
Primers auxilis

TEMA 1:  ACCIDENTS

1) EROSIONS

2) TALLS I PUNXADES

3) CREMADES

4) HEMORRÀGIES

5) COS ESTRANY AL NAS / L’ULL / OÏDA

6) PICADES I MOSSEGADES

- PICADES D’INSECTE

- PICADES D’ESCURÇO

- PICADA DE SERP

- PICADES DE MEDUSA

- MOSSEGADA D’ANIMAL

7) INSOLACIÓ

8) INTOXICACIÓ



1) EROSIONS
 Són petites lesions amb ruptura de la pell.

QUE S’HA DE FER?

▪ Rentar-se les mans amb aigua i sabó.

▪ Netejar la ferida amb aigua i sabó líquid antisèptic, assecar-la amb una gasa estèril i aplicar un antisèptic local.

▪ Si la ferida està en una zona de frec, protegir-la amb una gasa estèril i esparadrap de paper.

▪ Revisar el carnet de vacunacions.

QUE NO S’HA DE FER?

▪ No s’ha d’utilitzar cotó per netejar les ferides.

▪ No s’ha d’utilitzar alcohol.

▪ No s’han d’aplicar pomades de cap tipus.

QUAN CAL ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

▪ Si presenta molt sagnat.

▪ Si la ferida s’ha produït amb algun objecte brut o oxidat.



2) TALLS I PUNXADES

 Lesió produïda sobre la pell amb un objecte tallant o punyent.

QUE S’HA DE FER?

▪ Rentar-se les mans amb aigua i sabó.

▪ Netejar la ferida amb aigua i sabó líquid antisèptic. Si presenta sagnat s’ha de comprimir suaument amb una gasa estèril fins

que deixi de fer-ho.

▪ És necessari revisar el carnet de vacunacions.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

▪ Si presenta molt sagnat.

▪ Si el tall és profund i precisa punts de sutura.

▪ Es recomana que la sutura es realitzi abans de 6 hores d’haver-se produït la lesió.

▪ Si la ferida s’ha produït amb un objecte que pogués estar contaminant amb gèrmens patògens.



3) CREMADES

 Lesió produïda en la pell per acció de la calor sobre la pell. L’extensió i la profunditat de cremada determinarà la gravetat

de la mateixa.

QUE S’HA DE FER?

▪ Retirar tots els objectes que puguin molestar.

▪ Aplicar aigua freda durant una bona estona fins que disminueixi el dolor. Això també serveix per netejar la ferida.

▪ Tapar la zona amb una gasa estèril preferiblement humida per tal que no s’enganxi a la ferida.

▪ Revisar el carnet de vacunacions.

QUE NO S’HA DE FER?

▪ No s’ha de punxar les butllofes.

▪ No s’ha d’aplicar pomades ni pólvores.

▪ No s’ha d’arrencar la roba adherida a la pell cremada.



QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

▪ Si la cremada és molt extensa i/o profunda.

▪ Si fa molt de mal.

▪ Si la cremada està en la cara o el coll, mans o genitals.

▪ En aquests casos s’aconsella el trasllat a un servei d’urgències.

TIPUS DE CREMADA:

1er GRAU: La pell presenta un color vermellós.

2n GRAU: Hi ha butllofes.

3r GRAU: La pell està carbonitzada i pot arribar a afectar els músculs i els ossos, que acostumen a no fer mal per la

destrucció de les fibres nervioses sensitives.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=sYMpBLtaPmU

https://www.youtube.com/watch?v=sYMpBLtaPmU


4) HEMORRÀGIES

 SAGNAT DEL NAS: Sortida de sang per les foses nasals degut a un traumatisme o bé sense causa aparent.

QUE S’HA DE FER?

▪ S’ha de fer pinça amb dos dits el pont del nas durant tres a cinc minuts, aproximadament.

QUE NO S’HA DE FER?

▪ No cal asseure’l al terra.

▪ No cal fer-li inclinar el cap enrere.

▪ No cal posar res dins dels orificis nasals.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

▪ Quan, tot i la compressió realitzada amb els dit, el sagnat no cedeixi.



4) HEMORRÀGIES 

 HEMORRÀGIA DERIVADA D’UNA FERIDA OBERTA.

QUE S’HA DE FER:

▪ Si es tracta d’un cas greu, aviseu ràpidament els serveis d’emergències (112).

▪ Col·loqueu la persona accidentada en posició horitzontal, amb els membres inferiors aixecats.

▪ Localitzeu el lloc de l’hemorràgia.

▪ Atureu la sortida de sang mitjançant una compressió amb un tros de roba net, pressionant sempre contra l’os, en el

punt més proper a la ferida.

▪ No feu mai un torniquet.

▪ Continueu fent pressió fins que arribin els serveis mèdics encara que l’hemorràgia s’aturi.

▪ En el cas que l’hemorràgia sigui causada per la separació d’un membre, agafeu-lo i aïlleu-lo higiènicament per

entregar-lo els serveis mèdics.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2-gI6ANAdek

https://www.youtube.com/watch?v=2-gI6ANAdek


5) COS ESTRANY AL NAS

 Qualsevol objecte introduït en els orificis nasals.

QUE S’HA DE FER?

▪ Bufar amb força per l’orifici nasal obturat mentre es tapa l’orifici lliur.

QUE NO S’HA DE FER?

▪ No s’ha d’intentar extraure l’objecte amb els dits si existeix la mínima dificultat per fer-ho.

▪ No s’ha de fer servir cap instrument (pinces, clips,..)

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

▪ Si l’objecte no es pot expulsar.



5) COS ESTRANY A L’ULL 

 Qualsevol partícula que s’introdueixi dins l’ulL.

QUE S’HA DE FER?

▪ S’ha de rentar l’ull amb abundant aigua i sense refregar.

▪ Si és una brossa, s’ha d’obrir l’ull i intentar que s’enganxi en ser tocada amb una gasa o amb la punta d’un mocador net.

QUE NO S’HA DE FER?

▪ No s’ha de refregar l’ull.

▪ No s’ha d’intentar treure un cos estrany que estigui clavat.

▪ No s’han d’aplicar pomades ni col·liris.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

▪ Si sembla que el cos estrany estigui clavat.

▪ Si persisteix el dolor.

▪ Si afecta a la capacitat visual.

▪ Si l’agent causant és un líquid càustic( coles, líquids correctors, etc.)



5) COS ESTRANY A L’OÏDA

 Qualsevol objecte que s’introdueixi en la oïda o el conducte auditiu.

QUE S’HA DE FER?

▪ Inclinar el cap del costat de l’oïda afectat.

▪ Si es tracta d’un insecte viu, posarem una gota d’oli per matar-lo, i anirem a un centre sanitari.

QUE NO S’HA DE FER?

▪ Intentar extreure l’objecte amb pinces o altres instruments ja que existeix el risc de perforar el timpà.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

▪ Si el cos estrany no surt amb facilitat.



6) PICADES I MOSSEGADES

 Les picades són petites ferides punyents a la pell, produïdes principalment per insectes, artròpodes i/o

animals marins.

 Les mossegades són lesions produïdes amb les dents d’un animal o persona.

QUE S’HA DE FER?

▪ El procediment d’actuació és molt semblant. La base consisteix en netejar la zona afectada i l’aplicació d’un

desinfectant. Tot i això, cada cas té les seves recomanacions especials.



6.1) PICADES D’INSECTE
QUE S’HA DE FER?

▪ Extreure el fibló.

▪ Renteu bé la zona afectada amb aigua i un sabó neutre.

▪ Apliqueu-hi una gasa o roba neta amarada amb aigua freda.

▪ Es pot aplicar gel sobre la picada.

▪ En cas que la picada sigui a l’interior de la boca s’ha de donar a la víctima gel per tal que el vagi llepant o mossegant,

també se li poden donar petits glops d’aigua freda.

QUE S’HA DE FER?

▪ No s’ha de rascar ni refregar la zona afectada.



6.1) PICADES D’INSECTE

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

▪ Si presenta moltes picades.

▪ Si existeix la sospita que l’animal sigui verinós.

▪ Si son picades en vies respiratòries, com ara el paladar.

▪ Si presenta inflamació a vies respiratòries o dificultat per respirar.



6.2) PICADES 

D’ESCURÇO

 Els escurçons es distingeixen de la

resta de serps perquè son més

petites (no acostumen a fer més

d’1m metre. Tenen un cap ample i

aplanat en forma de “V”. En la part

dorsal del cos presenta un dibuix en

ziga-zaga.



6.2) PICADES D’ESCURÇO
QUE S’HA DE FER?

▪ Mantenir a la víctima en repòs i impedir-li qualsevol moviment ja que l’activitat afavoreix la difusió del verí cap a l’organisme.

▪ L’extremitat afectada s’ha de mantenir a un nivell més baix que la resta del cos per dificultar la difusió sanguínia del verí.

▪ Netejar la ferida amb aigua i sabó i aplicar un antisèptic.

▪ Tapar la ferida amb una gasa estèril.

▪ Aplicar fred (bossa amb gel) en la zona afectada.

▪ Se li pot donar algun analgèsic tipus paracetamol, si es disposa.

QUE NO S’HA DE FER?

▪ No s’ha de fer incisions al voltant de la ferida ja que a més de facilitar la penetració del verí, també augmenta el ris d’infecció.

▪ No xuclar el verí amb la boca perquè si existeix petites ferides es podria absorbir el verí

▪ No s’han de fer torniquets.

S’HA DE TRASLLADAR A LA VÍCTIMA IMMEDIATAMENT A UN HOSPITAL



6.3) PICADES DE SERP

 La lesió consisteix en dos punts vermells separats entre si per un centímetre.

QUE S’HA DE FER?

▪ Mantenir la zona afectada en repòs.

▪ Rentar i desinfectar la ferida.

▪ Aplicar fred local.

QUE NO S’HA DE FER?

▪ No s’ha de fer incisions en la ferida, ni al voltant de la mateixa.

▪ No xuclar el verí.

S’HA DE TRASLLADAR IMMEDIATAMENT LA VÍCTIMA A UN HOSPITAL O ACTIVAR EL SISTEMA D’EMERGÈNCIES ( SI S’ESTÀ

EN ALGUN LLOC AÏLLAT).



6.4) PICADES DE MEDUSA
QUÈ S’HA DE FER:

▪ Que la persona surti de l’aigua.

▪ Netejar les ferides amb aigua salada.

▪ Si els tentacles són visibles, retirar-los de la pell amb unes pinces o amb guants.

▪ Aplicar ràpidament gel embolicat amb un plàstic, durant 5 minuts, sobre la zona de la picada (no aplicar el gel

directament sobre la pell).

QUÈ NO S’HA DE FER?

▪ Utilitzar aigua dolça per netejar la zona, ja que s’activen les cèl·lules i augmenta la quantitat de toxina injectada.

▪ No s’ha de rascar ni refregar la zona afectada.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

▪ La persona afectada presenta tremolors, nàusees o un dolor molt intens.



6.5) MOSSEGADA D’ANIMAL

QUE S’HA DE FER?

▪ Rentar la ferida amb aigua i sabó.

▪ Cohibir l’hemorràgia, si n’hi ha.

▪ Aplicar una solució antisèptica amb clorhexidina.

▪ Tapar la ferida amb gasses estèrils.

▪ Si es possible comproveu si l’animal està vacunat.

▪ Si es possible s’ha de revisar si la víctima està al corrent de la vacunació antitetànica.

QUE NO S’HA DE FER?

▪ No s’ha d’aplicar en la ferida pomades.

S’HA DE TRASLLADAR LA VÍCTIMA A UN CENTRE SANITARI PER A LA PROFILAXIS ANTITETÀNICA I LA ANTIRÀBIA

VIDEO: http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/urgencies/primers_auxilis/picades_i_mossegades/

http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/urgencies/primers_auxilis/picades_i_mossegades/


7) INSOLACIÓ
 Molestar o trastorn produït per l’exposició perllongada al sol, a temperatures altes, ingesta limitada de líquids o

fallada dels mecanismes del cervell reguladors de la temperatura. Els símptomes més freqüents son: cefalea,

cansament. Vertigen i augment de la temperatura corporal.

QUE S’HA DE FER?

▪ Interrompre l’exposició al sol.

▪ Col·locar a la persona afectada en un lloc fresc.

▪ Aplicar-li compreses fredes al cap i clatell.

▪ Fer-li beure, lentament, líquids ensucrats.

QUE NO S’HA DE FER?

▪ No s’ha de donar aliment sòlids.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

▪ Si presenta nàusees, vomito o alteració de la consciencia.

VIDEO: http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/urgencies/primers_auxilis/cop_calor/

http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/urgencies/primers_auxilis/cop_calor/


8) INTOXICACIÓ

 És la manifestació que experimenta una persona davant la ingesta, inhalació o absorció cutània de

substancies tòxiques. Es manifesten principalment amb diarrees, vòmits, febre, dolors i altres símptomes,

( depèn microorganismes, edat, estat immunitari,etc)

INTOXICACIONS ALIMENTÀRIES:

▪ Eviteu la deshidratació i comproveu si hi ha una millora progressiva. La recuperació dels tipus més comuns

d’intoxicació alimentària, amb vòmits i mareig, triga un parell de dies.

▪ Durant la recuperació: no consumir aliments sòlids fins que la diarrea no hagi passat, evitar productes làctics.

▪ Beveu líquids, que no siguin llet ni begudes amb cafeïna.

▪ Acudiu al metge si no tolereu cap mena de líquid o teniu febre i la diarrea presenta sang.



8) INTOXICACIÓ

INTOXICACIONS MEDICAMENTS I ALTRES PRODUCTES TÒXICS:

(Productes de neteja, anticongelants de vehicles, pintures, derivats del petroli,etc.)

▪ Conserveu la tranquil·litat.

▪ Si la ingestió ha estat molt petita, truqueu al Servei d’Informació Toxicològica (915620420).

▪ Infant o gran quantitat ingerida, acudir directament al servei d’urgències de l’hospital.

▪ Identificar la substància, l’estimació de la quantitat ingerida, i guardeu el sobre o el recipient.

▪ Si el tòxic ha entrat en contacte amb la pell o les mucoses, renteu immediatament la zona amb aigua abundant durant

uns deu o vint minuts.

▪ No heu d’intentar provocar el vòmit.

▪ Si el tòxic ha entrat en contacte amb els ulls, no hi poseu col·liris ni pomades. Renteu-los amb aigua abundant.

VIDEO: http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/urgencies/primers_auxilis/intoxicacions/

http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/urgencies/primers_auxilis/intoxicacions/

