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PRIMERS AUXILIS DAVANT UN NEN QUE S’ENNUEGA
Fulls d’Informació Sanitària (FIS)

Quan un nen s’ennuega amb un cos estrany però pot tossir, plorar o parlar, el millor és deixar que els seus propis 
mecanismes reflexos s’encarreguin d’eliminar l’obstrucció. Però quan no és capaç d’emetre sons o presenta una 
obstrucció respiratòria total i no pot respirar, és necessari aplicar les mesures de primers auxilis que es descriuen 
a continuació.

NENS MENORS D’UN ANY

Tècnica de la compressió toràcica

1 Col loqueu al lactant boca avall sostenint-lo sobre el braç (Fig. 1). Podeu seure i recolzar el braç sobre una 
cuixa per aguantar-lo millor.

2 Aguanteu-li fermament el cap agafant-li per la mandíbula i girar-li el cap a un costat. Comproveu que el 
nen queda inclinat i el cap està més avall que el tronc.

3 Doneu-li 5 cops forts a l’esquena, entre els omòplats, amb el palmell de la mà.

4 Després, col loqueu la mà amb la que colpejàveu sobre l’esquena del lactant de manera que li feu la 
pinça, agafant-li la mandíbula i la nuca (Fig. 1).

5 Doneu-li la volta amb cura, de manera que quedi com estava però boca amunt.

6 Apreteu-li 5 vegades ràpidament amb 2 dits la concavitat que hi ha sota la punta de l’estèrnum (Fig. 2).

7 Si l’obstrucció persisteix, torneu a començar el procés.
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NENS MAJORS D’UN ANY

Tècnica de la compressió abdominal amb el nen conscient

8 Poseu-vos drets darrera del nen i passeu-li els braços per sota les aixelles, encerclant-li el tòrax (Fig. 3).

9 Poseu el canto del puny en l’abdomen del nen, lleugerament per sobre el melic i per sota de la punta de 
l’estèrnum (Fig. 3).

10 Aguanteu el puny amb l’altra mà i apreteu 5 vegades cap amunt. El puny no ha de fer contacte amb la 
punta de l’estèrnum ni amb el canto inferior de les costelles, perquè la força aplicada sobre aquestes 
estructures podria lesionar els òrgans interns.

11 Cada compressió ha de ser un moviment separat, de manera que passi un petit interval entre una 
maniobra i la següent. Cal repetir fins que el cos estrany surti expulsat o fins completar un cicle de 5 
compressions. Després de cada un d’aquests cicles, caldrà proporcionar respiració assistida.

Respiració Assistida: Esteneu al nen boca amunt i, aguantant-lo per la nuca, alceu-li lleugerament el cap. 
Tapeu-li el nas, poseu la boca damunt la seva i bufeu un cop cada dos segons. Comproveu si li entra aire en el 
tòrax mirant si se li infla, que voldrà dir que l’obstrucció és menor perquè permet l’entrada d’aire. Si 
l’obstrucció persisteix, repetir tot el procés. Si perd la consciència, aplicar el següent procés.

Tècnica de compressió abdominal en nens conscients o inconscients

12 Estireu boca amunt el nen i gireu-li el cap a una banda.

13 Agenolleu-vos-li sobre els malucs (Fig. 4).

14 Obriu-li la boca estirant-li la barbeta o aguantant-li la mandíbula.

15 Poseu-li el canto d’una mà a l’abdomen lleugerament per sobre el melic i per sota de la punta de 
l’estèrnum. Poseu l’altra mà sobre la primera.

16 Apreteu cap amunt amb les dues mans fent compressions ràpides. Feu-ne una sèrie de 5 i vigileu que no 
apreteu les costelles i que la pressió va cap amunt i no cap als costats.

17 Després de la sèrie, intenteu la respiració assistida. Si l’obstrucció persisteix, repetiu.
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TÈCNICA DE LES PASSADES DIGITALS

Obriu-li bé la boca al nen. Si podeu veure què és el que li obstrueix la gola, intenteu treure-ho amb el dit índex 
flexionat o amb l’ajut d’unes pinces, però aneu amb molt de compte de no introduir-lo més endins.

Quan feu maniobres de reanimació a víctimes inconscients o que no respiren, és necessari obri’ls-hi la boca, 
agafa’ls-hi la llengua i estira’ls-hi lleugerament cap enfora. Aquesta maniobra separa la llengua de la paret 
posterior de la faringe i pot eliminar parcialment l’obstrucció. 
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