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Contacteu amb:

Telèfon de contacte:

Els talls, rascades i cremades són difícils d’evitar. La majoria 
les lesions menors poden tractar-se a casa. Una ferida petita
pot ser perillosa si causa una gran pèrdua de sang o si 
s’infecta.Truqui al seu Centre i demani hora per la seva infermera 
si té una ferida que no es cura en un parell de setmanes. 

Cura personal de talls, rascades i cremades

Tractament dels talls, les rascades
i les ferides per punció
Si està atenent una altra persona recordi de protegir-se a vostè
mateix de les possibles malalties contagioses per contacte amb la
sang o els fluids corporals. Utilitzi guants de làtex o el que tingui
disponible (una tovallola, per exemple) com a barrera entre vostè i
la sang.

Controli l’hemorràgia
• Apliqui pressió directa als talls o rascades per aturar

l’hemorràgia.

• En el cas d’una ferida lleu per punció, deixi que l’hemorràgia
s’aturi per si sola, a no ser que sigui abundant. Això ajudarà a
netejar la ferida.

Renti la ferida
• Elimini els gèrmens i la brutícia rentant la ferida amb aigua 

i sabó.

• En el cas d’una ferida lleu per punció, submergeixi-la durant uns
minuts en aigua tèbia i sabonosa. Repeteixi el rentat 2 cops al
dia.

Cobreixi la ferida
• Ajunti les vores del tall amb una tireta d’esparadrap del tipus

papallona.

• Apliqui un antisèptic.

• En el cas de talls i rascades, apliqui una bena adhesiva o una
gasa neta i fixi-ho amb esparadrap.

• En el cas de ferides lleus per punció, cobreixi-les amb una gasa
per absorbir la secreció de líquid i permetre que respiri per
ajudar la curació.

Tractament de cremades menors
• Refredi la cremada immediatament, ja que si no

la pell reté la calor i segueix cremant. Faci servir
compreses d’aigua freda, o col·loqui la zona
cremada sota un raig suau d’aigua freda, o
submergeixi-la en un recipient ple d’aigua freda
fins que desaparegui el dolor.

• Tracti una cremada lleu de la mateixa manera que
un tall o una rascada. Netegi-la i cobreixi-la amb
una bena fluixa.

• No posi mantega, oli ni pomades a la cremada, ja
que això reté la calor sota la pell.

• No trenqui les butllofes ni arrenqui la pell
d’una butllofa trencada.
  
  

Truqui immediatament al seu 
Centre si:
• No pot aturar l’hemorràgia.

• La ferida cobreix una zona àmplia, és
profunda o permet veure tendons o ossos.

• Té una lesió o una cremada a l’oïda o en 
un ull.

• Té una cremada al coll, la cara, els peus,
l’engonal o el dors de la mà, o qualsevol
cremada la superfície de la qual sigui més
gran que el palmell de la mà.

• Una ferida de punció profunda o ampla, o ha 
estat causada per un objecte brut o oxidat.

• Té símptomes d’infecció: febre, pus, dolor o
enrogiment.

•Fa 10 anys o més que va rebre l’última vacuna
contra el tètanus.
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