
de medicaments denominats 

anticoagulants, que 
disminueixen la capacitat de 

coagular de la sangre y per tant, 
ajuden a prevenir la formació de 

coàguls alos vasos sanguinis 

Impideix la formació al fetge dels 
factors actius de la coagulació II, VII, IX 

i X i de la proteina C, a través de la 
inhibició de la gamma carboxilació de 
las proteines precursores mesurada 

per la vit. K. 
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Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Sintrom 
Novartis Farmacéutica, S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Novartis Farmacéutica, S.A.; Barcelona, 

Espanya 

 
2) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Acetilcisteina 

L'acetilcisteina actua disminuint 
la viscositat del moc, fluidificant-
lo y facilitant-ne la seva expulsió, 
en processos catarrals i gripals. 

Despolimeritza els complexes 
mucoproteics de la secreció mucosa 

disminuint a seva viscositat y 
fluidificant el moc; activa l'epiteli ciliat, 
afavorint l'expectoració; citoprotector 
de l'aparell respiratori, precursor de 
glutatió, normalitza els seus nivells. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Flumil 
Pharmazam S.A.; Barcelona, 

Espanya 
Zambon Group; Vicenza, Italia 

Fluimucil Zambon S.A.; Barcelona, Espanya 
Zambon Switzerland; Cadempino, 

Suïssa 

Flumonac Zambon S.A.; Barcelona, Espanya 
Zambon Switzerland; Cadempino, 

Suïssa 

Frenacil 
Johnson and Johnson S.A.; 

Madrid, Espanya 
Farmasierra Manufacturing; Madrid, 

Espanya 

Iniston mucus 
Johnson and Johnson S.A.; 

Madrid, Espanya 
Farmasierra Manufacturing; Madrid, 

Espanya 

Mucoaliv 
Laboratoris Cinfa S.A.; Navarra, 

Espanya 
Laboratoris Cinfa S.A.; Navarra, 

Espanya 

Mucolibex 
Bexal Farmacéutica; Madrid, 

Espanya 
Salutas Pharma GmbH; Barleben, 

Alemanya 

Mucolicina 
Laboratoris Cinfa S.A.; Navarra, 

Espanya 
Laboratoris Cinfa S.A.; Navarra, 

Espanya 

Ratiomucol 
Ratiopharm Espanya, S.A.; 

Madrid, Espanya 
Merckle GmbH; Blaubeuren, Alemanya 

Solmucol 
IBSA Institut Biochimique S.A.; 

Lugano, Suïssa 
IBSA Institut Biochimique S.A.; Lugano, 

Suïssa 

 
3) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Acetilsalicílic àcid 

L'àcid acetilsalicílic, en la dosis 
present als medicaments, 

pertany al grup de medicaments 
denominats antiagregants 

plaquetaris. Les plaquetes són 
uns components de la sang, més 
petits que els glòbuls vermells i 
blancs, que se'agreguen quan la 
sang coagula. En prevenir dita 
agregació, els antiagregants 

plaquetaris redueixen la 
possibilitat que es produeixin 
coàguls sanguínis (trombs). 

L'àcid acetilsalicílic inhibeix l'agregació 
plaquetària per bloqueig de la síntesis 
de tromboxà A2 en les plaquetes. El 

seu mecanisme d'acció es basa en una 
inhibició irreversible de la 

ciclooxigenasa (COX-1). Aquest efecte 
inhibitori és especialment pronunciat 
en les plaquetes ja que aquestes són 

incapaces de resintetizar aquest 
enzim. L'àcid acetilsalicílic també pot 

tenir altres efectes inhibidors sobre les 
plaquetes. Per tant, pot ser utilitzar 
per diverses indicacions vasculars. 
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Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Adiro 
Bayern Hispania S.L; Barcelona, 

Espanya 
Bayer Bitterfeld GmbH; Bitterferld; 

Alemanya 

Aspi cor 
Bayern Hispania S.L; Barcelona, 

Espanya 
Bayer Bitterfeld GmbH; Bitterferld; 

Alemanya 

Aspirina 
Bayer Hispania, S.L.; Barcelona, 

Espanya 
Bayer Bitterfeld GmbH; Bitterferld; 

Alemanya 

Bioplak 
Laboratoris ERN S.A.; Barcelona, 

Espanya 
Laboratoris ERN S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Flamascard no trobat 

Herylt 
Iquinosa Farma S.A.; Madrid, 

Espanya 
Madaus, S.A.; Barcelona, Espanya 

Tromalyt 
Rottapharm, S.L.; Barcelona, 

Espanya 
Rottapharm; Dublin, Irlanda 

 
4) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Almagat 

L'amalgat pertany al grup de 
medicaments denominats 

antiàcids, que són compostos 
que actuen neutralitzant l'excés 
d'àcid a l'estómac. Està indicat 
en l'alleujament i el tractament 

sintomàtic de l'acidesa i el 
cremor d'estómac en adults i 

majors de 12 anys. 

Antiàcid no absorbible. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Almax 
Almirall, S.A.; Barcelona, 

Espanya 
Almirall, S.A.; Barcelona, Espanya 

Deprece Tecnobio, S.A. Tecnobio, S.A. 

Obetine Alpro farma Alpro farma 

 
5) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Alprazolam 

Alprazolam pertany al grup de 
medicaments denominats 
tranquilitzants (ansiolítics) 

derivats de les benzodiazepines. 
Les benzodiazepines només 

estan indicades per al 
tractament d'un trastorn greu, 
que limita l'activitat del pacient 

o el sotmet a una situació 
d'estrés extrema. 

Es creu que exerceix el seu efecte per 
unió als receptors estero-específics 

localitzats en SCN. Posseeix propietats 
ansiolítiques, hipnòtiques relaxants 

musculars i anticonvulsivants, així com 
una activitat específica en crisi 

d'angoixa. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Trankimazin Pfizer, S.L.; Madrid, España Pfizer Italia S.r.l.; AP, Itàlia 

 
6) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 
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Amoxicil·lina + 
clavulànic àcid 

Els medicaments que contenen 
els principis actius Amoxicil·lina i 

clavulànic àcid són antibiòtics 
actius davant de la majoria de 
les bactèries implicades en les 
infeccions més habituals. Està 

indicat per al tractament de les 
infeccions produïdes per 
bactèries en les següents 

localitzacions: infeccions de tipus 
respiratori, tals com sinusitis, 

otitis medi, amigdalitis 
recurrent, exacerbacions agudes 

de bronquitis cròniques i 
neumoníes; infeccions genito-

urinàries i infeccions 
abdominals; infeccions de la pell 
i teixits tous; infeccions dentals. 
Bactericida. Bloqueja síntesis de 

parets cel·lulars bacterianes i 
inhibeix ß-lactamasas. 

Asociació de penicilina semisintética 
(bactericida, amplio espectro) y de 

molécula inhibidora de ß- lactamasas, 
transforma en sensibles a amoxicilina a 

gérmenes productores de ß- 
lactamasas. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Augmentine 
GlaxoSmithKline S.A.; Madrid, 

Espanya 
Glaxo Wellcome Production Z.l. de la 

Peyenniere; Mayenne, França 

Amoclave 
Bial - Industrial Farmacèutica 

S.A.; Bilbao, Espanya 
Laboratoris BIAL; Mamede do 

Coronado, Portugal 

Amoxyplus 
Laboratoris Novag S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratoris Reig Jofré S.A.; Toledo, 

Espanya 

Ardineclav 
Laboratoris Novag S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratoris Reig Jofré S.A.; Toledo, 

Espanya 

Arosyn 
Astellas Pharma Europe; 

Holanda 
Astellas Pharma Europe; Holanda 

Burmicin 
Laboratoris Reig Jofré S.A.; 

Toledo, Espanya 
Laboratoris Reig Jofré S.A.; Toledo, 

Espanya 

Clavepen 
Almirall Prodesfarma S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratoris Reig Jofré S.A.; Toledo, 

Espanya 

clavucid 
Recordati España S.A.; Madrid, 

Espanya 
Laboratoris Reig Jofré S.A.; Toledo, 

Espanya 

Clavumox 
Allen Farmaceutica 
(Glaxosmithkline) 

Allen Farmaceutica (Glaxosmithkline) 

Duonasa 
Laboratoris Normon S.A.; 

Madrid, Espanya 
Laboratoris Normon S.A.; Madrid, 

Espanya 

Eupeclaninc 
J. Uriach & Cia S.A.; Barcelona, 

Espanya 
J. Uriach & Cia S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Inmupen Llorente (Instituto Llorente) Llorente (Instituto Llorente) 

Kelsopen 
Laboratoris Reig Jofré S.A.; 

Toledo, Espanya 
Laboratoris Reig Jofré S.A.; Toledo, 

Espanya 

Odontobiotic 
Laboratoris Reig Jofré S.A.; 

Toledo, Espanya 
Laboratoris Reig Jofré S.A.; Toledo, 

Espanya 
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Pangamox 
Laboratoris Beecham; Madrid, 

Espanya 
Glaxo Wellcome Production Z.l. de la 

Peyenniere; Mayenne, França 

 
7) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Atorvastatina 
calci trihidrat 

L'atorvstatina de calci trihidrat 
pertany a un grup de 

medicaments coneguts com 
estatines, que són medicaments 
que regulen els lípids (grasses). 
S'utilitza per reduir lípids com el 
colesterol i els triglicèrids en la 
sang quan una dieta baixa en 

grasses i els cambis en l'estil de 
vida per si sols han fracassat. Si 

es pateix un risc elevat de 
malaltia cardíaca, també pot 

utilitzar-se per reduir aquest risc, 
encara que els nivells de 

colesterol siguin normals. 

Inhibeix de forma competitiva la HMG-
CoA reductasa, enzim que limita la 

velocitat de biosíntesi del colesterol. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Cardyl Pfizer S.L.; Madrid, Espanya 
Pfizer manufacturing Deutschland 

GmbH; Alemanya 

 
8) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Bromazepam 

Bromazepam pertany al grup de 
fàrmacs anomenants 

bezodiazepinas. El bromazepam, 
administrat en dosis baixes, 

alleuja la tensió psíquica, 
l'ansietat i el nerviosisme. En 
dosis més altes presenta un 

efecte sedant i relaxant 
muscular. Actua en símptomes 
d'ansietat, tensió, depressió, 

nerviosisme, agitació i insmoni. 

Incrementa la actividad del GABA al 
facilitar su unión con el receptor 

GABAérgico. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Lexatin Reche Farma; Madrid, Espanya Reche Farma; Madrid, Espanya 

 
9) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Cloperastina 

La cloperastina és un antitusiu 
que inhibeix el reflex de la tos. 

Està indicat per al tractament de 
les formes improductives de tos, 
com tos irritativa o tos nerviosa 

per a adults i adolescents majors 
de 12 anys. 

Antitusigen central, actua 
selectivament sobre el centre 

regulador de la tos, actua com a acció 
relaxant sobre els bronquis i té una 

lleu acció antihistamínica. 

Medicament Laboratori 
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Titular Fabricant 

Flutox Zambon S.A.; Barcelona, Espanya Zambon S.A.; Barcelona, Espanya 

Sekisan Almirall S.A.; Barcelona, Espanya 
Industrias Farmacéuticas Almiraall S.L.; 

Barcelona, Espanya 

 
10) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Clorazepato 
dipotásico 

El Colrazepato dipotàssic pertany 
al grup dels medicaments dels 

tranquilitzants, ansiolítics, 
derivats de les benzodiazepines. 

Està indicat en totes les 
manifestacions de l'ansietat que 

puguin presentar-se en els 
transtorns psicològics quotidians 

i la intensitat dels quals no 
assoleix una dimensió 

psiquiàtrica. Estats d'ansietat, 
aïllats o associats a una malaltia 
(afecció orgànica), amb o sense 

insomni. 

Agonista específic sobre el receptor 
central que forma part del complex 
"receptors macromoleculars GABA-

OMEGA" que modulen l'opertura del 
canal clorat. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Tranxilium 
Sanofi-aventis S.A.; Barcelona, 

Espanya 
Sanofi-aventis S.A.; Barcelona, Espanya 

Nansius 
Almirall, S.A.; Barcelona, 
Espanya - Prodesfarma 

Almirall, S.A.; Barcelona, Espanya - 
Prodesfarma 

 
11) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Drospirenona y 
etinilestradiol 

Drospirenona i etinilestradiol són 
dues hormones femenines la 

funció dels quals es 
anticonceptiva. Es troben en 
cada comprimit en una petita 

dosi. 

Anticonceptiu oral combinat. Inhibició 
de l'ovulació i canvio en l'endometri. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Yasmin 
Bayern Hispania S.L; Barcelona, 

Espanya 
Bayer Schering Pharma AGOO; Berlín, 

Alemanya 

Drosetil 
Laboratorios León Farma S.A.; 

Lleó, Espanya 
Laboratorios León Farma S.A.; Lleó, 

Espanya 

Dretine 
Teva Pharma S.L.; Madrid, 

Espanya 
Laboratorios León Farma S.A.; Lleó, 

Espanya 

Dretinelle 
Teva Pharma S.L.; Madrid, 

Espanya 
Laboratorios León Farma S.A.; Lleó, 

Espanya 

Eloine 
Bayern Hispania S.L; Barcelona, 

Espanya 
Bayer Weimar GmbH; Jena, Alemanya 

Etindros 
Laboratorios León Farma S.A.; 

Lleó, Espanya 
Laboratorios León Farma S.A.; Lleó, 

Espanya 

Liofora 
Bayern Hispania S.L; Barcelona, 

Espanya 
Bayer Weimar GmbH; Jena, Alemanya 
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Yasminelle 
Bayern Hispania S.L; Barcelona, 

Espanya 
Bayer Pharma AG; Berlín, Alemanya 

Yaz 
Bayern Hispania S.L; Barcelona, 

Espanya 
Bayer Weimar GmbH; Jena, Alemanya 

Yira 
Bayern Hispania S.L; Barcelona, 

Espanya 
Jenapharm GmbH Andco Kgoo; Jena, 

Alemanya 

 
12) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Furosemida 

Furosemdia funciona com a 
diurètic pertanyent al grup de les 
sulfonamides. Actua augmentant 

l'eliminació d'orina (diurètic) i 
reduint la pressió arterial 

(antihipertensiu). stà indicat per 
al tractament de: endema 

associat a insuficiencia cardíaca 
congestiva, cirrosis hepàtica 

(ascitis) i malaltia renal, incloent 
sínfrome nefròtic; enfemes 
subsegüents a cremades; 
hipertensió arterial lleu i 

moderada. 

Diurètico d'asa. Bloquea el sistema de 
transporte Na + K + Cl -en la rama 
descendente del asa de Henle, 

aumentando la excreción de Na, K, Ca 
y Mg. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Seguril 
Sanofi-Aventis S.A.; Barcelona, 

Espanya 
Famar Health Care Services; Madrid, 

Espanya 

 
13) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Ibuprofeno 

Ibuprofeno (arginina) pertany a 
un grup de medicaments 

denominats antiinflamatoris no 
esteroides (AINEs). Està indicat 

per al tractament de la febre, del 
dolor d'intensitat lleu o 

moderada inclosa la migranya, el 
tractament de l'artritis, la artritis 

reumatoide juvenil, l'artrosis, 
espondilitis anquilosant, 

inflamació no reumàtica i la 
dismenorrea primària 

(menstruació dolorosa). 

Inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas a nivel periférico 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Neobrufen 
Abbott Laboratories S.A.; 

Madrid, Espanya 
Abbott GmbH & Co; Alemanya 

Dalsy 
Abbott Laboratories S.A.; 

Madrid, Espanya 
Abbott GmbH & Co; Alemanya 

Espidifen Zambon S.A.; Barcelona, Espanya Zambon Group S.p.A; Itàlia 

Actimidol Zambon S.A.; Barcelona, Espanya 
Glaxosmithkline Consumer Healthcare 

S.A.; 



 

13 
 

Advil 
Wyeth Farma S.A.; Madrid, 

Espanya 
Wyeth Lederle S.p.A.; Itàlia 

Algiasdin 
aboratoris Isdin S.A.; Barcelona, 

Espanya 
Laboratoris Dr. Esteve S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Algidrin 
Laboratorio de aplicaciones 

farmaodinámicas S.A.; 
Barcelona, Espanya 

Laboratorio de aplicaciones 
farmaodinámicas S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Alogesia 
Laboratorio de aplicaciones 

farmaodinámicas S.A.; 
Barcelona, Espanya 

Laboratorio de aplicaciones 
farmaodinámicas S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Altior 
Laboratoris Dr. Esteve S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratoris Dr. Esteve S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Apirofeno 
Laboratorios ERN S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratorios ERN S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Argifen Zambon S.A.; Barcelona, Espanya Zambon Group S.p.A; Itàlia 

Babypiril Zambon S.A.; Barcelona, Espanya Zambon Group S.p.A; Itàlia 

Brufen 
Abbott Laboratories S.A.; 

Madrid, Espanya 
Famar S.A.; Grècia 

Calmefher 
Laboratoris FHER S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Boehringer Ingelheim España S.A; 

Barcelona, Espanya 

Dadosel 
Angelini Farmacèutica S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Labiana Pharmaceuticals S.L.; 

Barcelona, Espanya 

Dalfen 
Abbott Laboratories S.A.; 

Madrid, Espanya 
Abbott GmbH & Co; Alemanya 

Dericat 
Centro de Análisis Técnicos CAT 

S.A.; Barcelona, Espanya 
Tiedra Farmacéutica S.L.; Murcia, 

Espanya 

Dersindol 
Laboratorios Dermogen-Farma 

S.A.; Madrid, Espanya 
Laboratorios Iquinosa Farma S.A.; 

Madrid, Espanya 

Diltiz 
PLIVA Pharma Iberia S.A.; 

Madrid, Espanya 
Berna Biotech España SA.; Madrid, 

Espanya 

Doctril 
Johnson and Johnson SA.; 

Madrid, Espanya 
Janssen-Cilag S.p.A.; Itàlia 

Dolbufen 
Química Farmacèutica Bayer 

S.A.; Barcelona, Espanya 
Laboratorios Italfármaco; Madrid, 

Espanya 

Dolencar Ceninter S.A.; Madrid, Espanya Berimed S.A.; Madrid, Espanya 

Dolocyl 
Novartis Vaccines and 

diagnostics S.L.; Barcelona, 
Espanya 

Novartis Farmacèutica S.A.; Barcelona, 
Espanya 

Dolorac 
Laboratorio de aplicaciones 

farmaodinámicas S.A.; 
Barcelona, Espanya 

Fardi S.A.; Barcelona, Espanya / 
Laboratorios Lesvi S.L.; Barcelona, 

Espanya 

Doltra Juste S.A.Q.F.; Madrid, Espanya Berlimed S.A.; Madrid, Espanya 

Dorival 
Química Farmacèutica Bayer 

S.A.; Barcelona, Espanya 
Kern Pharma S.L.; Barcelona, Espanya 

Ediluna no trobat 

Espididol Zambon S.A.; Barcelona, Espanya E-Pharma Trento; Itàlia 

Espidifast IBSA Institut Biochimique S.A.; Lugano, Suïssa 

Evasprin no trobat 

Factopan 
Abbott Laboratories S.A.; 

Madrid, Espanya 
Abbott Laboratories S.A.; Madrid, 

Espanya 
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Femaprin 
Pharmacare Laboratories, 

Nature's way 
Pharmacare Laboratories, Nature's 

way 

Femidol no trobat 

Feminalin 
Angelini Farmacèutica S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Labiana Pharmaceuticals S.A.; 

Barcelona, Espanya 

Fenomas Masterfarm S.L.; Girona, Espanya Idem S.L.; Girona, Espanya 

Fenosprin Zambon S.A.; Barcelona, Espanya E-pharma trento S.p.A; Itàlia 

Fenpic Zambon S.A.; Barcelona, Espanya E-pharma trento S.p.A; Itàlia 

Fidolcat Tiedra Farmacéutica, S.L Tiedra Farmacéutica, S.L 

Fiedosin 
Laboratorios Asociados Nupel 

S.L.; Lugo, Espanya 
Laboratori Reig Jofré S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Frenatermin 
McNeil Ibérica S.L.U.; Madrid, 

Espanya 
McNeil Ibérica S.L.U.; Madrid, Espanya 

Gelofeno 
Ferrer Internacional S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Ferrer Internacional S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Gelopiril 
Laboratorios Gelos S.L.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratorios Gelos S.L.; Barcelona, 

Espanya 

Ibenon no trobat 

Ibubex 
Bexal Farmaceutica; Madrid, 

Espanya 
Salutas pharma GmbH; Barleben, 

Alemanya 

Ibufarmalid 
Laboratorios Famralider S.A.; 

Madrid, Espanya 
Industrial Farmacéutica Cantabria; 

Santander, Espanya 

Ibufen 
Laboraotrios Cinfa S.A.; 

Pamplona, Espanya 
Laboratorios Cinfa S.A.; Pamplona, 

Espanya 

Ibulaf 
Laboratorios Alcalá Farma S.L.; 

Madrid, Espanya 
Laboratorios Alcalá Farma S.L.; Madrid, 

Espanya 

Ibumac 
Teva Pharma S.L.U.; Saragossa, 

Espanya 
Teva Pharma S.L.U.; Saragossa, 

Espanya 

Ibuprox 
Ferrer Internacional S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratorios Iquinosa Farma S.A.; 

Madrid, Espanya 

Ibuscent 
Ferrer Internacional S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Elan Pharma 

Isdol no trobat 

Junifen 
Reckitt Benckiser Healthcare; 

Mataró, Espanya 
Farmasierra Manufacturing; Madrid, 

Espanya 

Kalma no trobat 

Leonal no trobat 

Librofem no trobat Activase Pharmaceutical Limited; Xipre 

Liderfeme 
Laboratorios Farmalider; 

Espanya 
Laboratorios Farmalider; Espanya 

Liderfen 
Laboratorios Farmalider; 

Espanya 
Laboratorios Farmalider; Espanya 

Marfen 
Laboratorios Alter; Barcelona, 

Espanya 
Laboratorios Alter; Barcelona, Espanya 

Modolfen Lácer S.A.; Barcelona, Espanya 
Laboratorio Francisco Durban; Almería, 

Espanya 

Norvectan 
Laboratorio de aplicaciones 

farmaodinámicas S.A.; 
Barcelona, Espanya 

Laboratorio de aplicaciones 
farmaodinámicas S.A.; Barcelona, 

Espanya 
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Nureflex 
Reckitt Benckiser Healthcare; 

Mataró, Espanya 
Ethypharm S.A.; França 

Nurofen 
Reckitt Benckiser Healthcare; 

Mataró, Espanya 
Cardinal Health; Gran Bretanya 

Oberdol 
Laboratori Diafarm; Barcelona, 

Espanya 
Laboratorios Alcalá Farma S.L.; Madrid, 

Espanya 

Oltyl 
Europharma S.A.; Barcelona, 

Espanya 
Boehringer Ingelheim España S.A; 

Barcelona, Espanya 

Paidofebril 
Laboratorio Aldo-Union S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratorio Aldo-Union S.A.; 

Barcelona, Espanya 

Pirexin Laboratorio Juventus; Espanya 
Farmasierra Manufacturing; Madrid, 

Espanya 

Posidolor no trobat 

Ratiodol 
Ratiopharm Espanya, S.A.; 

Madrid, Espanya 
Ratiopharm Espanya, S.A.; Madrid, 

Espanya 

Remidol 
Farmasierra Manufacturing; 

Madrid, Espanya 
Farmasierra Manufacturing; Madrid, 

Espanya 

Sadefen 
Ratiopharm Espanya, S.A.; 

Madrid, Espanya 
Zambon Group S.p.A; Itàlia 

Saetil 
Bayern Hispania S.L; Barcelona, 

Espanya 
Bayer Pharma AG; Berlín, Alemanya 

Saldefen Ucb Pharma; Espanya no trobat 

Solufena 
Novartis Farmacèutica; 

Barcelona, Espanya 
Novartis Farmacèutica; Barcelona, 

Espanya 

Termalfeno 
Novartis Farmacèutica; 

Barcelona, Espanya 
Novartis Farmacèutica; Barcelona, 

Espanya 

Thomaflex 
Angelini Farmacèutica S.A.; 

Barcelona, Espanya 
A.C.R.A.F.; Itàlia 

Todalgil no trobat 

 
14) Principi Actiu Mecanisme d'acció Mecanisme d'acció 

Lorazepam 

Ansiolítico que actúa 
incrementando la actividad del 

ácido gamma-aminobutírico 
(GABA), un neurotransmisor 

inhibidor que se encuentra en el 
cerebro, al facilitar su unión con 
el receptor GABAérgico. Posee 

actividad hipnótica, 
anticonvulsivante, sedante, 

relajante muscular y amnésica. 

Ansiolítico que actúa incrementando la 
actividad del ácido gamma-
aminobutírico (GABA), un 

neurotransmisor inhibidor que se 
encuentra en el cerebro, al facilitar su 

unión con el receptor GABAérgico. 
Posee actividad hipnótica, 

anticonvulsivante, sedante, relajante 
muscular y amnésica. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Orfidal Pfizer S.L.; Madrid, Espanya Pfizer; Irlanda 

Donix 
Laboratorios Llorens S.L.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratorios Llorens S.L.; Barcelona, 

Espanya 

Idalprem 
Novartis Farmacèutica; 

Barcelona, Espanya 
Novartis Consumer Health S.A.; 

Barcelona, Espanya 

Piralone 
Ferrer Internacional S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Ferrer Internacional S.A; Espanya 
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Placinoral 
Brainpharma S.L.; Barcelona, 

Espanya 
Ferrer Internacional S.A; Espanya 

Sedicepan 
Laboratoris Serra Pàmies; 

Barcelona, Espanya 
Laboratoris Serra Pàmies; Barcelona, 

Espanya 

 
15) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Metamizol 

El Metamizol és un medicament 
analgèsic i antipirètic del grup de 
les pirazolones. Pertany al grup 
dels medicaments denominats 
Altres Analgèsics i antipirètics. 
S'utilitza per al tractament del 

dolor agut post-operatori o post-
traumàtic, dolor de tipus còlic i 
dolor d'origen tumoral. També 
s'utilitza en casos de febre alta 

que no correspon a altres 
antitèrmics. 

Pirazolona con efectos analgésicos, 
antipiréticos y espasmolíticos. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Nolotil 
Boehringer Ingelheim España 

S.A.; Barcelona, Espanya 
Boehringer Ingelheim España S.A.; 

Barcelona, Espanya 

Algi Mabo 
Mabo-farma S.A.; Madrid, 

Espanya 
Mabo-farma S.A.; Madrid, Espanya 

Dolemicin 
Laboratorios Gayoso S.L.; 

Espanya 
Laboratorios Alcalá Farma S.L.; Madrid, 

Espanya 

Lasain 
Laboratorios Inibsa S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratorios Inibsa S.A.; Barcelona, 

Espanya 

 
16) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Metformina 

Dianben conté metformina i és 
un medicament per tractar la 

diabetis de tipus 2 (diabetis no 
insulinodependent). Pertany al 

grup de medicaments 
anomenats biguanides. Dianben 

ajuda a reduir la glucosa en la 
sang a un nivell el més normal 

possible. 

 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Dianben MerckGroup; Alemanya MerckGroup; Alemanya 

 
17)Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 
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Omeprazol 

Els medicaments que contenen 
omperazol pertanyen a un grup 

de medicaments denominats 
"ibhibidors de la bomba de 

protons" que actuen reduint la 
quantitat d'àcid produïda per 

l'estómac. S'utilitza per tractar 
les següents malalties: Malaltia 
per reflux gastroesfàgic (ERGE). 

Úlceres infectades per la 
bactèria “Helicobacter pylori”; 

úlceres causades per 
medicaments AINEs; excés d'àcid 

a l'estómac provocat per un 
tumor al pàncrees (síndrome de 

Zollinger-Ellison) 

Inhibeix la secreció d'àcid a l'estómac. 
S'uneix a la bomba de protons a la 
cèl·lula parietal gàstrica, inhibint el 

transport final de H + al lumen gàstric. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Dequintol 
Ratiopharm Espanya, S.A.; 

Madrid, Espanya 
Ratiopharm Espanya, S.A.; Madrid, 

Espanya 

Arapride 
Arafarma Group S.A.; Barcelona, 

Espanya 
Liconsa S.A.; Azuceca de Henares, 

Espanya 

Audazol Laboratorios Lesvi S.L.; Espanya Laboratorios Lesvi S.L.; Espanya 

Aulcer Alacan S.A.; Espanya 
Espec. Farmacéutica Centrum S.A.; 

Espanya 

Belmazol 
Teva Pharma S.L.; Madrid, 

Espanya 
Teva Pharma S.L.; Madrid, Espanya 

Ceprandal Sigma-tan España S.A.; Espanya Sigma-tan España S.A.; Espanya 

Dolintol 
Industria química y farmacéutica 

Vir S.A.; Espanya 
Industria química y farmacéutica Vir 

S.A.; Espanya 

Elgam no trobat 

Emeproton Cantabria Pharma; Espanya Cantabria Pharma; Espanya 

Gastrimut 
Laboratoris Normon S.A.; 

Madrid, Espanya 
Laboratoris Normon S.A.; Madrid, 

Espanya 

Indurgan Amdipharm Limited Solvay Pharma S.A. 

Ipirasa 
Laboratoris Dr. Esteve S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratoris Dr. Esteve S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Losec Laboratorio tau S.A.; Espanya Astrazeneca GmbH; Alemanya 

Miol 
Ferrer Internacional S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Ferrer Internacional S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Mopral 
Laboratorio Astrazeneca 

farmacéutica Spain S.A.; Espanya 
Astrazeneca GmbH; Alemanya 

Norpramin Schwarz pharma S.L.; Espanya Schwarz pharma AG; Alemanya 

Novek 
Laboratorios medicamentos 
internacionales S.A.; Espanya 

Laboratorios medicamentos 
internacionales S.A.; Espanya 

Nuclosina Laboratorio Stada S.L.; Espanya Laboratorio Stada S.L.; Espanya 

Omapren Qualigen S.L.; Espanya Cesvi 

Omecura Laboratorio Stada S.L.; Espanya Laboratorio Stada S.L.; Espanya 

Ompranyt Bial-Industrial Farmacéutica; Bial-Industrial Farmacéutica; Espanya 
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Espanya 

Parizac Lacer S.A.; Barcelona, Espanya Lacer S.A.; Barcelona, Espanya 

Pepticum 
Laboratorios medicamentos 
internacionales S.A.; Espanya 

Laboratorios medicamentos 
internacionales S.A.; Espanya 

Prysma UCB Pharma S.A.; Espanya Arafarma S.A.; Espanya 

Sanamidol 
Laboratori INKEYSA S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratori INKEYSA S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Secrepina Laboratories ODIN Laboratories ODIN 

Tagulcer 
Grunenthal Pharma S.A.; Madrid, 

Espanya 
Laboratorios medicamentos 
internacionales S.A.; Espanya 

Ulceral Tedec-meiji Farma S.A. Tedec-meiji Farma S.A. 

Ulcesep 
Espec. Farmacéutica Centrum 

S.A.; Espanya 
Espec. Farmacéutica Centrum S.A.; 

Espanya 

Ulcometion 
Laboratoris Reig Jofré S.A.; 

Toledo, Espanya 
Laboratorio Belmac; Saragossa, 

Espanya 

Zimor 
Laboratorios Rubió S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratorios Rubió S.A.; Barcelona, 

Espanya 

 
18) Principi Actiu Detalls Mecanisme d'acció 

Paracetamol 

El paracetamol és eficaç per 
reduir el dolor i la febre. Està 

indicat per l'alleujament 
sintomàtic del dolor ocasional 
lleu o moderat, com el mal de 

cap, dental, muscular o 
d'esquena i en estats febrils. 

Associacions per a síntomes de 
processos gripals o catarrals; es tracta 

d'analgèsics-antipirètics, 
antihistamínics i/o descongestionants, 

associats a vegades a expectorants, 
mucolítics o antitossius. 

Medicament 
Laboratori 

Titular Fabricant 

Efferalgan 
Bristol Myers Squibb S.A.; 

Madrid, Espanya 
Bristol Myers Squibb; França 

Gelocatil 
Laboratori Gelos S.A.; Barcelona, 

Espanya 
Laboratori Gelos S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Termalgin 
Novartis Farmacéutica, S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Novartis Consumer Health S.A.; 

Barcelona, Espanya 

Frenadol 
Johnson & Johnson S.A.; Madrid, 

Espanya 
Lusomedicamenta sociedade tecnica 

farmaceutica; Portugal 

Acecat 
Tiedra Farmacéutica S.L.; Murcia, 

Espanya 
Labiana Pharmaceuticals S.A.; 

Barcelona, Espanya 

Acertol Lacer S.A.; Barcelona, Espanya Lacer S.A.; Barcelona, Espanya 

Actron 
Bayern Hispania S.L; Barcelona, 

Espanya 
Bayer Bitterfeld GmbH; Bitterferld; 

Alemanya 

Alador 
Alborán Farma S.L.; Almeria, 

Espanya 
Laboratorios Alcalá Farma S.L.; Madrid, 

Espanya 

Analter 
Laboratorios Alter; Barcelona, 

Espanya 
Laboratorios Alter; Barcelona, Espanya 

Antidol 
Laboratoris Cinfa S.A.; Navarra, 

Espanya 
Laboratoris Cinfa S.A.; Navarra, 

Espanya 

Apiredol 
IONFARMA S.L.U; Barcelona, 

Espanya 
Laboratorios ERN S.A.; Barcelona, 

Espanya 
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Apiretal 
Laboratorios ERN S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratorios ERN S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Aspac Albofarma S.L.; Espanya Albofarma S.L.; Espanya 

Auxidor 
Laboratoris FHER S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Boehringer Ingelheim España S.A; 

Barcelona, Espanya 

Banadol no trobat 

Bolidol 
Italfarmaco S.A.; Madrid, 

Espanya 
Kern Pharma S.L.; Barcelona, Espanya 

Calmanticold 
Laboratorios Pérez Giménez; 

Espanya 
Laboratorios Pérez Giménez; Espanya 

Coflumol 
Laboratoris FHER S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Boehringer Ingelheim España S.A; 

Barcelona, Espanya 

Crisup no trobat 

Cupanol 
Laboratorios ERN S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratorios Inibsa S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Dafalgan 
Laboratoris Dr. Esteve S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Bristol Myers Squibb; França 

Dolocatil 
Ferrer Internacional S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Ferrer Internacional S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Dolostop 
Bayern Hispania S.L; Barcelona, 

Espanya 
Kern Pharma S.L.; Barcelona, Espanya 

Drazin no trobat 

Duorol Omega Pharma España; Espanya no trobat 

Efetamol 
Italfarmaco S.A.; Madrid, 

Espanya 
J. Uriach y Cía S.A.; Barcelona, Espanya 

Eftacid no trobat 

Febranine no trobat 

Febrectal 
Laboratorios Farmacéuticos 
Romofarm S.L; Barcelona, 

Espanya 

Industrias Farmacéuticas Almirall S.L.; 
Barcelona, Espanya 

Frenagial 
Mcneil Consumer Healthcare 

S.L.U.; Barcelona, Espanya 
Lusomedicamenta sociedade tecnica 

farmaceutica; Portugal 

Leftamol no trobat 

Lavimol Lavigor S.L.; Espanya 
Labiana Pharmaceuticals S.A.; 

Barcelona, Espanya 

Melabon Lácer S.A.; Barcelona, Espanya Lácer S.A.; Barcelona, Espanya 

Nofedol no trobat 

Octomol 
Laboratorios Diasa Europa S.A.; 

Astúries, Espanya 
Laboratorios acyfabrik; Madrid, 

Espanya 

Panadol 
GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare S.A.; Espanya 
Smithkline Beecham S.A.; Madrid, 

Espanya 

Parafludeten 
Laboratorios Alter; Barcelona, 

Espanya 
Laboratorios Alter; Barcelona, Espanya 

Pedaprin no trobat 

Peinlaf 
Laboratorios Alcalá Farma S.L.; 

Madrid, Espanya 
Laboratorios Alcalá Farma S.L.; Madrid, 

Espanya 

Perfalgan 
Bristol Myers Squibb S.A.; 

Madrid, Espanya 
Bristol Myers Squibb; França 

Pirinasol no trobat 
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Roselvebohm Laboratorios Bohm S.A.; Espanya Laboratorios Bohm S.A.; Espanya 

Sinmol Laboratorio Maxfarma; Espanya no trobat 

Stopain no trobat 

Syndo no trobat 

Takipirina 
Angelini Farmacèutica S.A.; 

Barcelona, Espanya 
ACRAF S.p.A; Itàlia 

Talgo 
Laboratorios ERN S.A.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratorios ERN S.A.; Barcelona, 

Espanya 

Tempra 
Bristol Myers Squibb S.A.; 

Madrid, Espanya 
Bristol Myers Squibb; França 

Termocatil 
Laboratorios Gelos S.L.; 

Barcelona, Espanya 
Laboratorios Gelos S.L.; Barcelona, 

Espanya 

Tylenol 
Johnson & Johnson S.A.; Madrid, 

Espanya 
Lusomedicamenta sociedade tecnica 

farmaceutica; Portugal 

Xumadol 
Italfarmaco S.A.; Madrid, 

Espanya 
J. Uriach y Cía S.A.; Barcelona, Espanya 

 

 

 


