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1. Principis de la mobilització.

 Una vegada  coneixem les lesions  que te el accidentat podem actuar.

  No mourem mai al pacient fins que: 

- S’han immobilitzat les possibles fractures.

- S'han parat les hemorràgies greus.



- En cas que la víctima es desestabilitze ràpidament i siga necessari reanimar-la.

 El mètode de trasllat depén de la situació en que estrobe la víctima, lloc de l’accident, nº de 
socorristes, si hi ha o no camilla,… 

Principis generals

 Al mobilitzar a un pacient  hem de tenir en compte la nostra salut per a no lesionar-se.

 Treballar amb els braços apegats al cos i lo més tensos possibles.

 Mantindre la càrrega el més apegat al cos possible.

 No alçar la càrrega més amunt de la cintura amb un sol moviment.

 Utilitzar els grups musculars més llargs i forts (bíceps, quàdriceps, glutis,...).

 Flexionar els genolls i malucs per mantenir l’esquena estirada. Evitar doblar la cintura per a alçar 
pes. 

 Establir una base ferma de recolzament. Caminarem  lentament amb moviments coordinats i pasos 
curts.

 Mantenir abdomen i glutis en contracció a l’alçar el pes, alineats amb els muscles sobre la columna 
i pelvis.

 Evitar els girs del cos al canviar de direcció de forma homogènia i coordinada. 

 Les càrregues excessives lesionen l’esquena. Mai dubtarem en demanar ajuda si és necessari.

Principis referents a l'accidentat.

 La manipulació de la víctima comporta el risc d'agreujar les seues lesions, sobretot les 
esquelètiques 

 Per a respectar l’eix cap-coll-tronc-pelvis és necessari tenir sis punts on  recolzar-se.

 Un punt de sosteniment baix el conjunt cap-coll.

 De tres a cinc punts baix del tronc.

 Dos punts davall el membres inferiors.

Principis referents  al socorrista.

 La manipulació del ferit exigeix un perfecte treball en equip.

 Un s'encarregarà de dirigir els moviments i donar les ordres  necessàries, sempre per anticipat i 
anunciant el moviment abans de la seua execució.

 Els moviments han de ser suaus i coordinats.

 Hem de considerar-les com a prevenció d'un altre accident. S’ha de transportar al ferit en pocs 
segons a un lloc segur.



2. Evacuació d’urgència.

a) Arrastres.

1. Arrastre de la víctima a “horcajadas”.

Son necessàries  per a desplaçar una víctima corpulenta en llocs estrets  i de difícil accés, sempre que no  
presente cap fractura.

Unirem els canells de la víctima amb un mocador, i situant-nos  damunt passarem els seus braços pel nostre
coll i ens mourem poc a poc cap avant. 

Per a víctimes  en ambients  amb fum.

2. Tracció pels turmells.

Tirar dels turmells si el terreny està relativament plà i no hi ha risc de colpejar el cap contra el sòl. 
L'agafarem pels turmells,  alçarem les cames, i tirarem mantenint cap-coll-tronc.
Aquest s’utilitza per a víctimes no traumàtiques.

3.Tracció per les aixelles.

Si el terreny no permet la tracció pels turmells, ens col·locarem per darrere, creuarem els braços de la 
víctima sobre el seu pit, col·locarem els nostres braços entre les aixelles i tirarem arrere. 



b) Víctima dins d’un vehicle.

Es farà quan hi ha un risc evident per als ocupants del vehicle (incendi, explosió,...).

Per a traure a la víctima primer retirarem els peus dels pedals, llevarem el cinturó de seguretat i l’agafarem 
pel canell en una mà i amb l’altra subjectarem pel mentó.

Maniobra de Rautek:

 El socorrista s’arrima a la víctima per un costat.

 Subjecta un braç de la víctima pel canell, amb una mà i l’altra la passa per baix del sobaco fins 
agarrar el mentó.

 Es mou lentament, i extraiem a l’accidentat del vehicle mantenint cap-coll-tronc-pelvis rectes.

 Una vegada la víctima ja esta fora poc a poc la col·locarem sobre la camilla o el sòl.

3.Tècniques per a traslladar fins a la llitera.

1. Tècnica de “La cullera”.

Útil per a quan tan sols podem accedir a la víctima per un costat.

Els socorristes s'aproximen a la víctima, es col·loquen agenollats al seu costat i introdueixen les mans per 
davall d'ella:

  Un subjecta el coll i la part de dalt de l'esquena

 El segon subjecta la part de baix de l'esquena i les cuixes.

 El tercer subjecta per davall i damunt els genolls.

El socorrista que subjecta el coll serà el que donarà les ordres.

Si per a traslladar a la víctima ens fera falta caminar, en giraríem a la víctima apegada als nostres pits i 
caminaríem.



2. Tècnica del pont. 

 Tècnica per a quan hi ha accés pels 2 costats de la víctima. Sols alçarem a la víctima un poc. 

 Un socorrista col·loca les seues mans baix la nuca agafant també els omòplats.

 Un altre el subjecta pels malucs 

 El tercer  l'agafa per baix els genolls

Hi haurà un altre socorrista per a col·locar la llitera baix de la víctima.

El socorrista que està en el cap dirigeix els moviments.

3.   Tècnica dels socorristes alternats.   

 Quan sospitem que la víctima té lesions en la columna.

 Necessitem de 3 a 7 socorristes.

  Un es col·locarà en el coll i subjecta fins a l'altura dels lòbuls de les orelles traccionant suaument 
cap a ell.

  Dos es col·locaran a l'altura de l'esquena

  Dos més en els malucs. 

  Dos mes en les cames

El socorrista que està en el cap és el que dona les ordres: primer que pugen a la víctima fins a l’altura dels 
seus genolls. La col·locarem en un lloc dur  pla i col·locarem un collarí.



4. Transport ràpid per a distàncies curtes.

1.   En braços.  

 Mètode ràpid per a moure xiquets i persones que pesen poc i no presenten traumatismes greus. 

 Col·locar-li a la víctima una mà per baix dels genolls i l'altra al voltant de l'esquena aguantant el pes 
del tronc. Podem passar-li a la víctima l'altre braç pel nostre coll per a sentir-se més segura.

2.   En “Crossa” sobre els muscles del rescatador.  

 Tècnica per accidentats que no presenten lesions series i que puguen caminar per si soles, els 
ajudarem col·locant un dels seus braços envoltant el nostre coll i el nostre braç al voltant de la seua
cintura. Si hi ha un tercer socorrista podem ajudar-li a baixar les escales aguantant-li les cames

5. Transport sense llitera mitja distància.

a) Un sol socorrista.

1. Sobre l'esquena.

Mètode útil si la persona està conscient i pot aguantar-se en l'esquena del socorrista.



2.Tècnica del Bomber.

Útil per a transportar a un inconscient o persona que no pot caminar.

 El socorrista es col·loca davant la víctima, agafant-la per les aixelles i alçant-la fins tindre-la als 
genolls.

 El braç dret del socorrista passa al voltant de la cama dreta de la víctima, carregant el pes del tronc 
sobre l'esquena.

 El socorrista s’alça poc a poc i desplaça a la víctima per a que el pes s'equilibre sobre els seus 
muscles. Deixant un braç lliure.

b) Dos socorristes.

1.   Seient amb mans.  

Amb dos mans             Amb 3 mans         Amb 4 mans

                  

2. Damunt els braços.

Mai després d'haver patit un traumatisme



3.Damunt una cadira.

Molt útil per a baixar i pujar escales que no siguen totalment verticals, transportant-la sempre mirant 
“escales abaix”. També per a portar en un ascensor que no entre una llitera.

La víctima ha d’estar conscient.

6. Improvisació de lliteres

 Amb una porta, taula de planxar a més de pals resistents amb manta, jaquetes, cordes...

 Una vegada ja tenim construïda la llitera seguirem les normes generals de transport amb ella:

• Abrigar a l'accidentat

• Subjectar a l'accidentat per evitar la caiguda

• El cap de l'accidentat ha d'anar cap avant, per a poder observar-lo

• La llitera sempre en horitzontal

• Els socorristes aniran en el pas canviat per a donar major estabilitat

• Sempre hi haurà un encarregat de dirigir els moviments amb veus preparatòries i executives per a 
pujar, baixar,... 

Improvisació  d'una llitera amb manta i dos pals llargs.

 Es possible improvisar una llitera , col·locant entre els dos pals llargs una manta que serveixca de 
suport. 

• Col·loquem la manta estirada en el terra.



• Es col·loca un pal en 1/3 de la manta i es doblega ésta per dalt.

• Es col·loca el 2º pal i es doblega la manta per dalt d’este.. 

Improvisació d'una llitera únicament amb manta.

 Enrotllem la manta sobre ella mateixa pels costats i apegant-la al cos amb suficient resistència 
podrem traslladar al pacient en un trajecte curt. 

Improvisació d'una camilla amb dos jaquetes i dos   p  als.  

 Es posen per dins les manegues de la jaqueta i tanquem les cremalleres, 

 Pasem els pals per dins les mànegues i el jaquetó. 


