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1. Introdución ao concepto e obxectivos do
módulo

1.1-Definicion:

Se entenden por primeiros auxilios, os coidados inmediatos, axeitados e provisionais
prestados ás persoas accidentadas ou con doenza antes de ser atendidos nun centro asistencial ou por persoal sanitario especializado
O noso principal obxetivo pretende facilitar á poboación uns coñecementos básicos
en materia de primeiros auxilios, grazas aos cales calquera cidadán debidamente
adestrado pode, en ocasións, con manobras sinxelas, contribuír a salvar a vida doutras persoas, mentres chegan ao lugar do suceso os equipos de urxencias sanitarias

1.2. Obxectivos a acadar polo alumno:

a. Recoñecer unha situación de emerxencia .
b. Coñecer a cadea de supervivencia e a súa activación.
c. Actitude diante dunha emerxencia.
d. Coñecer e realizar a reanimación cardiopulmonar básica non instrumentalizada.
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2. Caixa de primeiros auxilios

2.1. Condicións:

● Pode ser calquera caixa, armario ou maleta que poida conter medicamentos e
o material sanitario necesario.
● Cómpre identificalo correctamente. E debe estar lonxe do alcance dos nenos.
● A caixa de primeiros socorros ten que estar sempre pechada, pero fácil de abrir.
Se se pecha con chave, hai que ter rápido acceso a ela en caso de urxencia.

2.2. Contido:

1- MEDICAMENTOS (deben gardarse no seu envase correspondente e controlar a
súa caducidade):
*ANALXÉSICOS/ANTITÉRMICOS (Para controlar dor e febre).: Apiretal®, pingas 30 ml
(paracetamol) 100 mg/ml . Dalsy®, xarope 200 ml (ibuprofeno) 5ml=100 mg Ibuprofeno
comprimidos 600 mg para > 50 kg Paracetamol comprimidos 500 mg para > 40
Kg*QUEIMADURAS: Silvederma ® crema

2- MATERIAL SANITARIO: ten que estar limpo e a punto para utilizalo sempre que
sexa necesario
Alcohol
Tiritas
Tesoiras de punta redonda
Luvas látex
Compresas de gasa estéril
6 Servizo Prevención Riscos Laborais

Esparadrapo
Termómetro
Bolsa frío
Povidona iodada
Vendas de gasa de diferentes medidas
PRIMEIROS AUXILIOS

TELÉFONOS DE URXENCIA:
Urxencias médicas 061 / CONSULTA: 902.400.116
Urxencias non médicas 112
Urxencias toxicológicas 915620420

2.3. Fármacos específicos para patoloxías seleccionadas e nenos
concretos:

Existen patoloxías crónicas que, cando se agudízan, poden poñer en situación de
emerxencia ao individuo e, se non se actúa correctamente, poden ocasionar lesións
graves e incluso a morte.
Entre elas salientan as alteracións dos niveis de azucre en pacientes diabéticos que
precisasen de administración inmediata dos seguintes fármacos, segundo a indicación:
● Adrenalina precargada
● Glucagón
● Insulina
Outras situacións son os procesos de agudización asmática que precisasen a administración de Nebulizadores con substancias broncodilatadoras
Todos estes medicamentos deben estar sempre ben identificados co nome do neno
e as indicacións precisas de uso prescritas polo médico do neno.
Aconsellamos ANTES DE CALQUERA ADMINISTRACIÓN, POÑERSE EN
CONTACTO TELEFÓNICO CO 061, FALAR CUN MÉDICO DE SERVIZO PARA
QUE INDIQUE A DOSE E A CORRECTA ADMINISTRACIÓN.
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3. Alteracións do nivel consciencia

3.1. Perda de consciencia.
3.2. Convulsións
3.3. Coma diabético
3.4. Crise asmática severa

3.1. Perda de consciencia:

Consiste na ausencia de funcionamento consciente dos cinco sentidos e do ton
muscular.

3.1.1. Clasificación:
Dentro da diminución do nivel de consciencia podemos distinguir:
● MAREO: malestar xeral caracterizado por suores frías, náuseas e vertixes.
Existe unha sensación de desmaio, sen chegar a producirse perda de consciencia.
● SÍNCOPE: podería definirse como a auténtica perda de coñecemento, é de
duración breve e recupérase totalmente de forma espontánea.
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As causas da diminución do nivel de consciencia son moi variadas e entre elas poderiamos citar: as cardíacas (por problemas nas arterias coronarias, alteracións do
ritmo do corazón), síncopes perante reaccións ao estrés, diante da caída brusca da
tensión arterial, etc.

3.1.2. Actitude perante perda de consciencia
NON DEBEMOS
● Incorporar ao doente.
● Darlle bebida ou comida (agás diante da sospeita de hipoglicemia nun doente
diabético).
● Dar ao paciente bebidas alcohólicas.
● Colocarlle unha almofada baixo a cabeza.
SI DEBEMOS
● Verificar a inconsciencia: para comprobar que existe inconsciencia sacudirase
con enerxía o ombro do posible afectado, mentres se insiste en preguntarlle
en voz alta: Atópase ben? BERRAR E SACUDIR son palabras que deben
lembrarse para identificar a unha persoa inconsciente.
● Se a persoa está inconsciente, débese comprobar se respira: ● Se a persoa
está inconsciente e respira: débese colocar en posición lateral de seguridade
(ver tema de Reanimación).
● Se a persoa non respira: débense buscar signos de circulación eficaz (degluticións, movementos…), avisar ao 061 e iniciar manobras de reanimación.
● Se a persoa comeza a recobrar a consciencia: diante dunha persoa que sufriu
un mareo ou unha síncope:
● Débeselle colocar deitado de costas, coas pernas levantadas, de forma
que a súa cabeza permaneza máis baixa que o resto do corpo
● Evitar as aglomeracións.
● Se nalgún momento presentase náuseas ou vómitos, débeselle virar a cabeza cara a un lado e mantela na devandita posición
● Chamar ao 061 para solicitar axuda médica urxente.
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3.2. Convulsións

Son o resultado da excesiva actividade eléctrica cerebral das neuronas que provoca:
● alteracións do nivel de consciencia
● trastornos sensitivos , motores ou da conduta.
Non toda convulsión é unha crise epiléptica e non todas as crises epilépticas se manifestan con convulsións.

3.2.1-Clasificación :
-Xerais. Afectan a todo o corpo. Convulsións tónico-clónicas xeneralizadas
-Focaís. Afectan só a unha parte do corpo. Convulsión parcial
-Convulsión febril. Afecta a nenos con temperatura alta. Acontecen máis a miúdo
en nenos entre seis meses e tres anos de idade, e son raras despois dos seis anos.

3.2.2-Definicións:
● Epilepsia: proceso crónico que se caracteriza por convulsións recorrentes
que se repiten ao longo do tempo.
● Status epiléptico: crise convulsiva que dura máis de 30 min. ou cando se
dan tres ou máis ataques seguidos sen que haxa recuperación da consciencia
entre eles

3.2.3-Clínica
● Comezo e terminación bruscos.
● Duración breve (90-120 seg.)
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● Alteración do nivel de conciencia
● Movemento sen finalidade
● Salivación excesiva
● Incontinencia vesical ou intestinal
● Fase de confusión
● Cefalea , fatiga, dores musculares

3.2.4-Actitude e medidas xerais diante da convulsión:
1- Manter a calma, tranquilizar á familia e acompañantes. O OBXECTIVO É
EVITAR QUE SE MANQUE O PACIENTE
2- Non deixar só ao paciente, Desabrocharlle as roupas axustadas e retirar
aqueles obxectos cos que se poida lesionar.
3- Protexer ao paciente sen inmovilizalo.
4- Se é posible, evitar que caia bruscamente ao chan

5- Non suxeitalo con firmeza. Non vai facer que ceda a convulsión e pódense
provocar fracturas e/ou luxacións.
6- Non intentar abrirlle a boca durante a convulsión, xa que podemos lesionalo
ou lesionarnos nós. Pódense retirar as próteses dentarias, só no caso de que
se abra con facilidade. Observar atentamente toda a crise.
7- Cando se quede en estado postictal, colocarémolo en posición lateral de seguridade, agás sospeita de lesión cervical (p.ex. Caída violenta ou traumatismo cranial). Vixiarase ata recuperar conciencia
8- Avisarase ao 061 ou servizos médicos
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3.3. Coma diabético:

A diabete é unha doenza crónica moi frecuente, caracterizada polo aumento de glicosa (azucre) no sangue por riba dos valores normais. Isto débese á carencia ou
diminución de insulina (hormona segregada polo páncreas). Nesta situación, o azucre proveniente dos alimentos non pode ser asimilado, acumulándose no sangue e
elevándose considerabelmente, ata que chega a un nivel no que o ril non pode impedir que escape pola urina. Este estado de hiperglicemia e as complicacións que
pode producir constitúen a doenza que chamamos diabete.

3.3.1-Existen dous tipos principais de diabete:
● Diabete tipo 1, insulino-dependente ou infanto-xuvenil: a diabete tipo 1 aparece principalmente en nenos e mozos, e, en xeral, en persoas menores de
30 anos. Representa un 10-15% de todas as formas de diabete. O páncreas
non produce insulina, polo que é necesario administrala para sobrevivir.
● Diabete tipo 2, non insulino-dependente ou diabete de adulto: a diabete tipo
2 aparece xeralmente en persoas maiores de 40 anos. O comezo é lento e
gradual, con síntomas pouco rechamantes, podendo pasar inadvertida. É a
forma máis frecuente de diabete, representando máis do 85% de todos os casos. O páncreas segue producindo insulina, aínda que dunha maneira insuficiente, e pódese tratar en principio con réxime e pastillas antidiabéticas.
Nestes pacientes o obxectivo é manter uns niveis de azucre en sangue dentro dos
límites normais (100-120). Cando os niveis de azucre se saen dos límites normais e
aparecen complicacións, falamos de descompensación, podendo tratarse de:
● Hipoglicemia: a glicosa está demasiado baixa.
● Hiperglicemia: a glicosa está demasiado alta.
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3.3.2. Hipoglicemia:
O descenso importante de azucre no sangue ou hipoglicemia é un proceso de instauración
rápida, fácil de corrixir, pero que precisa medidas urxentes.
Os síntomas máis frecuentes son:
● Ansiedade, nerviosismo, sudoración, tremor, fatiga.
● Trastornos visuais, dificultade para falar, letarxia , confusión mental
● Convulsións, perda de conciencia
Algunhas persoas poden non manifestar estes síntomas, en cuxo caso se sospechará a hipoglicemia diante dun comportamento anómalo (agresividade, irritabilidad, decaemento, desorientación, etc.).
Causas mais frecuentes:
● Exercicio físico violento
● Exceso de administración de insulina
● Xaxún

3.3.3. ACTITUDE diante dunha hipoglicemia:
– NON PERDER TEMPO: non se debe esperar a que a diabete pase soa. En canto
aparecen os primeiros síntomas hai que administrar azucre ou algún alimento sen
demora, xa que canto máis tempo pase, a hipoglicemia será maior e o tratamento
máis difícil.
● Se está consciente: ADMINISTRAR
AZUCRE, ZUMES…
● Se está consciente: INCONSCIENTE:
● Aplicar ABC
● Posición lateral de seguridade.
● Glucagón
● Alertar ao 061

3.4. CRISE ASMÁTICA

A Asma caracterízase por unha obstrución bronquial, producida por diversas causas,
como infeccións ou os gases irritantes, que causan un aumento da reactividade dos
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bronquios. Nos asmáticos esta resposta atópase incrementada en diferentes graos,
producindo unha serie de síntomas que precisan tratamento,
No paciente asmático as crises poden estar provocadas por multitude de causas: diferentes sustancias inhaladas como o fume do tabaco; inxeridas como medicamentos, entre os que destaca a aspirina; a práctica de exercicio; ou ata, determinadas
emocións.
O curso desta enfermidade é crónico, manifestándose en episodios, con exacerbacións intercaladas entre períodos libres de molestias, de duración e intensidade variables. A aparición do proceso garda certa relación cos cambios estacionais, aumentando na primavera e outono.

3.4.1. Os síntomas poden aparecer gradualmente ou de xeito brusco. :
● O principal é fatiga, con sensación de falta de aire, que o asmático define como imposibilidade para introducir aire nos pulmóns. O paciente prefire estar
de pé ou sentado .
● Ao mesmo tempo adoitan aparecer outra serie de síntomas acompañantes
como a angustia e o aceleración dos latexos do corazón, así como acoramento, suor intensa e fala entrecortada.
● Na dificultade para respirar, oense uns sons típicos que son as sibilancias
(“pitos”).
● Accesos episódicos de tose. Xeralmente estes síntomas aparecen xuntos,
aínda que poden facelo de forma independente

3.4.2-ACTITUDE:
● Achegar ao paciente a unha fiestra ou fonte de aire
● Non dar de beber nin comer
● Inhaladores ou broncodilatadores en aerosol
● ALERTAR AO 061
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4. Atragoamento ou ovace (obstrución da via
aérea)

4.1. Concepto:

Denominamos atragoamento ou obstrución da vía aérea á obstrución da vía respiratoria por un corpo estraño, que de non ser resolto de forma favorable mediante a expulsión do mesmo ao exterior pode producir a parada respiratoria e consecuentemente a morte do paciente se non efectuamos manobras de reanimacióne desobstruccion.

4.2. Signos e síntomas:

● Sensación de afogo, o paciente leva a man ao
pescozo como signo de afogamento (sinal universal de afogamento)
● Tose
● Acoramento que pode evolucionar cara a facies
con cianose, é dicir azulamento ou ennegrecemento
● Dificultade respiratoria de diversos graos desde
leve a severa.
● Podemos atoparnos 2 posibilidades:
1- Doente consciente: respira e ten tose
2- Doente inconsciente: con obstrución severa que levou a parada respiratoria

4.3. Identificación e tratamento do grao de ovace no adulto

O que nos vai a indicar a gravidade da situación vai ser a posibilidade ou non de que
o paciente poida tusir e que dita tose sexa efectiva, é dicir que logo de varios accesos tusíxenos poida expulsar o obxecto ou alimento que lle esta producindo a obstrución

PRIMEIROS AUXILIOS
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Pescudar gravidade

Obstrución severa da via aérea
(tose inefectiva)

Inconsciente
Iniciar RCP

Obstrución lixeira da via aérea
(tose efectiva)

Consciente
5 golpes interescapulares
5 compresións abdominais

Animar a tusir
Valorar a obstrución continuamente

ACTITUDE:
1- Doente consciente:
● Animar a tusir
● Se deixa de tusir e ten dificultade respiratoria: Dar
5 palmadas interescapulares rápidas e fortes
● Se non son efectivas e continúa con dificultade
respiratoria realizásense 5 compresións abdominais: manobra de Hemlich(1) :
● Colócase o puño xusto por ribado embigo da persoa co polgar contra o abdome
● Agárrase o pulso coa outra man e aprétase o con
forza e premendo cara arriba de forma tanxencial

(1) Manobra de compresión abdominal brusca realizada coa finalidade de expulsar un corpo
estraño que poida estar obstruíndo a vía aérea
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● En persoas Obesas e en Embarazadas: realizásense compresións torácicas
no mesmo punto de masaxe cardíaca no canto de compresións abdominais.

2-Doente inconsciente:
● Obstrución severa da vía aérea: Realizar manobras de reanimación cardiopulmonar, que veremos detidamente no tema 5
● Cada vez que se realice a manobra de apertura de vía aérea, no proceso de
reanimación cardiopulmonar, débese inspeccionar a cavidade oral para visualizar se existen corpos estraños e retiralos co dedo en gancho .

4.4- Indentificación e tratamento na idade pediátrica
Valorar gravidade

Tose inefectiva

Inconsciente
Abrir vía aérea
Dar 5 ventilacións
Iniciar RCP
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Tose efectiva

Consciente
5 golpes
interescapulares
5 compresións
abdominais

Animar a tusir
Comprobar continuamente estado
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ACTITUDE:
1- Doente consciente:
● Examinar a boca e eliminar calquera corpo estraño visible
● 5 golpes interescapulares:
a)- En lactantes:
● Se respira:
● Colocar o bebé boca abaixo ao longo do antebrazo e darlle 5 golpes fortes
e rápidos nas costas coa base da palma da man da man

A cabeza manterase lixeiramente estirada coa boca aberta, procurando
que a cabeza do neno estea situada máis abaixo que o resto do corpo.
Unha vez nesa posición, daremos 5 golpes secos co palma da outra man
na parte superior e central das costas, entre as escápulas.
● Abrir a vía aérea e comprobar se respira. Se respira, colocar en posición
lateral de seguridade e comprobar continuamente que segue respirando.
● Se non respira:
Efectuar 5 insuflacións de rescate con ventilación boca a boca-nariz observando se
ascende e descende o tórax. Se mobiliza o tórax, continuar ventilando.
Se non se mobiliza:
● Dar 5 golpes nas costas: colocar ao bebé boca abaixo apoiando o seu corpo
sobre o noso antebrazo e suxeitando a súa cabeza coa nosa man. A cabeza
manterase lixeiramente estendida coa boca aberta, procurando que a cabeza
do neno estea situada máis abaixo que o resto do corpo. Unha vez nesa posición, daremos 5 golpes secos co talón da outra man na parte superior e central das costas, entre as escápulas.
● Dar 5 compresiónsno peito: cambiar ao bebé ao outro antebrazo, boca arriba, suxeitándolle a cabeza coa man, intentando que estea colocada por baixo
do corpo coa boca aberta. Unha vez nesa posición, dar 5 compresións cos
dedos índice e medio no centro do peito, lixeiramente por baixo da liña que
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une ambos os mamilas, é dicir, na mesma zona que se daría a masaxe cardíaca, pero un pouco máis fortes e máis lentas.
b)- En nenos : igual que no adulto. :
● 5 golpes interescapulares coa palma da man
● 5 compresións: manobra de hemlich:
● en lactantes: 5 compresións torácicas no mesmo punto que a compresión
torácica de rcp
● en nenos: 5 compresións abdominais
2-Doente inconsciente: apertura da vía aérea e manobras de rcp

PRIMEIROS AUXILIOS
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5. Parada cardiorespiratoria e soporte vital
básico non instrumentalizado en adultos e
nenos

5.1. Introdución:

O mellor xeito de evitar que se produza unha situación de PCR é a PREVENCIÓN,
pero, se aínda así se produce, débese saber recoñecer a situación para poder iniciar
as manobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que teñen a función de substituír, ou reinstaurar, se é posible, a respiración e a circulación espontáneas. As posibilidades de que a persoa sobreviva a esta situación e se recupere sen secuelas diminúen a medida que pasa o tempo, polo que o ideal é que se inícien as manobras de
RCP antes de 4 minutos
Obxectivos a conseguir polo alumno :
● Recoñecer unha situación de urxencia e de parada cardiorrespiratoria
● Coñecer a Cadea de Supervivencia
● Coñecer e realizar efectivamente as manobras de soporte vital básico e resucitación cardiopulmonar básica en adultos e nenos

5.2. Conceptos:

1- PCR: denominamos parada cardiorrespiratoria á interrupción brusca, inesperada
e potencialmente reversible da respiración e circulación espontáneas. Se o corazón e os pulmóns deixan de funcionar, o sangue e o osíxeno deixan de chegar
ao resto do corpo, danándose todos os órganos. Se esta situación non se resolve
pronto, a persoa morrerá ou quedará con lesións cerebrais importantes
2- TIPOS DE PCR: Existen 2 tipos de parada:
a)- respiratoria: cesa a respiración e persisten os latexos, dentro das posibles
causas atopamos: obstrución da vía aérea, afogamento na auga, traumatismo, lesións cerebrais que afecten ao centro respiratorio, etc?.
b)- circulatoria: perda de conciencia, ausencia de latexos efectivos e cesamento
da respiración inmediata. A causa máis habitual vai ser producida por unha
arritmia cardíaca denominada fibrilación ventricular.
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3- MANOBRAS DE RCP: Denominamos Manobras de RCP. ao conxunto de manobras encamiñadas a reverter unha PCR, substituíndo primeiro, para intentar restaurar despois, a respiración e circulación espontáneas
4- SOPORTE VITAL: Soporte respiratorio e circulatorio ás vítimas de PCR.
a) Soporte vital básico (SVB) ou RCP BÁSICA: é o conxunto de manobras
que permiten identificar se unha persoa está en situación de PCR e realizar
unha substitución das funcións respiratoria e circulatoria, sen ningún equipamento específico, ata que a vítima poida recibir un tratamento máis cualificado. O ideal é poder inicialo antes de 4 minutos
b) Soporte vital avanzado (SVA) ou RCP avanzada: é o conxunto de medidas
que deben aplicarse para o tratamento definitivo da PCR, é dicir, ata o restablecemento das funcións respiratoria e cardíaca. Para iso, precísanse medios
técnicos adecuados (equipamento) e deben ser efectuadas por persoal con
formación específica nestas técnicas. O ideal é inicialo antes de 8 minutos.

5.3. Cadea de supervivencia :

Para que unha RCP sexa efectiva teremos que actuar todos de forma coordinada,
como se fose unha cadea.
Por iso se chama CADEA DE SUPERVIVENCIA á sucesión de circunstancias favorables que, de producirense, fan máis probable que unha persoa sobreviva a unha
situación de urxencia médica.
-Os elos da cadea de supervivencia son:
1- ACCESO PRECOZ: detección precoz da situación e petición de axuda, chamando ao 061.
2- RCP-Básica PRECOZ: a persoa que observe unha PCR debe inmediatamente
empezar a RCP básica.
3- DESFIBRILACIÓN PRECOZ
4- RCP-Avanzada PRECOZ: será realizada por persoal médico e de enfermería,
utilizando material especial, para intentar a recuperación do paciente.
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-IMPORTANCIA DA RCP:
● As vítimas de PCR precisan RCP inmediata PARA: Achegar fluxo sanguíneo a corazón e cerebro.
● Cada minuto sen RCP a supervivencia diminúe un 7-10%.
● Con RCP o descenso é de 3-4% por minuto
-Ata cando continuar coa RCP?
● Ata que chegue axuda cualificada.
● Ata que a vítima mostre signos de recuperación.
● Ata que o reanimador estea exhausto
Ante unha parada Non debemos:
● Pensar que non se pode facer nada: da nosa actuación, que debe ser precoz
e adecuada, pode depender a vida da persoa.
● Perder tempo: como vimos, cada minuto que pasa é precioso, polo que a valoración inicial e o aviso ao 061 debe ser o máis rápido posible.
● Apresurarnos: é imprescindible recordar ben a orde dos pasos e non pasar
dun paso a outro sen estar seguros de que a manobra anterior estea ben realizada. É dicir, as manobras de RCP deben realizarse de forma rápida, pero
sen apresurarse para asegurar que cada unha das manobras sexa efectiva.
● Mover ao paciente: só se moverá se existe perigo para el ou para o reanimador (por exemplo se está no medio dunha estrada).
Aínda que os principios xerais da RCP son similares en adultos e en nenos, existen
algunhas diferenzas en relación coa idade, polo que imos explicar as manobras inicialmente en adultos (maiores de 14 anos) e posteriormente en nenos,

5.4. Algoritmo da RCP básica :

Na maioría das PCR en adultos débense a un tipo de arritmia (ritmo anormal do corazón), denominada FIBRILACIÓN VENTRICULAR, que se pode resolver mediante
a desfibrilación, sobre todo se se aplica precozmente (antes de 10 minutos), polo
que nos adultos é fundamental AVISAR CANTO ANTES ao 061, para que acuda
persoal adecuado que poida realizar a desfibrilación, se é necesaria, coa maior celeridade posible.
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5.4.1-ALGORITMO RCP BÁSICA EN ADULTOS
COMPROBAR INCONSCIENCIA

BERRAR E PEDIR AXUDA
ABRIR VÍA AÉREA
COMPROBAR RESPIRACIÓN
RESPIRA- PLS
NON RESPIRA NORMAMENTE:
AVISAR 061

30 COMPRESIÓNS TORÁCICAS

2 VENTILACIÓNS DE RESCATE

SECUENCIA 30:2

ALALGORITMONORMAS DE ACTUACIÓN
1.-COMPROBAR SE A PERSOA ESTÁ CONSCIENTE:
Para comprobar o nivel de consciencia sacudirase con enerxía o ombreiro da vítima
mentres se pregunta en voz alta: Atópase ben?

BERRAR e SACUDIR son dúas accións que hai que usar á hora de valorar se unha
persoa está consciente. Se se sospeita que se puido golpear a cabeza e o pescozo,
teremos que evitar que a cabeza e o pescozo se movan ao estimulalo
Se responde : Considérase que está consciente. A confirmación de que a vítima está consciente non exclúe a presenza de situacións que poidan pór en perigo a súa
vida.
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Xa que logo, se o paciente está consciente, hai que:
● Deixalo na posición en que se atopou (salvo que estea en perigo).
● Observar e buscar posibles lesións (fracturas, luxacións, hemorraxias).
● Iniciar as actuacións específicas se é necesario, é dicir, se comprometen a vida da persoa.
● Chamar ao 061 para solicitar axuda médica urxente (enviar a alguén ou, se
está unha soa persoa, deixar ao paciente para pedir axuda).
Se non responde,: considéraselle inconsciente e deberase pensar que pode existir
algún problema (respiratorio, circulatorio ou doutro tipo) que estea alterando o seu
funcionamento cerebral normal.
Se a persoa está inconsciente, deberemos pedir axuda o máis rápido posible, gritando para chamar a atención das persoas que estean cerca. Se só está unha persoa, deberá seguir a valoración sen abandonar inicialmente ao paciente.

2.-ABRIR A VÍA AÉREA:
Cando unha persoa está inconsciente, a relaxación muscular que provoca a perda
de consciencia fai que a lingua caia cara atrás, podendo obstruir a entrada á vía aérea.
Por iso, o primeiro que hai que facer é realizar a apertura da vía aérea:
● Afrouxar a roupa no pescozo.
● Extraer calquera corpo estraño que haxa na boca (comida, dentaduras postizas, chicle). Realizar a manobra fronte-queixelo
A manobra de elección é a manobra fronte- queixelo:
● Unha man sitúase sobre a fronte, desprazándoa cara atrás para hiperestender o pescozo.
● Os dedos 2º e 3º da outra man apoiaranse no bordo óseo inferior do queixelo,
tirando deste cara arriba
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3.-COMPROBAR SE RESPIRA ESPONTANEAMENTE:

● Oír, ver e sentir. Máximo durante 10 segundos.
● 1-Achegar a cara á boca do posible afectado.
● 2-Observar se se producen movementos ventilatorios da caixa torácica.
● 3-Escoitar e sentir na fazula a posible saída de aire.
Posición lateral de seguridade o PLS :
Se o paciente está respirando, colocarémolo en Posición Lateral de Seguridade
(PLS) para protexer a permeabilidade da vía aérea da vítima, o que evita a obstrución da vía aérea pola lingua, así como a aspiración de vómitos se estes se producen.
Para iso, seguiremos os seguintes pasos:
● Aliñar ao paciente en decúbito supino (boca arriba).
● Situándose ao carón da vítima, colocar o brazo máis próximo en ángulo recto,
coa palma da man cara arriba.
● Colocar a outra man sobre o ombreiro máis próximo ao reanimador, coa palma da man cara abaixo.

● Flexionar a perna máis afastada.
● Cunha man na cadeira e outra no ombreiro, virar á vítima cara ao reanimador.
● Estender a cabeza da vítima e situar a fazula sobre a man.
● Manter a perna que queda por arriba flexionada, de tal forma que a cadeira e
o xeonllo formen un ángulo recto.
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No caso de sospeita de lesión cervical, como é o caso dun accidentado, está contraindicada a PLS, non debéndo realizar mobilización algunha, salvo no caso de que
a permanencia no lugar do accidente sexa en si máis ameazante para a súa vida,
nese caso haberá que mobilizar ao accidentado mantendo a aliñación e integridade
da columna vertebral

4.-COMPROBAR A EXISTENCIA DE CIRCULACIÓN:
Para comprobar a existencia de circulación sanguínea adecuada: observarase á vítima buscando signos de circulación eficaz como movementos, degluticións, tose e
respiracións normais, sen prolongar máis aló de 10 segundos a procura destes signos para concluír que non hai circulación efectiva.
No caso de que exista circulación eficaz, pero persista a ausencia de respiración
espontánea, continuaremos coa ventilación artificial:
● Realizar unhas 10 insuflacións de aire durante 1 minuto, duns 2 segundos cada
● unha, que poderían ser estímulo suficiente para lograr a recuperación da respiración espontánea.
● Cada minuto debe valorarse a persistencia de signos de circulación eficaz, así
como a posible recuperación de circulación espontánea.
● No caso de que o paciente siga con ausencia de respiración espontánea pero
con signos de circulación eficaz, proseguir o boca a boca de forma continua a
un ritmo de 10-12 insuflacións por minuto.
● Se o paciente recupera a respiración espontánea, colocarémolo en PLS e
continuaremos vixiando ata que chegue a axuda médica.
No caso de que non exista circulación eficaz, pasaremos ao seguinte paso.

5.-INICIAR MASAXE CARDÍACA: É a situación de parada cardiorrespiratoria (PCR):
-Realízase masaxe cardíaca (compresións torácicas externas). As manobras de
RCP realízanse coa vítima en decúbito supino (boca arriba) sobre unha superficie
dura, co corpo aliñado, e o reanimador situado nun lateral.

26 Servizo Prevención Riscos Laborais

PRIMEIROS AUXILIOS

Para elixir o punto da masaxe seguiremos cos dedos o reborde inferior das costelas,
ata chegar á liña media, atopándonos coa punta do esterno (apéndice xifoides). Colocaremos dous dedos por encima e, a continuación, o talón dunha man, cos dedos
estirados (para evitar lesións costais) e a outra man encima da primeira, cos dedos
entrelazados (para que non se desprace). Deste xeito faremos a compresión sobre o
terzo inferior do esterno, na súa liña media.

Os brazos estarán estendidos, en posición perpendicular (ángulo recto) sobre o esterno, realizando a compresión sobre o tórax (co peso do corpo do reanimador e non
coa forza dos seus brazos) e buscando deprimilo uns 4-5 cms. Posteriormente, liberamos a compresión para que o tórax se expanda novamente, pero sen perder a posición das mans.
As compresións realizaranse a un ritmo de 100 por minuto. A secuencia da alternancia entre ventilacións e compresións será de 2:30
Despois das 30 compresions pasaremos ao seguinte paso.
6.-VENTILAR: Para iniciar a ventilación artificial, mediante a técnica do boca a boca, deberase:
● Colocarse ao carón da cabeza da vítima.
● Cunha man hai que abrir a súa boca e coa outra man pinzar o seu nariz.
● Facer unha inspiración profunda e adaptar os beizos do reanimador sobre a
boca da vítima.
PRIMEIROS AUXILIOS
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● Soprar o aire dentro da súa boca, tratando de evitar fugas e comprobar a
efectividade das insuflacións (o peito do paciente elévase ao insuflarlle o aire).
● Tras cada insuflación, retirar a boca do reanimador da boca da vítima, deixando que saia o aire por si só (espiración pasiva).
● Deste xeito, realizar 2 insuflacións efectivas. Se vemos que non entra o aire,
volveremos a realizar a apertura da vía aérea e efectuaremos dúas novas insuflacións.
Se segue sen entrar aire, debemos pensar que pode existir un obxecto que estea
obstruindo a vía aérea (ver atragoamento).
Unha vez realizadas dúas insuflacións efectivas, pasaremos ao seguinte paso:
Secuencia 30 compresións/ 2 ventilacións

● Continuar a reanimación ata que chegue axuda cualificada, a vítima mostre
● signos de recuperación ou os reanimadores estean exhaustos.
● Chamar ao 061 para solicitar axuda médica urxente, tras realizar as técnicas
anteriores durante polo menos 1 minuto.
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5.4.2-ALGORITMO RCP PEDIATRICA:
Comprobar inconsciencia

Se responde: observar

Pedir axuda

Abrir vía aérea

Comprobar respiración

Se respira: PLS

Ventilar: 5 insuflacións

Se non responde: reabrir vía aérea + 5 insuflacións

Comprobar signos vitais
Tose, respiración, movementos

Se hai signos vitais :
Ventilar 20 / minuto

Masaxe cardíaca 30/2
30 compresións/2 ventilacións

Continuar RCP.
Activar sistema de urxencias tras 1 minuto
de RCP

7ª
11111
11

1-apertura vía aérea:manobra fronte-queixelo
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2-comprobar respiración: oir, ver , sentir, máximo 10 seg.

Respira: Posición lateral de seguridade. Controlar que segue respirando
Non respira: 5 ventilacións (polo menos 2 efectivas). Se o tórax non se eleva:
● Abrir a boca e eliminar corpos estraños.
● Comprobar manobra fronte-queixelo.
● Volver realizar 5 insuflacións(2 efectivas).
● Se segue sen lograr unha insuflación adecuada, sospeitar obstrución por corpo estraño.
3-Ventilación:
Dar 5 insuflacións. Cada insuflación debe tomar ao redor dun segundo e facer que o
peito se levante. Coller aire entre ventilacións.
Neno: boca-boca

Lactante: boca-narizboca

4-Comprobar circulación:
Comprobar signos de circulación: respiracións , tose , movementos
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● signos de circulación presentes : 20 ventilacións / minuto (40 en RN). Se empeza a respirar por se mesmo : pls.
● non signos de circulación o fc <60 en lactante e rn : masaxe cardíaca : compresións torácicas: frecuencia 100/minuto. combinar compresións e ventilacións: 30/2 .comprobar circulación cada 2 minutos.
5-Masaxe cardíaco:
-Recén Nado e lactante: Realizar compresións cardíacas:
● Colocar dous dedos dunha man no esterno, xusto debaixo das mamilas. Asegurarse de que a man non estea no extremo do esterno.
● Manter a outra man na fronte do bebé, sostendo a cabeza inclinada cara
atrás.
● Aplicar presión cara abaixo no peito do bebé de tal xeito que se comprima entre 1/3 e 1/2 da súa profundidade.

Neno/a:
● Colocar a base dunha man no esterno, xusto debaixo das mamilas. Asegurarse de que a man non estea no extremo do esterno.
● Manter a outra man na fronte do neno, sostendo a cabeza inclinada cara
atrás.
● Aplicar presión cara abaixo no peito do neno de tal xeito que se comprima entre 1/3 e 1/2 da súa profundidade.
● Aplicar 30 compresións, permitindo cada vez que o peito se levante completamente
Dar 2 insuflacións máis. O peito debe elevarse
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6. TRAUMATIMOS

6.1. CLASIFICACIÓN

Na nosa vida diaria sufrimos a miúdo traumatismos (golpes) que, dependendo da
intensidade dos mesmos e do lugar do corpo onde se produzan, van constituír desde
pequenas lesións sen importancia ata lesións que poidan pór en perigo a vida. Por
iso, é fundamental coñecer as normas de actuación ante os mesmos e cando debemos solicitar axuda médica.
En xeral, en función da lesión que se produce, podemos clasificalos en:

6.2. CERRADOS:

6.2.1-Contusións.:
Sson golpes que non producen ferida nin rotura da pel e non parecen implicar rotura
do óso
Maniféstanse con inchazón da zona e hematomas.
ACTITUDE: Frío local. Débese aplicar xeo, envolto nun pano, e aplicar compresión
sobre a zona. Permanecer en repouso
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6.2.2-Escordaduras e luxacións:
Cando o golpe se produce nalgunha articulación, pode provocar unha lesión dos ligamentos da mesma (escordadura) ou a rachadura dos ligamentos acompañado de
separación das superficies articulares da mesma (luxación).

Escordaura: Maniféstase por dor e inchazón
Actitude: Aplicar frío mediante bolsas de xeo. Elevar a zona lesionada. Repouso
absoluto. Consultar ao médico
Luxacións: Maniféstanse por deformidade, inchazón e imposibilidade de mobilización.
Actitude: Non intentar reducir a luxación, xa que con iso poderiamos agravar a lesión. Inmobilizar a articulación na posición na que se atope. Trasladar ao paciente
para que reciba asistencia médica ou avisar ao 061 se isto non é posible.

6.2.3- Fracturas:
Consisten na rotura dun óso, que pode ter os fragmentos desviados ou non.
A fractura de calquera óso adoita ir acompañada de dor, que aumenta coa presión
ou ante calquera intento de mobilización.
Polo xeral se manifestan con imposibilidade de movementos da parte afectada, deformidade e inchazón, e dor no punto de lesión.
PECHADAS: o óso rompe, pero a pel que recubre queda intacta.
ABERTAS: ferida na pel próxima ao momento de fractura, con risco de complicacións.: hemorraxias, infecions, etc
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ACTITUDE:
-FRACTURA DE BRAZO. : Inmobilizalo: débese inmobilizar contra o propio corpo do
paciente ou sobre un pano en cabestrillo. .Trasladar ao paciente para valoración
médica.
-FRACTURA DE PERNA. : Inmobilizar a perna: débese realizar con férulas improvisadas (paus, cartóns, xornais.) e unhas vendas, abarcando desde o xeonllo ata o
nocello, ámbolos dous incluídos. Trasladar ao paciente, se é posible, ou avisar ao
061.
-Fractura de CADEIRA E FÉMUR (entre cadeira e xeonllo). Dor de inmediato ante
calquera mobilización e incapacidade para porse en pé. Avisar ao 061. Inmobilizar a
coxa contra a outra perna, utilizando vendas ou unha manta e evitando movementos
bruscos.

6.3. TRAUMATISMOS ABERTOS

6.3.1-Feridas:
En ocasións, prodúcese unha rotura da superficie da pel, que provoca a saída de
sangue ao exterior, que pode infectarse pola entrada de xermes.
-Graos:
Leves: pequenos cortes e erosións superficiais
Graves: se ten algunha das seguintes características:
● É extensa . É profunda Contén corpos estraños Está infectada
● É contusa (Tecidos esmagados) ou punzante
-S/ mecanismo produción:
● Abrasións: pouco profunda, con desprendemento superficial da pel.
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● F. Cortante: cortadura lineal con bordo limpo como as que se producen por
coitelos.
● F. lacerante ou esgazada: causada por obxecto romo e que racha tecidos.
Hemorraxia menor pero deixa cicatriz .
● F. punzante: obxecto punzante que penetra na pel. Graves por lesión de órganos internos.

Actitude:
Feridas leves
Si debemos facer:

Limpar adecuadamente con auga e xabón abundante
Quitar corpos estraños se son accesibles
Desinfectar a zona con antiséptico (povidona iodada) dende o centro cara a fóra
Comprimir a zona con pano limpo (toalla, gasas, pano) en
caso sangrado, cubrir a ferida con material estéril ou, cando menos, limpo

Non debemos facer:

Manipular a ferida sen as debidas condicións hixiénicas
Subestimar o alcance da ferida ante a dúbida de posible
infección

Feridas graves
Si debemos facer

Intentar deter a hemorraxia
Deitar ao paciente e valorar a gravidade: profundidade,
hemorraxia.
Chamar 061 e solicitar axuda urxente

Non debemos facer

Perder o tempo; debemos acudir ao centro médico rapidamente
Intentar extraer os corpos estraños
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6.3.2- Hemorraxias:
Saída de sangue ao exterior pola rotura accidental ou espontánea dalgún vaso sanguíneo
Síntomas: Palidez . Sudoración fría . Respiración rápida e superficial. Pulso débil e
rápido
Aumento da Fc. Tensión arterial baixa
-Clasificación:
a)-s/TEMPO en que se producen:
Agudas: sangue moi abundante e rápida no tempo
Crónicas: perda de sangue de máis de 15 días
b)-s/LOCALIZACIÓN:
Externa: o sangue sae ao exterior, permítenos valorar gravidade e contía
Interna: acumúlase no interior do corpo
c)-s/VASO afectado:
Arterial. Sangue vermello brillante pulsátil coincidindo con latexo cardíaco
Venosa: sangue máis escuro que flúe de forma continua
Capilar: goteo xeneralizado de forma continua e zumegando de forma máis lenta
que as anteriores
Actitude hemorraxia externa:
Si:

Non:

Aplicar compresión directa sobre a ferida
Deitar ao paciente, posición horizontal e
afrouxar roupa
Elevar a zona danada se é un membro
Se cede aos 5 minutos de presión, aplicar apósito
Se non cede solicitar axuda urxente ao
061

Perder a calma, actuación rápida e adecuada
para evitar perda masiva sanguínea
Aplicar torniquetes xa que poden producir
danos irreversibles

Actitude hemorraxia :COMPRESIÓN
1-arterial: Compresión arterial por encima do punto de sangrado
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Mentres chega a asistencia, pódese intentar aplicar presión externa sobre uns puntos determinados para colapsar a arteria principal a distancia, entre o corazón e a
ferida, e así conseguir diminuír a velocidade de sangrado:
-Arteria CARÓTIDA (irriga a cabeza): no pescozo, xunto á traquea, exercendo presión contra a columna vertebral.
-Arteria SUBCLAVIA (en hemorraxias do ombreiro): por detrás e no centro da extremidade interna da clavícula.
-Arteria UMERAL (en hemorraxias do membro superior): no brazo, na parte interna
media contra o óso úmero.
-Arteria FEMORAL (en hemorraxias do membro inferior): na íngua contra o óso ilíaco. Utilizar o torniquete só como última medida no caso de que o sangrado non sexa
coutado con compresión
2-Venosa: Conter con gasas, unha sobre outra, sen cambialas, comprimindo manualmente.
Elevar o membro afecto para diminuír a rega.

-HEMORRAXIAS INTERNAS: Poden producirse por contusións no tórax, abdome
ou costas. Po feridas arma branca, fracturas de extremidades, etc.
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Actitude HEMORRAXIA INTERNA:
Si
Tranquilizar ao paciente
Abrigalo con mantas para evitar o
schock
Solicitar axuda médica urxente ao
061

Non
Perder tempo
Darlle nunca para comer ou beber aínda que o
pida

-HEMORRAXIA Nasal o Epistaxe:
Sangrado por unha ou ambas as fosas nasais
Causas: Traumatismos nasais. Rinite. Respiración de aire excesivamente seco Sen
razón aparente . Déficit coagulación

Actitude:
Non:

Si:

Botar a cabeza cara atrás: trágase
sangue
Asoar o nariz para evitar eliminar os
coágulos

Sentar ou quedar de pé para diminuír fluxo de
sangue
Premer o nariz con dedos índice e pulgar 5-10
min.
Entupir o conducto nasal con tapón de algodón
Se non cede en 15 min. Solicitar axuda
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6.4. TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO:

6.4.1. Mecanismo lesional:
Flexión. Hiperextensión. Rotación. Compresión vertical. Arrincamento

6.4.2. Tipos de lesións:
Lesións coiro cabeludo, tegumentos e fracturas óseas
Lesións encefálicas difusas: conmoción cerebral: alteración temporal neurolóxica,
reversible
Lesións encefálicas focais: Hemorraxias e hematomas
20% TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO (TCE )grave: lesión medular asociada con Mortalidade do 5-20%
Signos motores: Debilidade ou parálise de extremidades e músculos do tronco.
Signos sensitivos: Alteración ou ausencia de sensibilidade en tronco e extremidades.
O 25% das lesións medulares son producidas por unha mobilización incorrecta
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É importante o meticuloso coidado da columna vertebral en todos os escenarios
Manter o pescozo inmobilizado: ante calquera traumatismo por encima do nivel da
clavícula (caída de cabalo, desde unha escaleira, mergullo na auga con golpe contra
as rochas ou o fondo da piscina, accidentes de tráfico) hai que sospeitar unha posible
lesión de columna cervical, polo que se debe MANTER O PESCOZO
INMOBILIZADO,
o ideal é utilizar un collarín ou sacos de area a ámolos lados do pescozo e cabeza,
pero na súa falta realizarase con ámbalas dúas mans, suxeitando a cabeza da vítima para evitar que se mova.

6.5--AMPUTACIÓN DE EXTREMIDADES:

-En ocasións, o traumatismo pode ser tan importante que produza a separación dalgún fragmento dunha extremidade. É importante coñecer as normas de actuación,
porque do que nós fagamos pode depender a posibilidade de reimplantación do
membro
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6.5.1-ACTITUDE:
● Tranquilizar ao ferido
● Deter a hemorraxia: colocar vendaxe compresiva e elevar a extremidade lesionada . Compresión puntos arteriais
● Torniquete: nunca con arame ou corda. Envolver cunha fita ancha de tea ao
redor da extremidade; colocar e virar un obxecto sobre o nó. Afrouxar torniquete cada 15-30 min.

● Inmobilizar: se o segmento amputado non está separado de todo, respectando as conexións existentes
● Preparar a zona amputada: envolver o segmento en gasas estériles ou nun
pano limpo, introducilo nunha bolsa de plástico que se coloca á súa vez nun
recipiente con auga e xeo sen que se molle ou toque o xeo directamente
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7. Lesións oculares

7.1. Causas Traumaticas:

● causa mecánica: contusións.
● Corpos estraños. Non se recomenda extracción
● Luz solar: queimaduras.(dor, fotofobia)
● Axentes químicos: Unha das lesións máis habituais nos ollos son as queimaduras químicas producidas por múltiples causas: salpicaduras de lixivia ou
produtos de limpeza.

7.2. Tratamento:

● Irrigación abundante con auga ou SSF durante 15-20 minutos. : limpar coidadosamente o ollo con chorro de auga, mantendo os parpados abertos durante
o lavado. Se foi por axentes químicos 30 min.
● Parches/vendaxes se é fotofobia ou hai lesión de córnea.
● Condicións adecuadas de traslado: evitar movementos bruscos e cabeza elevada
● Non se debe utilizar ningún colirio sobre o ollo
● Non se debe manipular o ollo para intentar sacar o corpo estraño, nin fregalo
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8. Alerxias. Choque Anafiláctico

8.1- CONCEPTO de choque anafiláctico:

Aparece en pacientes alérxicos e cursa con : calafríos, urticaria, vómitos, dor abdominal, dificultade para respirar, descenso da TA e alteración do ritmo cardíaco.

8.2. Actitude:

Avisar urxentemente ao 061.
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9. Queimaduras

Consiste na lesión dalgunha ou varias partes do corpo producida pola calor en calquera das súas formas (lume, produtos químicos, electricidade...); a súa gravidade
vén determinada por unha serie de factores:
1. Extensión: canto máis extensa, maior é a gravidade.
2. Profundidade: vai condicionar a cicatrización.
3. Idade: máis grave en idades extremas (nenos e anciáns).
4. Localización: máis grave en cara, xenitais e mans.
5. Afectación das vías respiratorias.

9.1. Causas:

1-axentes físicos: Sólidos quentes (estufas, braseiros) Líquidos moi quentes (auga
ou aceite) Frío extremo (exposición a temperatura baixo 0)
2-axentes químicos: Gasolina e derivados do petróleo. Solucións químicas acedas
(clorhídrico, sulfúrico). Solucións alcalinas (cal)
3-axentes eléctricos: Descargas eléctricas
4-axentes radioactivos: Raios solares, raios x, infravermellos.
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9.2. Clasificación:

9.2.1--S/ PROFUNDIDADE:.A clasificación máis estendida é a der ivada da profundidade. Segundo a capa da pel afectada establéce nse tres graos:
1º grao: a capa da pel afectada é a epiderme e a súa característica fundamental é o
arroibamento da pel. A queimadura seca sen bochas molesta, aínda que non doe e
cura espontaneamente en 3-4 días.

2º grao: afecta á epiderme e, parcialmente, á derme. A súa lesión fundamental é a
bocha avermellada, húmida e chea de líquido. É dolorosa.
Divídense en:
-Superficiais: Bochas. Moi dolorosas.
-Profundas: Lesión vermello brillante ou amarela esbrancuxada. Aspecto húmido,
con ou sen bochas. Dor variable.
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3º grao: afecta á epiderme, derme e hipoderma. A lesión fundamental é a éscara,
que pode ser de cor branca perlada ou moura carbonácea. Fórmanse carapolas secas e indoloras e son as queimaduras de maior gravedade

9.2.2--SEGUNDO EXTENSIÓN:(gran queimado 25%SCQ) Regra dos
noves:
Cabeza

9% (18% nenos)

Tórax

18%

Costas

18%

Cada brazo

9%

Cada perna

18% (13% nenos)

Xenital e pescozo

1%

Cada man e cada pé

1%
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-Queimaduras das vías respiratorias: son queimaduras de terceiro grao
Causas:
-Inhalación de fume .-Vapor .-Aire requentado ou vapores tóxicos . -Espazos pouco
ventilados
Síntomas:
Boca carbonizada, beizos queimados . Queimaduras cabeza, cara e pescozo . Sibilancias, dif. respiratoria e tose. Cambios voz . Pelos nariz e cellas chamuscados .
Moco escuro

9.2.3-Valoración das queimaduras: Teranse en conta:
● Profundidade
● Extensión
● Rexión corporal afectada
● Presenza de lesión inhalatoria
● Enfermidades previas

9.3. Actitude:

Non debemos:
● Aplicar cremas, pomadas ou outros produtos ou medicamentos.
● Quitar a roupa á vítima, sobre todo se está adherida á pel. Só a quitaremos
no caso de que estea impregnada de produtos cáusticos ou fervendo.
● Dar bebidas alcohólicas.
● Picar as bochas.
● Usar extintores de produtos químicos.
● Pór vendajes compresivos.
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Debemos:
● Valorar o estado xeral da vítima.
● Apagar as lapas da roupa, cubrindo con mantas que non sexan de fibra ao
accidentado ou facéndolle rodar no chan e impedindo que corra.
● Arrefriar a queimadura inmediatamente, aplicando auga fría de forma suave
sobre a zona afectada durante 10 minutos. En caso de queimadura química
aplicar un chorro de auga abundante durante 20 minutos, agás no caso de
queimaduras por ácido clorhídrico e acedo sulfúrico nas que a limpeza con
auga produce máis calor.
● Retirar ao paciente do lugar o sinistro.
● Medidas de autoprotección estritas.
● Colocalo en DS (apoiado se é posible en zonas indemnes)
● Desvestir ao paciente, agás se as roupas están pegadas á pel, e aplicar auga
morna para arrefriar
● Lavar as mans con auga e xabón se é posible e cubrir a zona afectada con
apósitos estériles ou, na súa falta, moi limpos e húmidos.
● Retirar aneis, reloxos, pulseiras...
● Avisar ao 061 e solicitar asistencia médica urxente
● Neutralizar o axente agresor
● Lapas: impedir á vítima que permaneza de pé ou correndo, tiralo ao chan e
apagar as labaradas con mantas, roupas.
● Líquidos quentes: arrefriar con auga. Coidado coa HIPOTERMIA.
● Queimaduras eléctricas: cortar a corrente e separar ao accidentado da rede,
Tomar as máximas precaucións con respecto ao illamento. Desconectar a corrente eléctrica antes de tocar ao accidentado, se non é posible retirarémolo
do fluxo eléctrico con obxectos illantes.
● Queimaduras químicas: diluír o axente con irrigación copiosa de auga, excepto cando son de sulfúrico ou clorhídrico
A electricidade é un elemento de uso común que provoca accidentes domésticos e laborais de gravidade considerable. Fundamentalmente, produce lesións
de tres tipos:
1. Marca eléctrica: hai marca de entrada e de saída, e ao
longo do traxecto da corrente dentro do organismo prodúcese destrución muscular, así como de vasos e nervios.
2. Lesión por arco voltaico: prodúcese ao contactar con
correntes de alta tensión. Aquí debemos considerar as lesións traumáticas asociadas.
3. Lesión térmica: secundaria á ignición das roupas do
electrocutado, xa sexa por faísca ou por arco voltaico, e
non se diferencian das queimaduras producudas por labaradas, antes descritas.
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10. Intoxicacións

10.1. Concepto:

● Introdución brusca dun tóxico no organismo de xeito accidental ou intencionado
● Provoca unha síndrome clínica con afectación de órganos vitais: corazón,
pulmón, cerebro, ril
● Os accidentes máis graves son: Domésticos (78%). E laborais (22%).

10.2. Vías de contacto:

● Vía dixestiva (INXESTIÓN).
● Vía respiratoria (INHALACIÓN).
● Vía parenteral (INOCULACIÓN).
● Vía cutánea (CONTACTO).

10.3. Tipos:

● Medicamentosas: sedantes e ansiolíticos. Benzodiazepinas
● Drogas: cocaína, opiáceos, drogas de deseño
● Non medicamentosas: CAÚSTICOS:
● Ácidos: AC. Acético, clorhídrico, nítrico
● Alcalinos: lixivia, amoníaco, subtancias cáusticas
● Gases: intoxicación CO
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10.4. Intoxicacións cáusticos : actitude

Inxesta ÁCIDOS ou Alcalinos: Manter permeabilidade vía aérea. Descontaminar cavidade oral. NON PROVOCAR VÓMITO. Non neutralizar. Avisar 061 e seguir indicacións
CAÚSTICOS INHALADOS: Retirar do ambiente contaminado. Chamar ao 061 e
traslado con ventilación e oxixenación adecuada
CAÚSTICOS CUTÁNEOS: lavado con auga abundante 20-30 minutos. Tratamento
queimaduras se existen.

10.5. Intoxicacións por fume s e gases:

Combustión incompleta de produtos que teñan C.
Fume xerado en incendios.

10.5.1-MANIFESTACIÓNS:
Cefalea, vertixes, náuseas, vómitos, ataxia, tremores. Perda progresiva de conciencia
Dificultade respiratoria. Parada cardiorrespiratoria.

10.5.2-Actitude:
● Pedir axuda.
● Non entre nun área confinada sen as adecuadas medidas de seguridade.
Primeiro ventilar o local.
● Se se retira a alguén aplicar o ABC e, se corresponde, colóqueo en posición
lateral de seguridade.
● Administración oxixenoterapia
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