Curso de Primeiros Auxilios en Salceda de Caselas

@carlosvales

1.- Funcións e obxectivos do primeiro intervinte en Primeiros
Auxilios:
- Conservar a vida
- Evitar complicacións físicas e/ou psicolóxicas ao accidentado
- Axudar na súa recuperación
- Asegurar o traslado do accidentado a un centro sanitario nas mellores
condicións posibles

2.- Riscos e autoprotección do primeiro intervinte: conducta PAS
P = Protexer
A = Alertar
S = Socorrer
AUTOPROTECCIÓN = A nosa propia seguridade é o principal
Debemos protexernos sobre todo ante un segundo ACCIDENTE por non
adoptar as medidas de precaución necesarias
Concepto de ESCENA SEGURA:
-¿Podo intervir sen risco para a miña integridade física?
-¿Teño a información necesaria para afrontar e controlar o incidente?
-¿Teño os medios axeitados?
-¿Podo intervir só ou preciso de axuda?

2.- Riscos e autoprotección do primeiro intervinte: conducta PAS
P = Protexer
Mantendo moi presente o concepto de AUTOPROTECCIÓN, protexer á
víctima dos posibles riscos da escena:
-Non agravar o seu estado
-Actuar con calma
-Facer só aquilo do que estemos seguros
Plantexamento xeral = NON MOVER Á VÍCTIMA salvo que corra un grave e
inminente perigo se permanece onde está (maquinaria, incendio, exposición
a productos químicos, exposición a fontes de calor, electricidade, etc)

2.- Riscos e autoprotección do primeiro intervinte: conducta PAS
A = Alertar

CHAMADA DE EMERXENCIA AO 1 1 2
-Explicar onde nos atopamos con referencias
obxectivas
-Resumir o acontecido e concretar o número
de feridos
-Contestar ás preguntas dos operadores
-Non finalizar a comunicación ata que nolo
indiquen

2.- Riscos e autoprotección do primeiro intervinte: conducta PAS
A = Alertar
Este punto inicia unha cadea de acontecimentos encamiñados
a resolver a emerxencia á maior brevidade posible.
Un retraso na activación da alerta pode significar a diferencia
entre a vida e a morte do accidentado.
Unha persoa en parada cardiorespiratoria sen a atención
debida en 5/6 minutos, ten unha probabilidade de
recuperación moi baixa, preto do 0%.
O teléfono único internacional de emerxencias na Unión
Europea é o 112

2.- Riscos e autoprotección do primeiro intervinte: conducta PAS
S = Socorrer

Tras asegurar a escena e alertar, realizamos
unha valoración inicial da víctima
-Serve para avaliar o estado da víctima e
permite intervir correcta e eficazmente
-Lévase a cabo no lugar do accidente. Só se
realizan as accións das que se esté seguro. Só
se move á víctima se é IMPRESCINDIBLE

3.- Fases da Cadea de Supervivencia e papel do primeiro intervinte

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Facer RCP ata a chegada do DESA
-Valoración do nivel de consciencia

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Facer RCP ata a chegada do DESA
-Petición de Axuda
¡ AXUDA !

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Facer RCP ata a chegada do DESA
-Abrir vía aérea con manobra fronte-queixo

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Facer RCP ata a chegada do DESA
-Comprobar se respira con normalidade
(non máis de 10 segundos)

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Facer RCP ata a chegada do DESA
-Alertar ao 112 se non se fixo antes

112

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Facer RCP ata a chegada do DESA
-Facer secuencias contínuas de 30 masaxes
cardíacos seguidos de 2 ventilacións SEN
INTERRUPCIÓNS
30

2

+

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Únicas situacións nas que se interrumpe a RCP:

-Cando a víctima se recupera
-Cando os Servizos de Emerxencia relevan ao
reanimador
-Por esgotamento do reanimador sen
posibilidade de que chegue axuda
-Cando o DESA o indica: na análise do ritmo
cardíaco, mentras se carga e cando se aplica
a descarga

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Uso do DESA
Consideracións sobre o DESA
-Un alto porcentaxe de Paradas Cardiorrespiratorias
en persoas adultas non afogadas están orixinadas por
unha Fibrilación Ventricular.
-O DESA é un aparato que analiza o sinal ECG do
corazón e en caso de detectar Fibrilación Ventricular
permite que se realice unha descarga. Esta descarga
pode revertir a FV e restablecer a función cardíaca.
-O DESA non sustitúe á RCP, senon que a
complementa. Non debe haber interrupcións da
reanimación salvo cando o DESA indica análise do
ritmo cardíaco, cando se carga e cando se aplica a
descarga.

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Uso do DESA
Consideracións sobre o DESA
-A seguridade do reanimador é esencial: non se pode
tocar á víctima durante a análise, carga ou
administración da descarga.
-Se a víctima está na auga, debe extraerse ata un
lugar seco.
-Se a persoa está mollada, debe secarse cunha toalla
ou con roupa.

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Uso do DESA
DESA: Pasos a seguir para utilizalo con seguridade
1º: Acender o DESA
2º: Colocar os parches e conectar o cable
3º: Analizar o ritmo
4º: Desfibrilar cando o indique o DESA
5º: Continuar coa RCP ata a seguinte análise (2 min.)

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Uso do DESA
DESA: Acender
-Algúns Desfibriladores acéndense ao abrir a tapa,
pero a maioría dispoñen dun botón de ACENDIDO.
-Presionar con forza o botón e seguir as instruccións
da locución.

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Uso do DESA
DESA: Colocar os parches e
conectar o cable
-En caso de persoas con
moito pelo no peito: Rasurar
únicamente nas zonas onde
se colocarán os parches
-Colocar os parches seguindo
os gráficos e indicacións do
fabricante
-Parche baixo a clavícula
dereita
-Parche baixo a axila
esquerda
-Conectar o cable dos
parches ao DESA

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Uso do DESA
DESA: Analizar o ritmo
-Non tocar á víctima mentras o DESA analiza o ritmo
cardíaco
-Asegurarse de que outras persoas tampouco tocan á
víctima

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Uso do DESA
DESA: Desfibrilar
-Asegurarse de que ninguén toque á víctima mentras
se produce a descarga
-Se o DESA aconsella descarga, tras escoitar o aviso
sonoro, presionar o botón cando o indique

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Adultos: Uso do DESA
DESA: Continuar coa RCP ata a
seguinte análise
-Realizar ininterrumpidamente
ciclos de 30 masaxes + 2
ventilacións sen quitar os
parches e sen apagar o DESA
-Cada 2 minutos o DESA
realiza unha nova análise
-Cada nova análise do DESA
pode aproveitarse para realizar
o cambio de reanimador (se hai
máis de un)
-Se a víctima se recupera,
colocar en PLS sen quitar os
parches nin apagar o DESA

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de Nenos: Uso do DESA
DESA en idades pediátricas:
-Utilizar os parches pediátricos en caso de nenos ( 1
a 8 anos)
-En nenos menores de 1 ano non se debe utilizar un
DESA salvo que o fabricante o teña claramente
etiquetado como axeitado para esa franxa de idade.

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de mulleres embarazadas
Diferencias:
-No caso de un só reanimador, xirar o tórax e
abdome ata o lado esquerdo uns 30 graos, colocando
roupa baixo o lado dereito do seu corpo
-O reanimador colócase no lado esquerdo da víctima

4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de adultos afogados
Diferencias:
1 MINUTO = aprox 3 ciclos
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4.- Soporte Vital Básico con utilización de Desfibrilador Externo
Semiautomático
Caso de nenos e lactantes
Diferencias:

5.- OVACE: Obstrucción de Vía Aérea por Corpos Estraños
1-Identificar o problema diferenciando entre:
a)Obstrucción LEVE ou incompleta (tos efectiva)
b)Obstrucción GRAVE ou completa (tos inefectiva)
2-Actuación en obstrucción leve:
-Animarlle a seguir tusindo
-Comprobar continuamente que non se deteriora a tos
inefectiva ou ata resolver a situación

5.- OVACE: Obstrucción de Vía Aérea por Corpos Estraños

Identificar o signo internacional de Obstrucción Grave da vía aérea

5.- OVACE: Obstrucción GRAVE de Vía Aérea por
Corpos Estraños
Actuación básica ante OVACE: caso de adultos
Se está inconsciente: 1 1 2

Inicie RCP

Se está consciente:
a)Anímeo a seguir
tusindo
b)5 golpes nas costas
c)5 compresións
abdominais

30

+

2

5.- OVACE: Obstrucción GRAVE de Vía Aérea por
Corpos Estraños
Actuación básica ante OVACE: idades pediátricas
30
2
Se está inconsciente: 1 1 2

5 ventilacións

+ Inicie RCP

Se está consciente:
a)5 golpes nas costas
b)5 compresións
-No peito en lactantes
-Abdominais en nenos
(maiores de 1 ano)

+

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular

OBXECTIVOS:
-Saber identificar e tratar de xeito inmediato os problemas que supoñan un
risco vital para o paciente
-Saber se un paciente está en estado crítico e que, polo tanto, require dun
rápido traslado ao hospital de referencia para a súa estabilización

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular

Primeiro paso: ¿A escena é segura?
-¿Teño a formación e a capacidade necesaria para afrontar e controlar o incidente?
-¿Teño os medios necesarios?
-¿Podo solucionar o incidente eu so, ou preciso axuda de outros profesionais?
En caso de responder afirmativamente a estas preguntas, procedemos a INTERVIR

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular

COÑECER O MECANISMO DA LESIÓN PERMÍTENOS:
-Saber se a situación desa persoa débese a unha enfermidade súbita ou a un
traumatismo
Se é por un traumatismo, permítenos prever as lesións que poida ter, entre
outras:
-Lesión raquimedular (intervención do socorrista con técnicas que inclúan a
reducción da movilidade da columna vertebral)
-Hemorraxias internas (traumatismo craneo-encefálico, toraco-abdominal, etc)
-Traumatismo en extremidades
-Outras

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
COÑECER O MECANISMO DA LESIÓN: SOSPEITA DE LESIÓN
RAQUIMEDULAR:
Sospeitamos dunha LESIÓN raquimedular se o socorrista presenciou o
accidente ou a través de información de testemuñas nos seguintes casos:
-Paciente que caeu por un acantilado.
-Accidente de circulación.
-Caída de máis de 6 metros de altura.
-Vehículo volcado.
-Colisión de vehículos a alta velocidade.
-Atropelo.
-Colisión coche moto.
-Ferido que presenta alteración do nivel de conciencia.
-Presencia de feridas penetrantes en cabeza, tórax e abdomen.
-Paciente inconsciente na auga.
En nenos: Caída de máis de tres metros de altura, colisión coche-bicicleta,
colisión de vehículos a mediana velocidade.

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Visión xeral e simultánea dos sistemas respiratorio, circulatorio e
neurolóxico
-Se está consciente
-Se mantén unha respiración eficaz
-Se se move dun xeito espontáneo
-Se ten hemorraxias externas importantes
-Se presentan grandes deformidades
-Resposta verbal do paciente.

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Primaria
A)Vía aérea e estabilización da
columna cervical
1-PERMEABLE
2-NON PERMEABLE:
-Apertura de vía aérea
-Aspiración de sangue ou secrecións
-Mellorar a apertura da vía aérea con
cánulas oro farínxeas (inconsciente)
Colocación do colariño cervical:
seguir as indicacións do fabricante
-Medir distancia entre trapecio e
mentón e trasladar ao colariño
-Colocar o colariño con suavidade

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Primaria
B)Ventilación:
SE NON RESPIRA = RCP básica
SE RESPIRA:
-FRECUENCIA VENTILATORIA:
Normal=12 a 20/min. A aplicación de osíxeno pode ser necesaria por outras
causas, como víctima inconsciente, traumatismo cráneo-encefálico, sospeita
de lesión raquimedular, etc
Rápida=20 a 30/min. Aplicar osíxeno a altas concentracións
Anormalmente alta ou lenta= máis de 30 ou menos de 8/min. Aplicar
osíxeno e soporte ventilatorio
-INSPECCIÓN DO TÓRAX (Tapar feridas se as houbese, deformidades, etc.)

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Primaria

C)Circulación
COHIBIR HEMORRAXIAS SEVERAS O ANTES POSIBLE
-O control da hemorraxia é unha prioridade
-É un dos obxectivos máis importantes na asistencia ao paciente traumático
-A Valoración Primaria non pode facerse ata que se controlen as hemorraxias
severas (se hai un só intervinte)
CONTROL DA HEMORRAXIA:
-Presión directa
-Vendaxe compresivo
-TORNIQUETE

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Primaria
C)Circulación
TORNIQUETE
-Imposibilidade de interrupción da hemorraxia mediante vendaxes
compresivos
-Hemorraxia SIGNIFICATIVA nunha extremidade en pacientes con:
-Necesidade de control da vía respiratoria
-Necesidade de soporte respiratorio
-Shock circulatorio
-Necesidade de outras intervencións ou evaluacións urxentes
-Hemorraxia a partir de localizacións múltiples
-Corpo estraño incrustado con hemorraxia sostida nunha extremidade
-Situación de fogo activo ou peligrosidade para os intervintes
-Oscuridade total ou factores ambientais adversos que imposibiliten ou
retrasen a aplicación de vendaxes compresivos
-Incidente con víctimas en masa

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Primaria
C)Circulación
COHIBIR HEMORRAXIAS SEVERAS O ANTES POSIBLE: TORNIQUETE

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Primaria
C)Circulación
COHIBIR HEMORRAXIAS SEVERAS O ANTES POSIBLE
PULSO radial (primeiro) e carotídeo (se non hai radial)
Presencia ou ausencia
Calidade: forte ou débil
Ritmo: rápido, lento, rítmico, arrítmico
RECHEO CAPILAR EN LEITO UNGUEAL
Problema se non recupera en máis de 2 seg.
Non é un dato fiable en víctimas que se extraen do medio acuático
COR E TEMPERATURA DA PEL
Non é un dato fiable en víctimas que se extraen do medio acuático

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Primaria
D)Estado neurolóxico:
Ante un paciente pouco colaborador, belixerante ou combativo, o intervinte
debe sospeitar que está hipóxico.
Unha disminución do nivel de consciencia debe alertar ao intervinte de:
-Hipoxia cerebral
-Lesión do sistema nervioso central
-Sobredose de alcohol ou drogas
-Trastorno metabólico

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Primaria
D)Estado neurolóxico: AVDN
-Comprobar se está Alerta
-Se responde a estímulos Verbais
-Se responde a estímulos Dolorosos
-Non responde

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Primaria
E)-Exposición:
-Expoñer a zona onde o mecanismo lesional nos faga prever que
poida ter lesións
-Tapar con manta térmica axeitada. A hipotermia MATA

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Inmovilización
Un socorrista continúa con control cervical do
accidentado
Outro socorrista finaliza a suxeición do accidentado
ao taboleiro espiñal pola seguinte orden:
1-Tronco
2-Cadeira
3-Pernas
4-Inmovilizador de cabeza

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Secundaria
NON se fará Valoración Secundaria e trasladarase ao paciente con
urxencia se a ambulancia está no lugar e o paciente é CRÍTICO.
Neste caso a valoración secundaria faise durante o traslado

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Secundaria
CONSTANTES VITAIS: rexistralas cada 3/5 min
-Frecuencia respiratoria, sons respiratorios
-Pulso: frecuencia e calidade
-Pulsioximetría
-Tensión arterial

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Secundaria
HISTORIA CLÍNICA (OPUMA)
-¿Qué Ocurreu?
-Antecedentes Persoais
-Última comida ou inxesta de alcohol ou drogas
-Medicamentos que toma habitualmente
-Alerxias

6.- Valoración do PACIENTE TRAUMÁTICO ante sospeita de lesión
raqui medular
Valoración Secundaria
EXPLORACIÓN FÍSICA COMPLETA
-Cabeza e cara: fracturas, feridas, pupilas, otorraxias…
-Pescozo: arterias, tráquea centrada, iugulares…
-Tórax: feridas, fracturas, hematomas…
-Abdomen: feridas, ventre duro e doloroso, hematomas…
-Pelvis: Fracturas…
-Extremidades: fracturas, feridas, hematomas…

7.- Queimaduras
Son lesións secundarias a un traumatismo físico ou
químico sobre os tecidos orgánicos, que causa un
dano celular de intensidade variable.
É unha das urxencias máis frecuentes en España:
aproximadamente 140.000 persoas buscan
asistencia médica para queimaduras cada ano, e
6.500 requiren un ingreso hospitalario tras sufrilas.
As queimaduras máis frecuentes (ata o 85%) son as
de orixe térmico, producidas por unha chama ou
contacto con sólidos, líquidos ou gases quentes.
O contacto con sustancias a máis de 40 graos pode
provocar a desnaturalización das proteinas, con
posible ruptura da membrana plasmática celular e
liberación de substancias que xeneran unha
reacción inflamatoria intensa.

7.- Queimaduras
Cando a extensión da
queimadura supera o 30% da
superficie corporal total (SCT),
a resposta inflamatoria causa
alteracións sistémicas que
poden afectar a múltiples
órganos e provocar a aparición
de cadros graves de shock,
insuficiencia respiratoria,
insuficiencia renal, etc.
O xeito máis habitual de
clasificar as queimaduras é en
graos, que veñen definidos pola
profundidade da lesión nos
diferentes estratos da pel e, se
procede, dos tecidos
subcutáneos afectados.

7.- Queimaduras
Clasificación das queimaduras:
1º grao ou epidérmicas: afectan
únicamente á epiderme
Aspecto:
Eritema: arrubiamento da pel
Non exudativa
Non presenta ampolas ou flictenas
Sensibilidade na zona:
Moi dolorosa
Axentes causais frecuentes:
Radiación solar
Líquidos quentes

7.- Queimaduras
Clasificación das queimaduras:
2º grao ou dérmica: afectan á apiderme e aos
estratos superficiais (dérmicas superficiais) ou
profundos (dérmicas profundas) da derme
Aspecto:
Cor rosada a vermello brillante
Exudativas
Presenta ampolas ou flictenas
(as profundas xa non presentan flictenas e a
base é branca ou grisacea)
Sensibilidade na zona:
Moi dolorosa (as profundas non tanto)
Axentes causais frecuentes:
Chama
Líquidos quentes
Substancias químicas

7.- Queimaduras
Clasificación das queimaduras:
3º grao ou subdérmicas superficiais:
implican a destrucción do espesor
total da pel
Aspecto:
Cor de branco nacarado a negruzco
Escara
Sensibilidade na zona:
Perda de sensibilidade
Axentes causais frecuentes:
Electricidade
Substancias químicas
Chama
Sólidos candentes

7.- Queimaduras
Clasificación das queimaduras:
4º grao ou subdérmicas profundas:
afectan a estructuras profundas
(músculos, tendóns, ósos…)
Aspecto:
Negruzco (escara)
Aprécianse estructuras profundas

Sensibilidade na zona:
Perda de sensibilidade
Axentes causais frecuentes:
Electricidade
Substancias químicas
Chama
Sólidos candentes

7.- Queimaduras
Gravidade das queimaduras determinada por:
-Profundidade (clasificada por graos)
-Extensión
Determinar de xeito aproximado a extensión:
-Regra da palma da man (a palma da man equivale aprox a un 1% de SCT)
-Regra “dos 9” de Wallace (válida para adultos, e pouco precisa pero aceptada
para pacientes pediátricos):
Cabeza e pescozo: 9%
Cada extremidade superior enteira: 9%
Parte anterior de tórax e abdome: 18%
Parte posterior de tórax e abdome (costas): 18%
Cada extremidade inferior enteira: 18%
Órganos xenitáis: 1%
Nota: En pacientes pediátricos, a Escala de Lund-Browder establece unha porcentaxe igual que en
adultos para extremidade superior, tórax-abdome e xenitáis, pero algo menor en extremidades
inferiores, e considerablemente maior en cabeza e pescozo (14% en nenos e 18% en menores de
1 ano)

7.- Queimaduras
Son queimaduras GRAVES
- As de 2º, 3º e 4º grao localizadas na cara, pescozo, mans e pes, dobras de
-

-

flexo-extensión do corpo, orificios naturáis e xenitáis
Queimaduras químicas que afectan ás zonas do apartado anterior
As de 2º grao que afectan a máis do 25% da SCT en adultos ou un 20% en
nenos
As de 3º e 4º grao que afectan a máis do 10% da SCT en adultos e nenos
Todas as lesións inhalatorias
As queimaduras eléctricas
Queimaduras asociadas a traumatismos
Queimaduras en persoas con patoloxías de alto risco: diabete, desnutrición,
enfermidade pulmonar ou cardiovascular, enfermidades inmunodepresoras,
cancro, etc.
Queimaduras en pacientes afectados de enfermidade mental
Queimaduras en mulleres embarazadas

7.- Queimaduras
Manexo do paciente queimado non extenso ante queimaduras térmicas
1.- Escaldaduras: Producidas pola acción de líquidos ou gases quentes
2.- Por chama: Producidas pola acción da chama ou gases inflamables
3.- De flash: Producidas por unha exposición breve a unha fonte de calor
extensa, xeralmente por ignición ou explosión de gases.
4.- Por contacto: Producidas por unha plancha, forno, tubo de escape, etc.

7.- Queimaduras
Manexo do paciente queimado non extenso ante queimaduras térmicas
1º paso: Autoprotección
2º paso: Neutralizar o axente agresor para reducir ao máximo o tempo de contacto
con él
-Apartar ao paciente da fonte de calor
-Ante queimaduras por chama, tender ao paciente en decúbito e cubrilo con unha
manta que permita apagar o lume (COIDADO coas prendas de fibra sintética
3º paso: Enfriar a queimadura para limitar no posible o dano causado pola calor aos
tecidos (reduce o dano tisular e o tempo de curación das feridas)
-Iniciar o enfriamento o máis pronto posible
-Utilizar auga corrente do grifo se é potable, ou soro fisiolóxico
-A temperatura ideal oscila entre 15 e 25 graos
-Se non se dispón de auga corrente ou soro fisiolóxico, aplicar compresas húmidas
-Non hai consenso sobre o tempo óptimo de enfriamento, pero alomenos ata que se
alivie a dor, e no caso de pacientes con pouca fiabilidade (nenos, intoxicados,
patoloxía neurolóxica), manter uns 20 minutos.

7.- Queimaduras
Manexo do paciente queimado non extenso ante queimaduras térmicas
3º paso: Enfriar a queimadura para limitar no posible o dano causado pola calor aos
tecidos (reduce o dano tisular e o tempo de curación das feridas)
-Non se pode utilizar auga cando se sospeite que a orixe da chama é un líquido
inflamable (alcohol ou derivados do petróleo)
-Hai que ter precaución especial nos casos de que a SCT supere o 20%, polo risco
de hipotermia (especialmente en nenos):
-Non irrigar durante máis de 10 minutos
-Previr a hipotermia con mantas térmicas
-Manter o habitáculo a 31-33 graos de temperatura
-Retirar as roupas non adheridas da zona queimada
-Retirar obxectos que poidan comprimir a extremidade ou reter calor (anéis,
pulseras, piercings)
-Unha alternativa ao uso da auga son as mantas e os apósitos de hidroxel (apósitos
non tecidos con poliester, impregnados en xel enfriador, bacteriostático e de Ph
similar ao da pel) que se poden aplicar directamente sobre a superficie queimada,
incluso sen retirar a roupa, enfriando pero sen causar hipotermia. Poden utilizarse en
pacientes de todas as idades e en queimaduras de calquera profundidade

7.- Queimaduras
Manexo do paciente queimado non extenso ante queimaduras térmicas
4º paso: Preparar a zona queimada para o traslado (unha vez realizado o enfriamento):
-Debería facerse en condicións estériles, polo alto risco de infección. Ainda que os
primeiros auxilios en entornos extrahospitalarios dificultan manter a asepsia
necesaria, non se debe descuidar o tratamento destas lesións (guantes)
-Cubrir a zona queimada con material específico, ou compresas-panos estériles , e
tapar con vendaxe non compresivo.
-Nunca se descubren as feridas nin se coloca antisético sobre elas.
-Trasladar ao paciente co membro afectado por riba do nivel do tórax para evitar
edema (se a queimadura é na cara, pescozo ou parte superior do tórax, colocar en
posición de Fowler)

8.- Hemorraxias
Se non se controla o antes posible unha hemorraxia abundante, a posibilidade de que
o paciente faleza aumenta drásticamente. Son medidas urxentes cohibir a hemorraxia
e trasladar ao paciente.
Tipos de hemorraxia externa:
1-Hemorraxia capilar: Causada por abrasións que erosionan os capilares diminutos
inmediatamente por debaixo da pel.
Normalmente ralentízase ou detense antes da chegada dos Servizos de Emerxencia.
2-Hemorraxia venosa: Procedente de unha zona máis profunda dos tecidos, que se
controla normalmente con presión directa suave.
Habitualmente non ocasiona risco vital salvo que as lesións sexan graves ou non se
controle a perda de sangue.
3-Hemorraxia arterial: Causada por unha lesión que secciona unha arteria.
É o tipo de perda sanguínea máis importante e máis difícil de controlar.
Caracterízase por unha saída pulsátil de sangue.
Incluso unha ferida profunda pequena con punción arterial pode provocar unha
perda de sangue con risco vital.

8.- Hemorraxias
1-Hemorraxia capilar

2-Hemorraxia venosa

3-Hemorraxia arterial

8.- Hemorraxias
Primeiros Auxilios:
O control da hemorraxia é unha prioridade
1-Presión directa: Aplicación de presión na zona de sangrado, colocando apósitos
(ex gasas) ou compresas directamente.
A aplicación de presión directa require toda a atención dun dos primeiros intervintes,
o que impide que poida realizar outras tarefas.
2-Vendaxe compresivo: Se a asistencia é limitada, pódese adaptar un vendaxe
compresivo con apósitos, compresas e vendas elásticas.
3-Torniquete: Controla de xeito moi eficaz a hemorraxia grave e débese utilizar
cando a presión directa ou o vendaxe compresivo non conseguen controlar a
hemorraxia no membro. Usado de xeito correcto, o torniquete non só é unha medida
segura do control da hemorraxia (80% de efectividade ou máis), senon que pode
salvar vidas.
Nota: Xa non se recomenda a elevación do membro nin a aplicación de presión sobre os “puntos
de presión” porque non se dispón de suficientes datos que confirmen a súa eficacia.
PHTLS: Soporte vital básico y avanzado en el trauma prehospitalario. Elsevier:978-84-8086-887-7, 2012
Swan KG Jr, Wright DS, Barbagiovanni SS, et al: Tourniquets revised, J Trauma 66:672-675,2009
First Aid Science Advisory Board: Firt Aid, Circulation 112 (III): 115, 2005

8.- Hemorraxias
Primeiros Auxilios:
O control da hemorraxia é unha prioridade
3-Torniquete:
Dispositivos existentes:
Un estudio realizado polos militares de EE.UU. chegou á conclusión de que só tres
dos torniquetes comercializados teñen unha eficacia do 100% para ocluir o fluxo
arterial distal en laboratorio. Dos tres, o “Committee on Tactical Combat Casualty
Care (COTCCC) recomenda o uso do “Combat Application Tourniquet (C-A-T).

8.- Hemorraxias
Primeiros Auxilios:
O control da hemorraxia é unha prioridade
3-Torniquete:
Colocación: Seguir as indicacións do fabricante
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8.- Hemorraxias
Primeiros Auxilios:
O control da hemorraxia é unha prioridade
3-Torniquete:
Sitio de aplicación:
Colocar inmediatamante proximal á ferida que sangra abundantemente. Se o
torniquete non cosegue deter completamente a hemorraxia, débese aplicar outro
inmediatamente proximal ao primeiro. Non se debe cubrir o torniquete para poder
ver e controlar a hemorraxia.
No tórax ou no pescozo non é posible a colocación dun torniquete, polo que se
requiren outras medidas dos Servizos de Emerxencia.
Límite temporal:
Os torniquetes arteriais téñense empregado con seguridade ata 120-150 minutos en
quirófano, sen lesións musculares ou nerviosas importantes. En xeral, un torniquete
colocado en atención prehospitalaria debería deixarse no seu lugar ata que o
paciente reciba asistencia definitiva no hospital axeitado máis cercano.

8.- Hemorraxias

Primeiros Auxilios:
O control da hemorraxia é unha prioridade
3-Torniquete:
Tradicionalmente téñense improvisado torniquetes con telas non elásticas dunha
anchura de 10 cm, rodeando o membro dúas veces (o “garrote español”). Atábase un
nó no vendaxe e colocábase enriba unha barra de metal ou madeira, e
posteriormente atábase un segundo nó. Xirábase a barra ata que se interrompía a
hemorraxia, e asegurábase a barra nesta posición.
Tamén se ten usado como torniquete o manguito do esfigmomanómetro, ainda que
pode fugar aire o manguito, disminuindo a súa eficacia.

9.- Traumatismos
Os traumatismos poden lesionar calquera estructura
anatómica, sendo as máis frecuentes: ósos,
articulacións e músculos.
Prodúcense por golpes ou impactos, orixinando
aplastamento dos tecidos con aparición inmediata
de hematomas de distinto tamaño en función dos
vasos sanguíneos lesionados.
UN TRAUMATISMO pode provocar contusións,
esguinces, luxacións, fracturas, e normalmente
HEMORRAXIAS e inestabilidade, precisando de
atención prehospitalaria.

9.- Traumatismos: Contusións
SIGNOS E SÍNTOMAS QUE PODE PRESENTAR:
-Hematomas superficiais
-Inflamación local
-Dor variable
-Impotencia funcional

PPAA:
-Contusión leve: articulación en reposo, aplicar xeo ou frío
químico
-Contusión grave: inmovilizar zona afectada e tratar igual
que unha fractura

9.- Traumatismos: Esguinces
Distensións violentas dos ligamentos de unha ou máis articulacións
SIGNOS E SÍNTOMAS QUE PODEN PRESENTAR:
Esguince de primeiro grao, producido pola distensión dos ligamentos que unen
os ósos:
-Lixeiro inchazo, dor, e nalgúns casos derrames.
Esguince de segundo grao, con ligamentos máis afectados que no primeiro grao
(rotura parcial):
-Gran inchazo, gran dor, derrames e impotencia funcional.
Esguince de terceiro grao, con rotura de un ou máis ligamentos:
-Gran inchazo inmediato, dor moi intensa, derrames e impotencia funcional.

PPAA:
-Aplicación de frío + inmovilización + elevación do membro + traslado a un
centro sanitario

9.- Traumatismos: Luxacións
Producidas pola separación das superficies articulares dos ósos
SIGNOS E SÍNTOMAS QUE PODEN PRESENTAR:
-Dor moi intensa
-Deformidade da articulación pola pérdida de contacto entre os ósos afectados
-Importencia funcional
-Inflamación e hematoma

PPAA:
-Inmovilizar a articulación afectada na posición que se atope
-NUNCA intentar reducir unha luxación, ainda a petición do accidentado
-Aplicar frío na zona afectada
-Traslado urxente a un centro sanitario

9.- Traumatismos: Fracturas

Definición = Pérdida de continuidade en 1 ou máis ósos
Tipos = Pechadas e abertas
Signos e Síntomas = dor moi intensa, impotencia funcional, cor da pel
vermella, deformidade, inflamación
PPAA
-Valorar e cohibir hemorraxias graves
-Comprobar recheo capilar na extremidade afectada
-Comprobar asimetrías entre membros
-Inmovilizar membro afectado (Por ex con férulas)
-NUNCA REDUCIR UNHA FRACTURA
-Traslado urxente a un centro sanitario

9.- Proposta dun botiquín básico: Consultar médico de familia ou
farmacéutico
-Soro fisiolóxico de lavado
-Desinfectante con povidona iodada ou clorhexidina, outras
pomadas
-Sobres de gasas estériles
-Guantes de latex, vinilo
-Tela adhesiva para tapar feridas (Por ex “Omnifix”)
-Tul graso
-Tiritas
-Venda de 2 anchuras
-Venda elástica de 2 anchuras
-Esparadrapo de tela e hipoalérxico
-Lancetas estériles
-Tesoiras, pinzas
-Tiras de aproximación
-Amoníaco sanitario
-Férulas de inmovilización
-Mascarilla RCP
-Xogo completo de Cánulas de guedel (adulto e pediátrico)

10.- Actuación ante un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV):
Triaxe
-Un Incidente con Múltiples Víctimas é calquera emerxencia sanitaria
con máis de 1 víctima potencial:
-NIVEL 1: 2 a 10 víctimas
-NIVEL 2: 11 a 25 víctimas
-NIVEL 3: máis de 25 víctimas
-Nun IMV é habitual que a demanda sanitaria supere aos recursos
sanitarios dispoñibles na zona
O OBXECTIVO do Triaxe é lograr que a asistencia sanitaria na
emerxencia (a pesar de prestarse polos recursos sanitarios dispoñibles e
non polos desexables) consiga a supervivencia do maior número
posible de víctimas.
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10.- Actuación ante un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV):
Triaxe
-O triaxe permite activar de xeito PRIORIZADO e ORDENADO a
cadea asistencial.
-A súa aplicación práctica debe consistir nunha serie de
procedimentos sinxelos, doados de lembrar, rápidos, dinámicos,
repetitivos e continuos sobre cada unha das víctimas.

En definitiva, o triaxe implica:
Tomar decisións complexas, baseadas nunha información
incompleta das víctimas, nun medio hostil, baixo presión
emocional, ante un número indeterminado de lesionados e con
medios limitados.

10.- Actuación ante un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV):
Método de triaxe estructurado
A clasificación é a primeira intervención asistencial e debe realizarse
unha vez que o escenario esté recoñecido e “controlado”.
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10.- Actuación ante un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV):
Método de triaxe estructurado
TRIAXE BÁSICO:
Obxectivo: Reducir a confusión inicial e despexar a escena, discriminando as
víctimas graves das que non o son e establecendo unha orde de prioridade para
o rescate e traslado ao posto sanitario avanzado (área de socorro).
Lugar: Punto de impacto (área de salvamento ou rescate)
Responsables: Os primeiros intervintes, habitualmente persoal non sanitario
(bombeiros, rescatadores, corpos e forzas de seguridade do Estado, técnicos de
transporte sanitario)
Ferramenta: Triaxe básico SHORT
Clasificación: Clasifícase ás víctimas en 4 categorías según a gravidade e
asígnaselle unha prioridade de rescate. Por orde de gravidade as categorías son:
1-Vermello (máxima prioridade)
2-Amarelo (require atención rápida)
3-Verde (non precisa atención inmediata)
4-Negro (paciente morto)

10.- Actuación ante un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV):
Método de triaxe estructurado
Triaxe BÁSICO:
Identificación das víctimas: Faise preferentemente con tarxetas de cores
ou cintas adhesivas, rotuladores, ou simplemente ubicándoas en áreas
sinalizadas por cada cor (lonas, bandeiras).
Secuencia de actuación:
1º: ¿A víctima pode camiñar?: O rescatador debe indicar ás víctimas en
voz alta ¡Todo o que poida camiñar que me siga!, guiándoos ata un lugar
previamente establecido. Estas víctimas manteranse en observación e se
lles asignará a cor VERDE, quedando pendente unha avaliación posterior
para detectar posibles casos non ilesos.
2º: Se non pode camiñar, ¿Fala sen dificultade e obedece ordes sinxelas?
Se cumple ambas premisas clasificarase con cor amarela.

10.- Actuación ante un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV):
Método de triaxe estructurado
Triaxe BÁSICO:
Secuencia de actuación:
3º: ¿Respira? ¿Ten signos de circulación? Se hai dúbidas realizarase unha
apertura manual da vía aérea e valorarase co método “ver, oir, sentir”.
Buscaranse signos indirectos de circulación con movemento, tos, etc.
Se respira ou presenta movementos ou hai dúbida, clasificarase con cor
vermella, e no caso de estar inconsciente colocarase en Posición Lateral de
Seguridade.
Se non respira tras a apertura da vía aérea nin presenta outros signos vitais,
clasificarase con cor negra, indicativo de víctima falecida e polo tanto, non
prioritaria.
4º: Taponar hemorraxias: Sexa cal sexa a clasificación das víctimas,
taponaranse as hemorraxias que parezan importantes.

10.- Actuación ante un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV):
Método de triaxe estructurado
Triaxe BÁSICO:
Resumen Secuencia de actuación:
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10.- Actuación ante un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV):
Método de triaxe estructurado
Triaxe AVANZADO:
Proceso secuencial realizado por persoal sanitario, dirixido a clasificar ás
víctimas e priorizar a súa estabilización e evacuación a outros niveis
asistenciais. Pode realizarse mediante diversas ferramentas.

10.- Actuación ante un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV):
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Triaxe AVANZADO:
1-Triaxe de estabilización:
Unha vez clasificadas as víctimas realizaranse os coidados necesarios en cada
caso. A categoría obtida no triaxe marcará a prioridade de estabilización, e o
responsable médico asignará os recursos humanos e materiais dispoñibles nas
diversas zonas de atención.
A ESTABILIZACIÓN debe seguir a secuencia ABCDE con algunhas
adaptacións:
-A unha víctima que NON RESPIRA tras a apertura de vía aérea, só se fará RCP
en caso de PCR presenciada con: neumotorax a tensión, electrocución,
hipotermia ou intoxicación por fume.

2-Triaxe de evacuación:
Terán prioridade de traslado as víctimas nas que se detectara unha prioridade
quirúrxica.

10.- Actuación ante un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV):
Método de triaxe estructurado
Outras consideracións sobre o triaxe:
-Sempre que sexa posible, os nenos deben permanecer xunto aos seus
familiares ou algún responsable.
-No caso de que se lesionaran os rescatadores, deben retirarse da
escena.
-As persoas con pánico deben retirarse da escena, lembrando que a
axitación pode ser debida a hipoxia ou outra patoloxía.
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