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Mobilització, trasllat i deambulació

 Posicionament de persones enllitades.

 Tècniques de mobilització, deambulació i trasllat.

 Moure càrregues amb seguretat.

 Ajudes tècniques.

 Pròtesis

 Potenciar l’autonomia.
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Posicions de l’usuari enllitat

 En usuari enllitat és important:

– Contribuir a la seva comoditat.

– Respectar l’alineació corporal.

– Respectar les posicions funcionals de les 

articulacions.

– Evitar la pressió als llocs susceptibles d’UPP.

– Prevenir els problemes derivats de la 

immobilitat.



3

Posicions de l’usuari enllitat

 Pot ser que l’usuari estigui enllitat perquè:

– No es pot moure.

– Per fer una exploració.

– Per aplicar un tractament.

– Per intervencions quirúrgiques.
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Posicions de l’usuari enllitat

 Per mantenir la postura correcta d’un usuari 

enllitat existeixen diferents ajudes tècniques:

– Falques tope.

– Accessoris triangulars.

– Rodets.

– Topes pels peus.

– Coixins.
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Posicions de l’usuari enllitat. 
Canvis posturals

 Quin temps pot estar un usuari enllitat 

sense canvis posturals?

 Màxim 3 hores!!

 Les posicions més freqüents són decúbit supí, 

decúbits laterals, i decúbit pron, posició de Fowler 

i posició de Sims o semi-pron
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Principis mecànica corporal

• Adaptar l'àrea: retirant els objectes que la 
entorpeixin (frens, baranes, coixins, etc.) i col·locar la 
cadira, la cadira de rodes i / o el llit en la posició 
adequada abans de iniciar qualsevol maniobra.

• Explicar: el procediment a l’usuari abans. 

• Augmentar l'estabilitat corporal: ampliant la base 
(separant els peus i avançant un respecte de l'altre) i 
baixar el centre de gravetat (flexionant les cames). 

• La tasca suposa algun risc: per a l'usuari o per al 
tècnic, cal sol·licitar l'ajuda d'un altre professional (o 
familiar). 
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Principis mecànica corporal

• A l'aixecar un objecte: no doblegar la cintura, sinó 
flexionar les cames i elevar el cos, mantenint recta 
l'esquena.

• Contraure abdominals i glutis estabilitzant la pelvis.

• Subjectar o traslladar un objecte mantenint pròxim 
al cos per apropar els centres de gravetat.

• Lliscar o empènyer requereix menys esforç 
d'aixecar*. 

• Girar el tronc dificulta la mobilització i augmenta, 
per tant, l'esforç que cal realitzar.
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Normes generals de mobilització, 
transferència i trasllat.

 Rentar-se les mans (posar-se guants si fos necessari).

 Preparar tot el material necessari.

 Bloquejar elements mòbils (llit, cadira de rodes, etc).

 Assegurar la intimitat de la persona.

 Informar a l’usuari del procediment que farem.

 Tenir presents els possibles sondatges de l’usuari.

 Evitar el risc de caiguda amb baranes, etc.
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Normes generals de mobilització, 
transferència i trasllat.

 Tenir presents els principis de mecànica corporal.

 Destapar a l’usuari el mínim temps possible.

 Mobilitzar suaument.

 Observar a l’usuari si presenta mareig o altres.

 En finalitzar assegurar la posició alineada i còmoda.

 Per acabar treure’s els guants, rentar-se les mans i 

registrar qualsevol incidència o dada de interès.

 Quan treballen dos professionals un dona les «ordres».
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Tècniques de deambulació: deambulació 
amb caminador i bastons.

 Deambulació amb 1 bastó (3 temps i 2 temps):

– En usuaris amb afectació lateral, bastó al costat bo.

– Recolzament (agarre) a l’alçada del maluc.

– Usuari ha de mirar en davant.

– Avançar el bastó uns 15 cm per davant peu bo.

– Avançar peu dolent fins alçada de bastó, recolzant 

pes en peu bo i bastó.

– Avançar peu bo fins alçada de bastó.

– Si l’usuari millora alternar peu bo amb peu dolent i 

basto (dos temps).
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Tècniques de deambulació: deambulació 
amb caminador i bastons.

 Deambulació amb 2 bastons (2 temps i 4 

temps):

– Si l’usuari té algun membra afectat, no 

carregar pes sobre ell.

– Recolzament (agarre) a l’alçada del maluc.

– Usuari ha de mirar en davant.

– Avançar bastó després peu, alternant costats.
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Tècniques de deambulació: deambulació 
amb caminador i bastons.

 Deambulació amb caminador:

– S’ha d’agafar amb les dues mans.

– S’agafa a l’alçada del maluc.

– El cos ha de quedar dret.

– En cas de costat afectat, es desplaça el caminador i la 

cama afectada, recolzant pes sobre la bona, i després 

es desplaça aquesta.

– Amb caminadors de costats independents es pot 

moure alternativament (com si fos dos bastons a 2 

temps).


