
Seguretat a les activitats de muntanya. Immobilitzacions de fortuna

IMMOBILITZACIONS DE FORTUNA

Us explicarem en aquest vídeo, les immobilitzacions de fortuna de les lesions d'extremitats.

En cas que tinguem un accidentat a la muntanya amb lesions a les extremitats, fins a l'arribada

d'ajuda qualificada dels equips professionals, podem realitzar immobilitzacions amb els materials

de què disposem.

Abans de començar a actuar en l'assistència a un ferit sempre és important protegir-nos del

contacte amb líquids orgànics com podria ser sang. Per tant ens col·locarem guants de protecció

individual, sigui nitril, vinil, làtex… el que tinguem a la farmaciola. Tant nosaltres com els companys

que ens hagin d'ajudar.

Sempre és important fer les immobilitzacions d'extremitats entre dues persones com a mínim i, per

tant, en moltes ocasions ens farem ajudar pels companys del mateix accidentat.

Com s'immobilitzen els dits de les mans?

Molt bé! Començarem a parlar de les immobilitzacions dels dits

En cas de lesions als dits que puguin suposar una fractura, la millor fèrula per al dit lesionat és el

dit del costat.

Per tant, ajuntarem els dos dits. Si disposem de gasses, és millor col·locar una gassa estèril entre

els dos dits. Si no en disposem els ajuntarem sense més. I, amb dues tires d'esparadrap,

immobilitzarem aquests dits: una a la part distal i una altra a la part proximal, més a prop de la mà.

Amb dues tires serà suficient.

És important que no s'ajunti la primera tira amb la segona per evitar

compressions de la circulació.

Alhora, també és important no exercir molta pressió per evitar impedir la circulació.

Sempre mirarem que la coloració de l'extremitat sigui bona, de color rosat.
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Com s'immobilitza l'avantbraç?

Ara explicarem la immobilització de fortuna d'una possible lesió de l'avantbraç.

L'avantbraç va del colze a la mà. Hi ha dos ossos llargs, el radi i el cúbit, que podrien estar

lesionats.

Davant d'un dolor o incapacitat de moure adequadament una extremitat, suposarem que és una

lesió i farem una immobilització de fortuna. Aquesta immobilització, la podem fer amb una fèrula

mal·leable que podem portar a la nostra farmaciola a la motxilla personal.

I el que farem és col·locar la fèrula per la part de sota perquè aguanti, per gravetat, el pes d'aquest

os fracturat i immobilitzar-la amb una bena d'embenat elàstic.

Però és possible que no tinguem aquest material perquè no tinguem aquestes fèrules destinades

a aquest fi i haurem d'improvisar amb materials que tinguem, com podrien ser p.e. una pell de

foca.

Us mostrarem ara com podem fer aquesta immobilització amb la pell de foca.

Qualsevol immobilització ha d'anar des de l'articulació de baix, que en aquest cas és el canell, a

l'articulació de dalt, que en aquest cas és el colze. I, de fet, hauria d'incloure aquestes

articulacions.

En aquest cas, veureu que el colze no l'incloem perquè, després és més fàcil de poder mobilitzar

aquest pacient per la muntanya si no li deixem bloquejada aquesta articulació.

Embenarem amb la bena elàstica. A la bena elàstica, sempre agafarem la bena amb la turunda

cap a dalt NO cap a baix i començarem a embenar des de la part distal, de la part més allunyada

del cor, a la part proximal, més a prop del cor.

Haurem d'exercir una miqueta de pressió perquè són benes elàstiques, si no, no s'agafaran prou,

però tampoc excessiva perquè dificultaria la circulació a l'extremitat.

Arribarem fins a dalt i, en cas que veiem que potser és insuficient, podem baixar, però tornarem a

pujar per acabar, sempre que puguem, les immobilitzacions, els embenats, a dalt, a la part

proximal.
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I ho rematarem tallant amb les tisores i fixant la bena amb esparadrap o, en el cas de no disposar

de tisores i esparadrap a la nostra farmaciola, amb la mateixa bena ficarem la turunda i ho

rematarem així.

Un cop acabada la immobilització, és interessant sempre que quedi la part distal de l'extremitat

sempre més elevada per facilitar el retorn venós i que no s'inflin els dits. Llavors, penjarem

l'extremitat del coll amb una altra bena fent de mocador o, fins i tot, amb la bena que ens ha sobrat

podríem fer-li la immobilització del coll. Ho podem nuar aquí. Ho rematem amb un nus o com sigui

còmode, però segur.

També és important destacar que, habitualment per immobilitzar, mai immobilitzarem a sobre de la

roba de l'accidentat, però, en ocasions, en els accidentats de muntanya, pel tipus de situació en

què ens trobem és possible que no desvestim el malalt ni tallem la roba i fem les immobilitzacions,

fins i tot sobre de la roba.

Suposem que hi ha una lesió i podem fer les immobilitzacions damunt de la roba de manera

provisional.

Com s'immobilitza un braç?

Ara us explicarem la immobilització de fortuna del que podria ser una lesió del braç, d'aquest

segment que és on tenim un os que és llarg que es diu húmer i que pot estar lesionat.

Si pressuposem aquesta lesió perquè el malalt refereix dolor i impotència funcional, és a dir,

dificultat per moure el braç, li farem la immobilització en sospitar fractura d'húmer.

Aquesta immobilització ens serà útil per a qualsevol lesió de l'extremitat superior, sigui la clavícula,

sigui l'articulació de l'espatlla, sigui l'escàpula, que és aquest os que tenim aquí dalt a l'esquena, o

per a l'húmer, que és el que estem comentant ara.

Llavors, ¿com la podem fer? La podem fer amb una manta tèrmica de les que portem a la nostra

motxilla personal.

Agafarem la manta tèrmica i farem un triangle, la forma d'un triangle amb la manta. L'hi nuarem a

la cintura com si fos un faldó. Farem un nus a la cintura i ara, amb compte, pujarem la manta

tèrmica fins a l'espatlla
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Aquesta immobilització la rematarem aquí dalt donant voltes al fragment que sobra de la manta.

Amb aquesta immobilització el malalt tindrà la zona lesionada prou estable com perquè, fins i tot,

pugui caminar distàncies fins a un lloc adequat per ser atès.

Com s'immobilitza una cama?

Us anem a explicar la immobilització de l'extremitat inferior.

En aquest cas, suposarem que té una lesió de l'extremitat inferior al nivell del fèmur, aquí dalt, i

l'immobilitzarem amb els materials de fortuna que tinguem.

Posem per cas que tenim una màrfega. Doncs immobilitzarem amb la màrfega.

Posarem la màrfega més o menys a la mesura de l'extremitat. La posarem per sota. Sempre que

moguem una extremitat que pugui estar fracturada és important agafar-la amb compte, traccionar

perquè, si hi ha una fractura, no es mobilitzi tant en el moment d'aixecar la cama. Per tant,

traccionarem i aixecarem la cama.

Posarem la fèrula que haguem escollit, en aquest cas la màrfega, al més amunt possible,

aguantarem el peu i tancarem.

Aquesta immobilització de fortuna, la rematarem o amb esparadrap, si no tinguéssim una altra

cosa, o el millor és embenar-la amb les benes que tenim a la nostra farmaciola de la motxilla.

Molt bé! En cas de no tenir una màrfega, podem utilitzar altres materials de fortuna com podria ser

el cas de la manta tèrmica i uns pals telescòpics.

Agafarem la manta tèrmica i ens muntarem una fèrula improvisada, una fèrula de fortuna.

Utilitzarem els pals telescòpics com l'esquelet de la fèrula per donar-li la suficient rigidesa com

perquè ens aguanti l'extremitat.

Els embolcallarem amb la manta tèrmica i la utilitzarem com a fèrula, fent la mateixa maniobra:

tracció i aixecarem l'extremitat, col·locarem la fèrula, al més amunt possible, per la part de sota

sempre que és per on caurà per gravetat l'extremitat i embolicarem amb les benes elàstiques.

Emboliquem sempre de la part més distal, més allunyada del cor, a la part més proximal, més a

prop del cor per no dificultar el retorn venós de sang cap al cor.
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Embenarem, sempre agafant la meitat de l'anterior tros de bena que hem posat, sempre la meitat

de l'anterior i una mica més, la meitat de l'anterior i una mica més i la pujarem fins a dalt.

Acabarem la bena, o en e cas que no vulguem acabar-la perquè ja hem arribat a dalt, o tallem

amb tisores i posem un esparadrap per aguantar, o simplement la posem enganxada a la mateixa

bena.

Quan tenim una lesió d'extremitats, sobretot del fèmur, (les de tíbia i peroné, els ossos de més

avall, no tant) però les de fèmur, sí, el peu sol caure en rotació externa i no el poden aguantar.

Llavors, és important posar alguna cosa que impedeixi que el peu caigui o l'ajuntem a l'altra cama

o una altra possibilitat és trobar altres tipus de materials amb els quals fer una U al peu per tal que

no caigui.

Posarem aquesta U i l'embolicarem amb bena elàstica. Embolicarem aquesta U perquè no es

mogui el peu i caigui cap a l'exterior i podem aprofitar aquesta bena per donar més estabilitat a

l'embenat fent una altra volta.

Rematarem la bena a dalt de tot. Com més fèrula embenada quedi, més estabilitat tindrà. Quan

arribem a dalt de tot, si no tenim esparadrap, ho rematarem amb la mateixa bena.

Durant tota l'assistència, caldrà la revaloració primària constant i insistir, sobretot, en la protecció

tèrmica del malalt.

Per concloure, suggerim uns materials que caldria portar com a farmaciola dins de la motxilla

personal:

• de 4-6 guants de protecció personal, de nitril, vinil, làtex o similar,

• de 4-5 paquets de gasses estèrils, 2-3 sèrums fisiològics estèrils unidosi per fer la neteja de les

ferides,

• desinfectant de ferides tipus Povidona iodada o Clorhexidina en un format petit (25-50 cc),

• 2-3 benes elàstiques, per poder fer embenats, 

• 2-3 mantes tèrmiques lleugeres, tant per fer immobilitzacions com per protegir el malalt,

• tisores petites, si és possible, 

• esparadrap
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• i, si és possible, una fèrula enrotllable lleugera tipus Hansen

No incloem analgèsics o altres fàrmacs per les repercussions legals que pot suposar

l'administració per part de personal no facultatiu, tret d'aquells que siguin per a l'ús personal.

Esperem que aquests vídeos siguin de la vostra utilitat. Recordeu la necessitat de rebre formació

pràctica presencial per poder dur a terme aquestes recomanacions d’assistència.

I en tot context… a gaudir de la muntanya!
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