
Institut Català de la Salut 
Equip d’Atenció Primària  
Lluís Millet | Esplugues de Llobregat 

 

PRINCIPALS INTERACCIONS PLANTES I FÀRMACS 

ALL: Pot interaccionar amb els antiagregants plaquetaris. Pot haver un 

augment del valor de l'INR amb la warfarina. Precaució amb antidiabètics, 

antihipertensius, immunosupressors, hipocolesterolimiants, antivirals i 

paracetamol. 

ÀLOE: Pot interaccionar amb antiarrítmics, diürètics i corticoides. 

CAMAMILLA: Precaució amb tranquil·litzants, sedants, anticoagulants orals, 

antiagregants plaquetaris i immunosupressors. 

ESCORÇA SAGRADA: L’ús continuat no es recomana amb antiarrítmics, 

diürètics i corticoides, per risc de desequilibri electrolític. 

ESPÍ BLANC: Precaució amb tranquil·litzants, sedants i antihipertensius. 

EUCALIPTUS: L'oli essencial pot reduir l'activitat d'altres medicaments. No 

es recomana en pacients amb Asma o bronquitis per risc de produir 

broncospasme. 

FONOLL AMARG: L'oli essencial pot afectar a la teràpia hormonal, 

anticonceptius orals i teràpia substitutiva hormonal. 

FRÀNGULA: No es recomana l'ús continuat amb antiarrítmics, diürètics i 

corticoides, per risc de desequilibri electrolític. 

GINKGO BILOBA: Pot interaccionar amb anticoagulants i antiagregants 

plaquetaris. Precaució amb insulina, antidepressius, antihipertensius, 

corticoides, digoxina, estrògens i anticonceptius orals. 

GINSENG: Pot reduir lleugerament els nivells de glucosa. Precaució amb 

warfarina, digoxina, antidiabètics orals i insulina 

GROSELLER NEGRE: La fulla és diürètica pel que no es pot utilitzar amb 

altres diürètics, excepte amb supervisió medica. 

HARPAGOFIT: Precaució amb warfarina per risc d'hemorràgia. 

HERBA  DE LES PUCES: (Plantago Ovata). S'ha ingerir 1 hora abans de la 

pressa d’altres fàrmacs ja que pot retardar la seva absorció. Només en cas 

de supervisió medica les persones diabètiques o amb tractament hormonal 

tiroides. 
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HIPÉRIC (Herba de Sant Joan) Pot interaccionar amb immunosupressors, 

anticoagulants, anticonceptius, antidepressius i tranquil·litzants. 

Precaució abans d' intervencions quirúrgiques 

LLI: S'ha ingerir 1 hora abans de la pressa d’altres fàrmacs, pot retardar 

l'absorció. Precaució en persones diabètiques i en tractament amb warfarina. 

MALVÍ: Pot retardar l'absorció d'altres medicaments si es prenen de forma 

simultània. 

MATE: Precaució amb inhibidors de la Monoaminooxidasa (antidepressiu), 

tranquil·litzants, sedants i antihipertensius.  

MELILOT/ TRÈVOL D’OLOR: Interacció amb anticoagulants. 

MENTA, oli essencial: Evitar prendre amb antiàcids 

NABIU VERMELL: Precaució amb warfarina 

OLIVER: Precaució amb antihipertensius. 

PASSIFLORA: No es recomana combinar amb sedants sinó és per ordre 

mèdica. Precaució amb anticoagulants i antidepressius. 

POLIOL: Precaució amb alguns protectors gàstrics (antagonistes del receptor 

H2). 

POTENTILLA: Separar 1 hora abans de la pressa d’altres medicaments ja 

que pot retardar l’absorció.  

REGALÈSSIA: Pot interaccionar amb antihipertensius, antidiabètics, 

diürètics, antiarrítmics, corticoides i laxants. Precaució amb digoxina i 

quinidina. 

ROURE: Ingerir 1 hora abans de la pressa d’altres fàrmacs ja que pot 

retardar l’absorció.  

RUIBARBRE: No consum continuat si es pren antiarrítmics, diürètics o 

corticoides. 

SÀLVIA: Precaució amb tranquil·litzants i anticoagulants orals. 

SALZE: Precaució amb anticoagulants, salicilats i antiinflamatoris no esteroides 
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SARAGATONA: Ingerir 1 hora abans de la pressa d’altres fàrmacs ja que 

pot retardar la seva absorció. Només en cas de supervisió medica les 

persones diabètiques o amb tractament hormona tiroides poden prendre 

aquesta herba. 

SAÜC: Precaució amb teràpia immunosupressora i corticoides. 

SEN: No es recomana l'ús continuat amb antiarrítmics, diürètics o 

corticoides. 

SOJA: Pot interaccionar amb hormones tiroides. Precaució amb estrògens i 

tamoxifè. 

TÉ VERD: Precaució amb antiagregants plaquetaris, ferro, tranquil·litzants i 

sedants. 

TIL·LA:Precaució amb tranquil·litzants i sedants  

UNCÀRIA/ UNGLA DE GAT:Precaució amb hipnòtics, sedants, antiretrovirals i 

ciclosporina. 

VALERIANA: La combinació amb sedants requereix supervisió medica. 

Precaució amb antihistamínics i fàrmacs hepatotòxic. 

 

 

 

 

 


