
PRIMERS AUXILIS 

                   

               SVB 
SUPORT      VITAL       BÀSIC 

 



QUE SON? 

�  És la primera ajuda que podem donar a una 
víctima d’accident o d’una malaltia 

�  Són les maniobres que farem per protegir-nos i 
protegir a la víctima 

�  És tot alló que farem i no farem per  no empitjorar 
la situació 



QUE NO SON 
�  Tractaments mèdics 

�  Administració de medicaments 

�  Cures definitives 

�  Accions que posin en perill la vida d’aquell que 
vol ajudar. 



Per on començar... 

� Protegir 

� Avisar 

� Socorrer 



Protegir... 

�  Valorant la situació i l’entorn 

 

�  Ús d’elements de protecció i seguretat 

 

�  No fer el que no puguem dur a bon terme 



Avisar 
�  Demanar ajuda 

�  Trucant.Coneixem els telèfons d’emergència?  

� 112 

�  Si no hi ha més opció, deixar la víctima sola 



Què dir al 112 (ABC) 

�  Nombre de persones accidentades i edat. 

�  Lloc de l'accident. 

�  Situació de l'accidentat: està ferit?, està conscient?, 
sagna?, respira? 

�  Condicions on s’ha donat l’accident (aire lliure, 
habitatge, climatologia,…) 



Socorrer 
DUES SITUACIONS 

 
1- No implica risc per la vida 

 

2-RISC VITAL 
 
 



    VALORAR CONSCIÈNCIA 

�  Parlar 

�  Estàs bé? 

�  Com es diu? 

�  Tocar 

�  Espatlles (vigilar en 
traumàtics) 



A    B      C      D     E 

�  A    Via aèria amb control cervical 

�  B     Respiració 

�  C     Circulació 

�  D     Consciència 

�  E      Exposar i Protegir 



  SI NO ESTÀ CONSCIENT: 

� DEMANAR AJUDA PROPERA 

� CRIDAR SI CAL 



A VIA AERIA CONTROL CERVICAL 

�  No hiperextensió 

�  Mantenir posició 
neutra 

�  No moviments del coll 

�  Objectiu: permetre el 
pas de l’aire. 

�  Observar si presència 
d’objectes extranys a 
la boca (retirar si ens 
és fàcil) 



                B       
RESPIRACIÓ 

�  Escoltar, veure i sentir 

�  Respira amb 
normalitat? 

�  Cal deixar-lo sol? 

�  Si cal i respira: PLS 



      Si inconscient i No 
respira  

�  AVISAR  112/061 

�  Iniciar maniobres 
RCP 

�  30/2 

�  100 x’ 



              C          
Circulació 

�  Sagnats importants?  

�  Compressió 

�  Elevar l’extremitat 

�  Valorar polsos (Tq?) 

�  Pal·lidesa cutania 

�  Reomplenat capil·lar 



FERIDES 



   D              Consciència 

�  Continua conscient/inconscient? 

�  A V D N 

�  Esta Alerta? 

�  Respon Verbalment? 

�  Respon al Dolor? 

�  No resposta 



E          Exposar i 
protegir 

�  Desvestir (si cal) 

�  Protegir del fred  



Triangle de valoració 
pediàtrica 

              Primera impresió de l’estat del nen. 

-                

               

         Aparença                            Treball respiratori 

 

   

                     Estat circulatori de la pell 



CREMADES 



INHALACIÓ FUMS 



INTOXICACIONS 



INTOXICACIONS 



PICADES D’INSECTES 



CONTUSIONS/TCE 



FARMACIOLA 



VIDEO SVB/DEA 


