
PRIMERS AUXILIS 

CAPI Casernes 



La millor vacuna 

contra els accidents 

La pròpia experiència 



PER QUE S’ACCIDENTAN ELS NENS? 

 CURIOSITAT 

 EXPLORACIÓ 

 INVESTIGACIÓ 

 ATRACCIÓ 

 PERILL 

 IMITACIÓ 

 



ACCIDENTS MÉS COMUNTS  

 
                                                      

 

 CAIGUDES 45% 

 INTOXICACIONS 18% 

 CREMADES 10% 



Per què un nen petit pot 

accidentar-se? 

 Per les condicions de risc en el ambient en 

que viu.  

 

 Per la manca d’atenció o absència d’adults.  

 

 Pels comportaments propis de cada edat 

 



De 1 a 2 anys 
 

 És molt curiós, vol investigar i explorar tot. 

 

 Tot ho toca i s’ho endú a la boca. 

 

 Li atrauen els objectes que sobresurten, els 
forats i les hendidures. 

 

 Inicía la deambulació; gateja, camina i s’enfila. 
Després corre i salta. 

 



De 1 a 2 anys 

 L’adquisició de noves habilitats l’impulsen a 

nous riscos. 

 

 Objectes aparentment inofensius pels adults 

poden significar un gran perill per a ells. 

 

 Li atrauen endolls i cables, por això els explora. 

També intenta introducir objectes. 

 



Als 3 anys 

 

 És molt autònom. Els adults creuen que 

poden donar-li responsabilitats que no estan 

en condicions de complir. Aquesta confusió 

és un factor de risc. 

 No sap reconèixer els perills. 

 No pot encara aprendre i posar en pràctica 

les normes de seguritat. 

 Li agrada imitar als adults. 

 

 



Als 4 i 5 anys 

 Te gran curiositat per màquines i aparells que 

l’atrauen i entretenen. 

 Pot cambiar sobtadament l’atenció d’un joc 

segur a un altre que no ho sigui. 

 Aparenta gran autonomia i responsabilitat 

enganyosa pels adults que confien en 

aquesta falsa apariència. 

 Pot sobtadament oblidar les habilitats 

adquirides de control i auto-cura. 

 



Als 4 i 5 anys 

 Desenvolupa gran confiança en si mateix que 

l’impulsa cap a situacions perilloses por la 

seva inexperiància i immaduresa. 

 No sap reaccionar en front el perill o pot fer el 

contrari a allò convenient (s’amaga al seu llit 

en un incendi o es queda immòbil). 

 S’entusiasma amb el seu joc i es descuida 

(travesa el carrer sense mirar corrents radera 

una pilota). 

 



 

 

 

 És important conèixer i comprendre els 

comportaments dels nostres fills per 

poder anticipar y prevenir els riscos 

d’accidents. 

 



Els perills de la llar 



Perills a casa 

 La cuina: territori prohibit 

 Productes de neteja fora del seu abast 

 Als armaris baixos només es guarden coses 
que no poden fer mal 

 Endolls: tots tapats 

 Evitar cables tirats pel terra 

 Perill amb estovalles a la taula 

 FEU UN TOMB A QUATRE GRAPES PER 
CASA 



Al cotxe 



Al Cotxe 

 Sempre lligat 

 Fer servir cadira adequada a tamany del nen 

 Fins a l’any en sentit contrari de la marxa, a 

partir de l’any en el mateix sentit 

 No posar cadireta davant si hi ha airbag 

connectat 

 



Al carrer 



Al carrer 

 Sempre de la mà 

 Explicar com s’ha de circular per la vorera 

 Al parc: sense perdre de vista però deixant 

fer 

 Millor que caigui i aprengui, que no pas no 

deixar-lo caure mai 



Ferides 

 Rentar amb aigua i sabó 

 Compressió per aturar sagnat 

 Desinfecció amb clorexhidina (Cristalmina) 

 Si no para sagnat i/o creiem que caldrà cosir, 

portar al seu centre d’atenció primària 

 En cas de dubte, millor que valori un 

professional 



Contussions 

 Aplicar fred local. Gel, mai directament, 

sempre protegint la pell amb una peça de 

roba, drap… 

 Si hi ha ferida  cura 



Traumatismes cranials 

 Valorar estat de consciència  si 

somnolència i/o irritabilitat persistent portar a 

centre sanitàri 

 Col·locar gel per reduir inflamació 

 Signes d’alarma: somnolència, irritabilitat, 

vòmits, diferència en el tamany de les 

pupiles, convulsions…  URGÈNCIES 

HOSPITAL 



Cremades 

 Netejar la zona amb abundant aigua 

 Si hi han ampolles, no trencarles 

 Si només zona envermellida, abundant 

hidratació 

 Si major gravetat o gran extensió, portar a 

centre sanitari per valorar 



Intoxicacions 

 NO PROVOCAR EL VÒMIT 

 Agafar mostra de producte que ha ingerit 

amb el seu envàs 

 Portar al nen a URGÈNCIES HOSPITAL 

 Podem trucar a servei nacional de toxicologia 

(915-620-420) i ells ens diran la millor 

manera d’actuar 



Cos extrany a l’ull 

 Neteja amb aigua/sèrum abundant 

 Si no surt, tapar amb una gasa i portar a 

servei d’urgències per extreure cos extrany 

 Si el nen continua amb molèsties després 

d’haver fet rentats, encara que sembli que ja 

no té res, tapar l’ull i portar per valorar 



Picades 

 Evitar rascat 

 Podem fer servir amoniac en el moment de la 

picada (After Bite o similars) 

 Si reaccions molt exagerades, parlar amb 

Pediatre per tenir a casa pomada de 

cortisona i aplicar just en el moment de la 

picada 

 Si ferides per rascat  IODE 



Picades de vespa o abella 

 Mirar si encara està fibló clavat 

 Si està, s’ha de treure 

 Aplicar gel per disminuir la inflamació 

 

Com treure fibló? 



Febre 

 Mecanisme fisiològic de reacció enfront la malaltia 

 Farem servir mesures per combatre la febre en el moment que 
aquesta li CAUSI MALESTAR al nen 

 Mesures físiques: 

 Treure roba 

 Compresses amb aigua tèbia al cap i tronc 

 Reduir la temperatura de l’ambient 

 Banys amb aigua tèbia 

 Mesures químiques  Antitèrmics: 

 Paracetamol: 1ª elecció. Dosificació: 

 0-7 mesos: pes x 0,15 cada 6h 

 >7 mesos: pes x 0,15 cada 4h 

 Ibuprofè: Antiinflamatori amb propietats antipirètiques. Dosificació: 

 Pes/3 cada 6h. Només en majors de 6 mesos 



Convulsions febrils 

 Protegir el nen intentant que no es faci mal 

amb res 

 Mai agafar-lo 

 Intentar fer baixar la temperatura amb 

mesures físiques 

 Quan cessi la convulsió probablement es 

quedi adormit 

 Portar al seu pediatre per valorar 



Electricitat 

 NO TOCAR AL NEN DIRECTAMENT 

 Desconnectar la llum si no ha saltat 

 Valorar estat de consciència i signes vitals 

 Si pèrdua de consciència portar al nen per 

valorar 

 Avaluar punts d’entrada i sortida de 

l’electricitat, ja que pot fer cremades 



PROTOCOL  EUROPEU DE 

RESSUCITACIÓ 

 - LA RCP CONSISTEIX EN DUES ACCIONS PRINCIPALS: LA 

COMPRESSIÓ DEL TORAX I LA INSUFLACIÓ D’AIRE ALS PULMONS 

 

- PER FER QUE LA SANG FLUEIXI I LA RESPIRACICÓ DE SUPORT 

PER INTRODUIR OXIGEN ALS PULMONS .  

 

- LA RCP POT EVITAR EL DANY DELS ÓRGANS VITALS, COM EL 

CERVELL I EL COR. 

 

 



PER VALORAR A UNA VICTIMA INCONSCIENT ÉS 

IMPERATIU SEGUIR LA SËGÜENT SEQÜENCIA 

 

• PROTEGIR VICTIMA I 

REANIMADORS 

• VALORAR CONSCIÈNCIA  

• CRIDAR AUXILI 

• VEURE SI RESPIRA 10’ 

• TRUCAR AL 112 

• OBRIR VIA AEREA FRONT- 

MENTO 

• FER 30 COMPRESSIONS  

• DONAR 2 VENTILACIONS 

• SEGUIR RCP 30/2                                                                                                              



Medidas de reanimación 
Respiración artificial 

Liberar la vía respiratoria: 
limpiar líquido, vómito, etc 

sacar cuerpo extraño 

Abrir la vía aérea: 
posición de husmear en el 

lactante 

 

Si hay lesión cervical no hacer 
hiperextensión 



Medidas de reanimación 
Respiración artificial 
 

Insuflar aire: 

boca a boca 

boca a boca-nariz 

Observar que el tórax se mueve. 

Dejar que vuelva a su posición 

Insuflar aire unas 12 a 14 veces/minuto en el niño (1/ 5 
segundos) 

Insuflar aire unas 20 veces/minuto en el RN y lactante 

de menos de 3 meses (1/ 3 segundos)  



Medidas de reanimación 
Conceptos básicos 

 
Siempre hay que 
colocar al niño sobre 
un plano duro 



Medidas de reanimación 
Masaje cardíaco 

Menores de un año: 

esternón, línea media, 1 
cm por debajo de los 
pezones. 



Medidas de reanimación 
Masaje cardíaco 

Menores de un año: 
esternón, línea media, 1 

cm por debajo de los 
pezones. 

Mayores de 1 año y < de 8 
años: 
tercio inferior de 

esternón 



Medidas de reanimación 
Masaje cardíaco 

Menores de un año: 

esternón, línea media, 1 
cm por debajo de los 
pezones. 

Mayores de 1 año y < de 8 
años: 

tercio inferior de 
esternón 

Mayores de 8 años: 

parte media del hueso 



Medidas de reanimación 
Masaje cardíaco 

Menores de un año: 

dedos índice y corazón 

hundir el tórax entre 1,5 a 2,5 cms 

De 1 a 8 años: 

con el talón de la mano 

hundir el tórax entre 2,5 a 3, 5 cms 

Más de 8 años: 

con las dos manos. Apóyese con el cuerpo. 

hundir el tórax hasta 5 cms 



OFEGAMENT 

QUAN HI HA UNA ATURADA RESPIRATORIA PER OFEGAMENT  

 

5 INSUFLACIONS DE RESCAT  

TRUCAR AL 112  

CONTINUAR AMB COMPRESSIONS/ RESPIRACIONS 

EN NENS SERA DE 15/2 

SI TORNA A RESPIRAR ENCARA QUE ESTIGUI INSCONSCIENT  

EL POSAREM EN POSICIO DE SEGURETAT 

ESPERAR EL RESCAT 



POSICIÓ LATERAL DE SEGURETAT 

SI LA VICTIMA ESTA INCONSCIENT  PERÒ RESPIRA  AMB NORMALITAT ; ES 
COLOCARÀ EN POSICIÓ LATERAL DE SEGURETAT., MANTENINT LA VIA AERIA 
LLIURE. 

 

AGENOLLATS AL COSTAT DE LA VICTIMA , LI POSSAREM LES DUES CAMES 
ALINEADES. 

 

COLOCAREM EL BRAÇ MÉS PROPER A NOSALTRES EN ANGLE RECTE AMB EL 
COS, AMB EL COLZE FLEXIONAT I EL PALMELL DE LA MÀ MIRANT AMUNT. 

 

CREUI EL BRAÇ MÉS ALLUNYAT PER DAMUNT DEL PIT I MANTENINT EL DORS DE 
LA MÀ EN CONTACTE AMB LA GALTA DE LA VICTIMA QUE ESTÀ MÉS A PROP 
DE NOSALTRES. 

 

AMB L’ ALTRE MÀ  AGAFAR LA CAMA MÉS LLUNYANA PER DAMUNT DEL GENOLL 
I ESTIRAR-LA CAP AMUNT, DEIXANT QUE EL PEU TOQUI EL TERRA I FAREM 
GIRAR-LA CAP A NOSALTRES PER FER QUE LA VICTIMA RODOLI DE COSTAT 
CAP A NOSALTRES  

 

 



Posició lateral de seguretat 



Ennuegament 

 Retirar cos extrany de la boca 

 Maniobra de Heimlich 

 Maniobra en lactants 

 Valorar respiració una vegada alliberada la 

via aeria 



Atragantamiento 
Maniobra de Heimlich. 
Lactante  

Colocar el niño boca- abajo. Cabeza más baja que 
el tronco 

Sujete la barbilla con la mano con la boca 
abierta 

Golpee 5 veces, enérgicamente, con la palma 
entre los omóplatos 

Si no expulsa el cuerpo extraño...... 





Atragantamiento 
Maniobra de Heimlich. 
Lactante  

Darle la vuelta y ponerlo boca arriba. 

La cabeza debe estar más baja que el tronco. 

Aguante el cuello con los dedos índice y corazón 

Comprima 5 veces, de forma el esternón con los 
dedos colocados bajo la línea de los pezones. 





Atragantamiento 
Maniobra de Heimlich. Niño 

 

Coger al niño por detrás, por debajo las axilas y 
rodeando el tórax. 

Cerrar la mano en un puño poner el nudillo del 
pulgar en la boca del estómago 

Con la otra mano comprimir, enérgicamente, el 
puño hacia dentro y hacia arriba. 

Hacerlo en series de 5 compresiones 





Atragantamiento 
Maniobra de Heimlich. Niño 

 

Si después de cinco compresiones no se ha 
expulsado el cuerpo extraño: 
Introduzca aire en los pulmones mediante 

respiración artificial. 

Puede ser que el cuerpo extraño se haya movido y 
deje entrar aire parcialmente 





Atragantamiento 
Maniobra de Heimlich. Niño 

Si está inconsciente (seguramente sin oxigeno): 
Colocarlo boca arriba, sobre plano duro (el suelo). 

Llevar la cabeza hacia atrás para abrir la vía aerea 

Colocar el talón de la mano sobre la parte baja del 
esternón 

Comprimir enérgicamente hacia dentro y hacia abajo 









Gràcies per la vostra 

atenció 

CAPI Casernes 


