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Quin era l’objectiu del projecte?  

Investigar si les sondes urinàries amb aliatge de plata en comparació amb les sondes 

urinàries convencionals disminueixen la incidència d’infeccions urinàries associades a 

l’ús prolongat (de 7 a 30 dies) de la sonda en pacients amb lesió medul·lar i 

incontinència urinària.  

 

Es va dissenyar i desenvolupar un assaig clínic, obert, multicèntric (17 centres), 

internacional, de 2 grups paral·lels que va assignar aleatòriament els pacients a una de 

les sondes: una sonda amb aliatge de plata (grup experimental) o una sonda urinària 

convencional (grup control).  

  

Què han descobert? 

Un total de 249 pacients van rebre la sonda experimental i 245 la sonda convencional. 

La mitjana d’edat va ser 56 anys, majoritàriament del sexe masculí (75%). El nivell de 

lesió medul·lar més freqüent va ser cervical (42,5%) i la causa més freqüent la 

traumàtica (72,5%). 



La mitjana del temps de sondatge va ser de 23 (DS 10,18) dies en el grup 

experimental i de 25 (DS 10,40) dies en el grup control. La incidència d’infecció 

urinària (amb un cultiu d’orina positiu) va ser molt baixa (7% al grup experimental i 

8% al grup control), sense que aquestes diferències siguin significatives des d’un punt 

de vista clínic.  

  

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Les sondes recobertes amb un aliatge de plata no han demostrat que són capaces de 

reduir les infeccions urinàries en relació amb les sondes convencionals. Tenint en 

compte aquest resultat i que el cost de les sondes urinàries amb aliatge de plata és 

molt superior al de les sondes convencionals, no es recomana l’ús rutinari d’aquestes 

sondes a la pràctica clínica habitual dels pacients amb lesió medul·lar i incontinència 

urinària.  

 

  

  

 


