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CONCEPTES 
 Parada cardiorespiratoria (P.C.R.) 

 Interrupció súbita i potencialment reversible de la respiració i circulació espontània. 

 Reanimació cardiopulomonar (R.C.P.) 

 Mesures destinades a substituir la respiració i circulació. 

 

 Bàsica: compresions toràciques i insuflacions.  

 Instrumentalitzada: suport a la ventilació i obertura de la via aèria  

 

 Avançada: RCP B i tècniques avançades de maneig de la VA, ventilació, circulació i desfibril·lació, medicació. 
Personal qualificat. Abans dels 8 minuts de la PCR 

 Espanya: 

 PCR c/ 20 minuts 

 50% en casa, 35% llocs públics, 7% vehicles, 3% treball, 5% altres 

 75-80% FV (mort súbita) 

  

Abans dels 4 minuts de la PCR 

 



CADENA DE SUPERVIVÈNCIA 

 

  

•Interdependència entre elements d’una resposta d’emergència. 
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COMPRESSIONS 



SEQÜÈNCIA RCP BÀSICA-INSTRUMENTALITZADA 
1. Autoprotecció 

2. RESPON? + RESPIRA? : Obrir via aèrea i mirar si respira 

 

 Determinar el nivell de consciència 

 + Valorar si respira o si aquesta és agònica. 

 CONSCIENT: mateixa posició + buscar ajuda+ reavaluació periòdica 

 NO però RESPIRA: Posició lateral de seguritat 

 NO i NO RESPIRA: Pols carotidi  

 Sí: Parada respiratòria: Ventilar 

 NO: PCR: RCP 

 

3. DEMANAR AJUDA  

4. Començar RCP: 30 Compressions toràciques + 2 ventilacions 

 5 cicles 30:2 (~2 minuts)  Comprovar pols carotidi (Respira, respon?) 

5. DEA 

 

Sanitaris: 

POLS 

CAROTIDI 



COMPRESSIONS 
 

•Decúbit supí.  

• Reanimador amb genolls a l’altura dels muscles. 

•Punt: 1/3 mig de l’esternó 

•Col·locar el taló de les mans, una sobre l’altra, amb els dits 
alçats sense tocar el tòrax.  

• Braços en angle recte amb les mans. 

•  Descarregar el pes sobre l’esternó. 

•Profunditat aprox. 5 cm (màx. 6cm) 

•ʋ 100-120/min 

•Relaxació completa del tórax després de cada compressió. 

 



VIA AÈRIA 

 Obertura de la VA 

Maniobra FRONT-MENTÓ 

 No si signes de traumatisme de crani, coll. 

Maniobra de tracció de la mandíbula 
sense extensió del cap 

 TCE o sospita de lesió cervical 

VENTILACIÓ 

•10-12 vent /min 

•Inspiració reanimador / <1 seg. 

•Permetre la sortida d’aire  

•Dificultat per realitzar 2 insuflacions 
efectives  reposicionar cap i coll.  

• No és possible : OVACE 

•Tècnica:  

• Boca-boca: maniobra front-mentó. 

• Boca-nas (si trismus, lesions boca...) 

•Dispositius barrera 

• Mascaretes facials protectores 

• Dispositius boca-mascareta 

Un reanimador: 

Al costat de la víctima 

      2 reanimadors: 

          Un darrera el cap de la víctima/lateral contrari 
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INSTRUMENTALITZADA 

•Cànula orofaríngia (Guedel®) 

•CI:  

• Reflexos orofaringis actius 

• Trismus 

• Hemorràgia faríngia activa 

•Retirar si perill de vòmit 

•Baló autoinflable (AMBÚ ®) 

• Obrir VA 

• Aplicar sobre la cara de la víctima 

• Polze i índex sobre la mascareta (formant una “C”) 

• 3r, 4t,5é dit al llarg de la part òssia de la mandíbula, 
elevant el mentó cap arrere. 

• Insuflar el volum suficient per a que s’elevi el 
tòrax (comprimir la meitat del baló) durant 1 
segon 



DOS REANIMADORS 

Reanimador 1 

•Costat de la víctima: 
• Comprovar consciència i respiració. 

•Indicar a 2 que active emergències. 

•Actua segons resposta de la víctima 
• Si PCR: RCP fins que arriba 2 

Reanimador 2 

•Crida a emergències/ porta el DEA 

•S’incorpora a RCP a càrrec de les 
ventilacions 

 

• Tornar cada 2 minuts (5 cicles) 

• No tardar >5 segons 

• Si es ventila en posició cefàlica: 

• 2 min: qui realitza les compressions, comprova el pols.  

• Mentre es comprova, qui ventilava, gira 90º i es col·loca al costat de la víctima per a 

comprimir si fes falta. 

• Qui ha comprovat el pols, gira 90º i es col·loca darrera el cap de la víctima. 

• No s’han de creuar!! 



DESFIBRIL·LADOR EXTERN SEMIAUTOMÀTIC  (DEA) 
Segurs i efectius per a no professionals. 

Continuar RCP mentre el DEA està sent portat i col·locat 

S’encèn el DEA  seguir instruccions. 
 Fixar els elèctrodes al tòrax. 

 Anàlisi del ritme cardíac. 

 

 Ritme desfibril·lable 
 Qui ha portat el DEA: aplica descàrrega i realitza 30 compressions (5 cicles 30:2) 

 Es comprova el ritme. 

 

 No desfibril·lable 
 Qui ha portat el DEA comprova el pols: 

 (+) respira?  ventilar/PLS 

 ( - )  RCP 30:2 

 

 





 Ritme no desfibril·lable 

 Asistòlia 

 Activitat elèctrica sense pols (AESP) 

  

  

  

  

  

  

DESFIBRIL·LADOR MANUAL 

 Ritme desfibril·lable 

  

  

  

  

  

 Fibril·lació Ventricular (FV) 

 Taquicàrdia ventricular sense pols 

  

Col·locar el monitor-desfibrilador 

• Seguir amb compressions mentres es col·loquen les pales 

/electrodes !!! 



RITME DESFIBRIL·LABLE: FV /TVSP   

Med Intensiva 

2011;35:373-87 

Adrenalina 1 

mg  

cada 3-5 min  

(2 cicles)  

•1ª descàrrega  (inicial 150 J en bifàssics, 360 monofàssics)  
• Reanudar la RCP 2 minuts ( sense valorar ritme)  

•Valorar el ritme:  
• Persisteix FV/TVSP  2a descàrrega (150-360 J) +RCP 2 minuts 

•Valorar ritme: Si FV/TVSP  3ª descàrrega  + RCP 

•Accés IV/IO. Administrar: 
• Adrenalina 1 mg + Amiodarona 300mg 

• Cada 2 cicles (3-5min): 1mg Adrenalina 

•  Si persisteix FV/TVSP: cada 2 min de RCP, analitzar ritme. 



RITME NO DESFIBRIL·LABLE: AESP / ASISTÒLIA 
•RCP 30:2 (5 cicles) 

• Comprovar que els electrodes estan connectats   

• Després de 2 minuts  comprovar el ritme. 

• Si asistòlia : RCP inmediata  

• Si ritme organitzat : buscar pols  no o dubtes, continuar RCP  

•Accès venós / IO : Administrar 1 mg de adrenalina i repetir cada 3-5 minuts 

•Si hi ha dubte entre asistòlia o FV fina  compressions toràciques i ventilació. 

Med Intensiva 
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QUAN S’HA DE SUSPENDRE LA RCP? 
 RCP BÀSICA 
No suspendre fins la RCP A, excepte: 

 El pacient es recupera. 

 Esgotament. 

 Situacions de no iniciar RCP: 
 Escenari no protegit. 

 Si el pacient ha manifestat el seu desig de no RCP. 

 Signes de mort irreversible. 

 RCP AVANÇADA 
No mentre sigui FV o TV sostinguda. 

 Si ritme no desfibril·lable, als 30 minuts de RCP. 
 En pacients amb sobredosi o hipotèrmia es pot necessitar més temps. 
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