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Curs clinic, cu elemente de baza ale primului ajutor medical si abilitatile necesare, pentru a 
oferi ajutorul adecvat pacientilor traumatizati cu hemoragii externe, plagi ale tesuturilor moi 
si arsuri. 

HEMORAGIILE EXTERNE   

DEFINIŢIE:  HEMORAGIA ESTE DEFINITĂ CA EXTRAVAZAREA DE SÎNGE DIN SISTEMUL VASCULAR PRIN 

EFRACŢIA  UNUIA SAU MAI MULTOR VASE DE TIP ARTERIAL, VENOS SAU CAPILAR CARE DUCE  LA SCĂDEREA 
VOLUMULUI DE SÎNGE CIRCULANT, CAPACITĂŢII DE TRANSPORT A O2 ŞI PERFUZIEI TISULARE.  

Elemente de anatomie ale sistemului Circulator/Cardiovascular 

Sistemul cardio -vascular este un sistem închis ce include inima, sîngele şi vasele sangvine. 

Inima (CORDUL) este un organ muscular, cu funcţie de pompă, ce propulsează sîngele prin 
vasele sangvine spre ţesuturi.  

• Arterele - reprezintă vase musculare cu pereţi groşi ce transportă sângele de la inimă.  

• Venele - reprezintă vase musculare cu pereţi subţiri ce returnează sângele spre inimă.  

• Capilarele - reprezintă vase sangvine foarte mici, care sunt foarte permeabile pentru a 
permite moleculelor de oxigen şi bioxid de carbon să treacă prin pereţii săi. 

 Clasificarea hemoragiilor: 

 În dependenţă de ce vas este lizat deosebim: 
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● Hemoragia arterială  –  se caracterizează prin culoarea roşie vie a sîngelui, caracterul pulsativ 
sau continuu intens în dependenţă de tipul plăgii şi rata mare a pierderilor de sînge.  

● Hemoragia venoasă – se caracterizează prin coloarea roşie închisă, a sîngelui, sîngele se 
scurge sau se prelinge din plagă. 

● Hemoragii capilare  - se caracterizează prin sîngerare difuză de culoare roşie vie , sunt lezate 
capilarile-cele mai mici vase. Astvel de hemoragie fregvent se stopează de sinestător.  

● Hemoragii mixte - se caracterizează prin scurgerea de sînge de culoare roşie închisă amestect 
cu valuri  de sînge roşu aprins 

 În funcţie de momentul apariţiei: 

 Primară: apare imediat după producerea efracţiunii vasculare;  

 Secundară (tardivă): apare după un interval de timp de la traumatism.  

 După manifestări clinice 

– Externe 

– Interne 

– Exteriorizate 

– Oculte  

 În funcţie de exteriorizarea clinică a sîngerării: 
 Hemoragie externă – sîngerarea în afara corpului  
 Hemoragie internă – sîngerarea într-o cavitate (peretoneu, pericard, pleură, articulaţie), 

fie în interiorul unui organ parinhimatos; creer, ficat, splina, hemoragie intestinală, 
muşchi etc.  

 Hemoragie internă neexteriorizată – constitue hemoragia într-o cavitate care nu 
comunică în mod natural cu exteriorul, ea nu se poate exterioriza (cavitatea pleurală-
hemotorace, peritonială -hemoperitoneum, hemopericard - sange acumulat in cavitate 
pericardica;  articulaţiei – hemartroză). 

 Hemoragii interne exteriorizate - care iniţial se produc într-un organ cavitar(stomac, 
intestin ş.a.) şi se exteriorizează după un timp prin hematemeză şi/sau melenă, 
hemoptizie, epistaxis, metroragie ş.a. 
 

 În funcţie de cantitatea sîngelui pierdut deosebim: 

 Hemoragie mică – pînă la 15 din volemie ( 750 ml.), 0,5-1 din greutatea corporală.  

 Hemoragie medie – pînă la 20-25% din volemie (750-1500 ml.), 1,5-2,5% din greutatea 
corporală.  

 Hemoragie mare – pînă la 30-40% din volemie (1500-2000 ml.), 2,5% din greutatea 
corporală.  

 Hemoragie gravă – mai mult de 40% din volemie ( 2000ml.), mai mult de 2,5% din 
greutatea corporală.  
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Evaluarea aproximativă a hipovolemiei : 
 

 Indicele de şoc M. Allgower 

         Reprezintă raportul pulsului la tensiunea arterială sistolică. În raport cu valoarea indicelui 
de şoc Allgower se estimează şi pierderile de VSC, exprimate procentual:  

 60/120 sau 70/140 = 0,5 = normovolemie  

 80/100 = 0,8 = deficit 10-20% din VSC 

 100/100 = 1,0 = deficit 20-30% din VSC 

 120/80 = 1,5 = deficit 30-50% din VSC 

 140/70 = 2,0 = peste 50% din VSC 

 Pierdele de singe in corelere cu caracterul traumei 

 

 Fractura de braț 200 - 500 

 Fractura de antebraț 100 - 300 

 Torace 2000 - 3000 

 Fractura de bazin 1500 - 2000 

 Fractura de femur 800 - 1200 

 Fractura de gamba 600 - 1000 

 

 Aprecierea cantităţii de sânge pierdut 

  

 În plăgile mici (suprafaţă mai mică de o palmă) - pierde sub 20% din volemie;  

 În plăgile de 1-3 palme ca suprafaţă – pierde 20-40% din volum 

 În plăgile mari (aproximativ 3-5 palme) - pierde 40%; 

 În plăgile foarte mari (aproximativ 5 palme) - pierde 50%. 

 

 Evaluare 

• Identificarea hemoragiei    

• Prezenţa pulsului  - calitatea, frecvenţa 

• Coloraţia tegumentelor şi mucoaselor 

• Pulsul capilar 

• Monitorizarea TA 
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SIMPTOMATOLOGIA HEMORAGIEI ESTE POLIMORFA ȘI DEPINDE DE:  
 mărimea hemoragiei, locul  

 vasul lezat  

 viteza de sângerare 

 

 Semnele generale ale hemoragiilor: 

Indiferent de localizarea acestora ne orienteaza atat asupra diagnosticului de hemoragie cat 
mai ales asupra gravitatii ei (care este direct proportionala cu cantitatea de sange pierdut din 
volumul sanguin circulant); astfel persoana care are o hemoragie dezvolta intr-o perioada de 
timp variabila de la producerea accidentului (invers proportionala cu debitul hemoragiei ) 
urmatoarele semne generale: 

 paloarea tegumentelor si mucoaselor; 
 extremitati reci 
 tahicardie (puls accelerat, frecventa cardiaca peste 80-90 batai/minut, puls filiform; 
 hipotensiune arteriala; 
 tahipnee (cresterea frecventei respiratorii peste 16-18 respiratii / minut) 
 stare de agitatie, neliniste; 
 senzatia de sete; 
 oligurie (scaderea cantitatii de urina eliminata); 
 lipotomie (manifestata prin pierderea brusca a starii de constienta insotita de relaxare 

musculara, dar cu mentinerea functiilor vitale ) 
 sincopa posthemoragica reprezina pierderea brusca si de scurta durata a cunostintei, 

insotita de abolirea respiratiei si activitatii cardiac 
 socul posthemoragic este o stare foarte grava, uneori ireversibila, determinata de 

perfuzia tisulara scazuta si care implica toate organele si sistemele; socul hemoragic 
apare chiar si dupa realizarea hemostazei, uenori la cateva ore de la producerea unei 
hemoragii mai mari. 
 

 Semnele locale ale hemoragiilor: 

I. in hemoragiile externe poate fi evidentiat usor chiar si tipul de vas care a fost lezat, astfel: 

– in hemoragiile arteriale, sangele se scurge la exterior prin pulsatii in ritmul frecventei cardiace 
a accidentatului, fiind colorat rosu aprins; 

– in hemoragiile venoase, sangele este exteriorizat printr-un flux continuu, nepulsatil, avand o 
nuanta de rosu inchis; 

– in hemoragiile capilare (caracteristice escoriatiilor), sangele se evidentiaza printr-o scurgere 
cu debit mic, numita si hemoragia in panza, acestea se opresc de obicei spontan datorita 
proceselor fiziologice de hemostaza care sunt eficiente doar in cazul hemoragiilor la nivelul 
vaselor sangvine mici si mijlocii. 

II. Hemoragia interna exteriorizata apare in cazul in care o hemoragie interna se produce la 
nivelul unei cavitati sau a unui organ care comunica in mod fiziologic cu mediul extern; aceste 
hemoragii au denumiri specifice: 
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– epistaxis: hemoragie din cavitatile nazale; 

– hemoptizie: hemoragie la nivelul tesutului pulmonar (sangele este rosu aerat, spumos si se 
elimina prin tuse); 

– hematemeza: hemoragie la niveul tubului digestiv superior (esofag sau stomac) care se 
elimina prin varsatura avand aspect de sange proaspat sau de sange diferat cafeniu, avand 
aspectul zatului ramas de la cafea. 

– melena: se datoreaza unei hemoratii la nivelul tubului difestiv superior dar care se 
exteriorizeaza prin materii fecale (ce contin sange digerat, care sunt negricioase, fetide; 

– rectoraglia se manifesta prin prezenta de sange proaspat, nedigerat in scaun fiind 
exteriorizarea unei hemoragii digesitve inferioare la nivelul colonului sau a regiunii ano-rectale; 

– hematuria reprezinta pierderea de sange prin urina in timpul mictiunii; cauza acestui tip de 
hemoragie poate fi la nivel renal, ureteral, vezial, uretral sau prostatic; 

– uretroragia consta in pierdrea de sange prin uretra, in perioadele intermictionale; 

– metroragia reprezinta hemoragia de origine uterina, independenta de modificarile fiziologice 
din timpul ciclului menstrual 

Cand in urma unei contuzii sangele se acumuleaza in tesuturi si nu se exteriorizeaza, se 
formeaza un hematom. 

Exista o serie de hemoragii interne neexteriorizate care au denumiri consacrate, determinate 
de localizarea colectiei sanguine:  

Manifestări clinice 

• Astenie şi fatigabilitate instalate relativ brusc, cu caracter progresiv; 

• Sete; 

• Vomă; 

• Modificări ale senzaţiilor vizuale şi auditive; 

• Greaţă; 

• Agitaţie (hipoxie cerebrală) 

Semne obiective 

• Paloarea tegumentelor şi mucoaselor; 

• Hipotermie; 

• Hipotensiune; 

• Tahicardie; 
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• Tahipnee; 

• Scăderea reflectivităţii; 

• Oligurie 

Atitudinea terapeutica prioritara in fata unei hemoragii consta: oprirea sangerarii 
(hemostaza) si inlocuirea sangelui pierdut 

MANAGEMENT 

 ABC 

 degajare cu multe precauţii  

  aşezarea victimei in pozitie de repaus cu segmentul sangerand in poztitie ridicata (mai 
sus decat restul corpului (poziţia Trendelenburg) 

 Se stabilește tipul hemoragiei (venoasă, arterială, capilară). 

  Hemostaza plăgii 

 Prelucrarea plăgii cu sol. dezenfectante   

  Aplicarea pansamentului ass.  

  imobilizarea provizorie a fracturii în caz de necesitate 

 Analgetice  

 Pungă cu geaţă  

 Adresare la medic  

 comfort termic şi poziţional 

 HEMOSTAZA PROVIZORIE  

Hemostaza provizorie constă în oprirea hemoragiei pentru un timp limitat, printr-o 

serie de manevre: 

• Compresiunea digitală care se aplică:  

– deasupra leziunii, în caz de hemoragie arterială şi  

– la nivelul leziunii, în caz de hemoragie venoasă  

• Hemostaza prin pansament compresiv se realizează prin diferite tehnici de înfăşare  

• Compresiunea circulară se realizează cu:  

– mijloace improvizate (curea, cravata, fâşii de pânză etc.),  

– cu garou.  

   

COMPRESIUNE DIRECTĂ 

Pansamentul compresiv este cel mai simplu mod de a realiza hemostaza; se acopera rana cu 
mai multe comprese sterile sau in lipsa lor cu bucati de panza curata (batiste, haine etc.) care se 
comprima cu podul palmei sau cu fasa.  
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Locul compresiei  

Compresia se efectueaza intotdeauna in dependenta  de caracterul singerarii: 

  plagi ale arterelor antebratului:  compresia se aplica la nivelul bratului (artera brahiala) 

  plagi ale bratului: compresia in fosa axilara (artera axilara) 

 plagi ale umarului: se comprima cu degetele in fosa supraclaviculara, in spatele 
claviculei (artera subclavie) 

 plagi ale gambei si piciorului:  compresie in fosa poplitee (in spatele genunchiului)  

  plagi ale coapsei:  compresia intr-o zona numita triunghiul lui Scarp, apasand cu 
degetele mari de la maini suprapuse in timp ce cu palmele se inconjoara coapsa  

  plagi ale aortei si arterelor iliace:  compresia peretelui abdominal cu pumnul, pana la     
coloana (mai dificil de realizat) 

 plagi superficiale ale fetei: compresia in fata urechii (artera temporala superficiala) 

 plagi faciale: compresia la nivelul mandibulei in cazul leziunii in teritoriul arterei faciale, 
sau compresie pe carotida comuna  

 Primul ajutor in cazul epistaxisului consta: in adoptarea unei pozitii cu capul usor 
aplecat in fata si aplicarea unei compresii digitale pe aripa nazala de unde este 
hemoragia.  

Garoul  

Aplicarea garoului este o masura extrema, care se aplica numai in caz de hemoragii 
arteriale masive, atunci, cand nu este posibila realizarea hemostazei prin alte metode. In 
cazul in care se aplica garoul, acesta se aplica peste o bucata de fasa sau alt material 
moale si se ataseaza neaparat un biletel pe care se noteaza numele victimei si ora 
exacta a aplicarii garoului. Garoul poate fi improvizat dintr-un tub de cauciuc elastic 
(preferabil) sau orice material flexibil, însă neelastic: cravată, fular, batic rulat pe 
diagonală, ciorap etc. Garoul se aplică la rădăcina braţelor (la patru laturi de deget sub 
axilă), pentru hemoragiile membrului superior, şi la rădăcina coapselor pentru 
hemoragiile membrului inferior. Garoul se strânge astfel încât să se oprească circulaţia, 
dar culoarea tegumentelor să se menţină apropiată de cea normală. Garoul se menţine 
maximum 2 ore, slăbindu-l 1-2 minute la fiecare 20 minute – interval pentru a se 
permite irigarea ţesuturilor, în acest timp hemostaza fiind asigurată prin compresiune 
digitală la distanţă. 

Observaţii: 

– Garoul nu se menţine mai mult de maximum 120 minute (risc de gangrenă). 

– Nu se fixează garoul prin nod. 

– Decomprimarea garoului nu se face niciodată brusc. 

PLAGILE 
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Definitie  

Plăga reprezintă o discontinuitate a integrităţii pielii, mucoaselor sau ale ţesuturilor situate în 
profunzime şi a organelor interne cu pierderea simultană a integrităţii tegumentelor. 

 Epidimiologia 

  

In perioada paşnică plăgile alcătuiesc majoritatea traumelor de uz casnic, traumelor industriale, de 

transport, sportive şi criminale.  

 La momentul actual 96% sînt plăgi de uz casnic (din ele 3,5% sunt suicidale).  

 După arma traumatizantă predomină cele obţinute prin tăiere – 96%, cu toate că şi în timpul paşnic 

există destule plăgi prin armă de foc ≈ 3% .  

70% de plăgi sunt primite la pacienţii în stare de ebrietate.  

 

CLASIFICARE 
Dupa natura agentului traumatic: 

- mecanic: tăiere, înţepare, dissecare, muşcătură, armă albă sau de foc; chirurgical 
sau accidental;  

- termic: arsură, degeratură;  

- chimic: arsură;  

- electric: electrocutare, fulger.  

• plăgi contuze - au aspect zdrobit, cauzate de obiecte boante, neascuţite 

• plăgi tăiate - au aspect liniar, regulat, cauzate de obiecte tăioase 

• plăgi înţepate - penetrante, au aspect punctiform, cauzate de obiecte ascuţite 

• plăgi muşcate - au aspect sfâşiat, neregulat, cauzate de muşcătură de animal sau om 

• plăgi împuşcate - Prezenţa defectelor însemnate de tegumente şi ţesuturi moi. 

• plăgi muşcate - au aspect sfâşiat, neregulat, cauzate de muşcătură de animal sau om. 
Toate aceste rani se pot infecta, asa ca primul lucru pe care trebuie sa-l facem este sa 
spalam repede locul cu apa si sapun. Ranile majore provocate de muscatura trebuie tratate 
controland hemoragia, aplicand o compresa si un bandaj corespunzator. Orice muscatura 
de animal este o urgenta medicala pentru in afara de infectarea plagii animalele pot 
transmite si rabie, adica turbare 

După regiunea anatomică interesată: 

•  cap (scalp, faţă, etc.), gât, membre, trunchi (abdomen, torace, pelvis). 

După profunzime şi complexitate: 

- plăgi superficiale: limitate la tegument şi ţesuturile subiacente; nu depăşesc fasciile de 
înveliş;  

- plăgi profunde:  
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 nepenetrante (nu pătrund în cavitaţi seroase)  
 penetrante (fără / cu leziuni viscerale).   

  MANAGEMENT 

• prelucrarea tegumentelor în jurul plăgii  

• Prelucrarea plăgii cu sol. dezenfectante   

• Aplicarea pansamentului    

• Analgetice  

•  Imobilizarea provizorie  

• Pungă cu geaţă  

•  Transportare de urgenţă la instituţia medico – sanitară 

 
În cazul amputației unui segment a membrului superior sau inferior procedati in felul 
urmator: păstrați segmentul amputat în pachet/conteiner cu apa rece, gheață. 

 

Managementul plagii deschise la nivelul toracelui 
 

În cazul plagilor penetrante adanci, aflate la nivelul toracelui, folosim comprese de 
dimensiuni mai mari decat plaga si-l vom fixa cu benzi de leucoplast pe trei laturi. A patra 
latura se lasa liber, nefixata, permitand pansamentului sa functioneze ca o supapa. In 
timpul inspirului, cand toracele se destinde, pansamentul se va lipi de torace 
nepermitand intrarea aerului. In timpul expirului, cand toracele revine, pansamentul se 
departeaza de peretele toracelui, permitand iesirea aerului si la acest nivel. 
 

Managementul plagii deschise la nivelul abdomenului 
 
In cazul unei plagi abdominale vom folosi pansament, pe care,  il vom fixa pe toate cele 
patru laturi. Daca plaga este complicata cu evisceratia organelor abdominale 
(exteriozarea organelor abdominale) vom folosi un pansament umed. 
 

Managementul plagii provocată de muscatura animalelor 
  
In cazul muscaturilor de animale, primul lucru pe care trebuie sa-l facem este sa spalam 
repede locul cu apa si sapun. Ranile majore provocate de muscatura trebuie tratate 
controland hemoragia, aplicand o compresa si un bandaj corespunzator. Orice 
muscatura de animal este o urgenta medicala pentru ca in afara de infectarea plagii 
animalele pot transmite si rabie (turbare) 

LEZIUNI TERMICE 

DEFINIŢIE:  
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Arsurile sunt o categorie specifică de traumatisme cauzate de acţiunea unor agenţi fizici, chimici 
şi ionizanţi, care produc leziuni locale şi generale, cu evoluţie stadială bine definită şi prognostic 
in funcţie de suprafaţă, profunzime, gravitatea complicaţiilor şi calitatea asistenţei medicale 
acordate. 

CLASIFICARE 

 gradul I (arsură solară): 

– eritem dureros; 

– edem nepronunţat; 

 gradul II 

– eritem dureros în primele 2-3 zile; 

– edem (exudat) masiv; 

– flictene cu conţinut clar; 

 gradul III A 

– epidermul lipseşte; 

– edem pronunţat; 

– flictene cu conţinut hemoragic; 

– sensibilitatea dureroasă şi tactilă este păstrată; 

– escara elastică sau uscată; 

 gradul III B 

– edem; 

– flictene cu conţinut hemoragic; 

– escară concrescută cu ţesuturile subbia-cente; Gr.III-Isensibilitatea tactilă şi 
dureroasă lipseşte; 

 gradul IV 

– necroza pielii şi ţesuturilor învecinate; 

– escară indurată insensibilă, uneori culoare neagră; 

– distrucţie totală a epidermului şi dermu-lui, cu semne de carbonizare  

Dintre numeroasele "tehnici" de determinare a suprafeţei arse, amintim regula lui "9" 
descrisă de Wallace. Conform acestui procedeu, suprafaţa corpului este împărţită în 11 
regiuni, fiecare reprezentând 9% din suprafaţa totală astfel: 

Metoda determinarii suprafetii arse dupa Vallace 

- cap, gât - 9%; 
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 - cap, gât - 9% 

 - membre toracice  -  9% x 2; 

 - membre pelvine   - 18% x 2; 

 - trunchi anterior - 18%; 

 - trunchi posterior- 18%; 

 - perineu şi organe genitale externe - 1%; 

Metoda cu degetele apropiate 

După această schemă palma individului ars, reprezintă 1% din suprafaţa sa corporală. 

Tratamentul Arsurilor Termice  

• Poziţia pacientului: decubit dorsal (pacientul conştient) sau poziţia laterală de siguranţă 
(pacientul inconştient). 

• ABC;  

• Scoaterea rapidă din incendiu 

• Interzicerea efortului fizic şi liniştirea pacientului;  

• Vestimentarea aprinsă se stinge prin acoperirea victimei cu pături, haine 

• Răcirea zonei arse cu un prosop umed, rece sau duşul cu apă rece timp de 10-15 min.  

• Pansament aseptic pe partea afectată.  

• Protecţia termică  

• Setea se combate prin umezirea buzelor cu apă  

• Apel – 112  

TRATAMENTUL LOCAL 

 Îndepărtarea hainelor 

 Irigaţii cu apă sau ser fiziologic 

 Pansamente protectoare cu soluţii antiseptice  

 La necesitate – imobilizare de transport  

 Nu se efectuiază prelucrarea primară a plăgii 

 Nu se aplica losioane, ungvente 

 Nu se inlătură flictenele 
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Arsurile electrice 

Arsurile electrice pot provoca leziuni graveși chiar moartea, însă lasă puține semne de distrucție 

în exteriorul organismului.  Electricitatea cauzează leziuni interne majore mai frecvent decât 

leziuni externe. Un curent electric puternic afectează nervii, mușchii vasele sangvine și organele 

interne. Persoanele ce au fost fulgerate, au frecvent arsuri electrice. Tratați acești pacienți ca 

pe pacienții cu arsuri electrice. Evaluați-i cu atenție, pentru că pot de asemenea să facă stop 

cardiac. Transportați-i imediat la o unitate medicală. Înainte de a atinge sau trata o persoană ce 

a fost electrocutată, asigurați-vă că persoana respectivă nu mai este în contact cu sursa de 

electricitate ce a determinat electrocutarea. Dacă persoana mai este în contact cu sursa de 

curent electric, oricine o atinge poate fi la rândul său electrocutat. 

Acțiuni imeddiate: 

 Dacă nu puteți întrerupe sursa de curent de unul singur, sunați pentru ajutor la 

compania 

electrică sau la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 

 Dacă o linie electrică cade peste un autovehicul, persoanele dinauntrul acestuia 

trebuie sfătuite să rămână înauntru până când personalul calificat va muta linia electrică, sau va 

opri curentul electric. 

 După ce v-ați asigurat că a fost oprit curentul electric, examinați fiecare pacient cu grijă, 

evaluați ABC-ul și trata]i arsurile externe vizibile. Acoperiți aceste arsuri cu o compresă 

uscată, sterilă, și transportați pacientul imediat la o unitate medicală apropiată. 

Arsurile chimice 

Multe substan]e pot produce arsuri chimice. Aceste substanțe includ acizi tari cum este 

acidul de baterie sau baze puternice. Unele substan]e chimice produc leziuni chiar 

dacă sunt în contact cu pielea sau cu ochii pentru scurt timp. Cu cât durează mai mult 

contactul cu substanta chimică, cu atat mai mult sunt afectate pielea și țesuturile 

subiacente. Substanțele chimice sunt extrem de periculoase la nivelul ochilor și pot 

produce arsuri superficiale, parțiale sau totale la nivelul pielii. 

Tratamentul inițial pentru arsurile chimice este îndepărtarea a cât mai multă substanță 

chimică de la nivelul pielii. Îndepărtați orice substanță chimică uscată de la nivelul 

hainelor sau pielii pacientului, având grijă să nu vă contaminați.  După ce ați îndepărtat 

cât a fost posibil din substan]a chimică uscată, spălați pielea contaminată cu mari 

cantită]i de apă. Este esențial ca substan]a chimică să fie spălată rapid de la nivelul 

pielii pentru a evita leziunile ulterioare. Spălați zona afectata cel putin 10 minute, apoi 

acoperiți zona arsă cu o compresă uscată, sterilă (curata), și transporta]i pacientul la o 

unitate medicală apropiată. 

Arsurile chimice la nivelul ochilor sunt extrem de dureroase și produc distrucții severe.  

Spălați cu blânde]e ochiul sau ochii afectați cu apă, cel pu]in 20 de minute. Trebuie să 

mențineți ochiul deschis pentru ca să poată fi spălat pe întreaga suprafață. Direcționați 
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apa din unghiul intern al ochiului spre marginea externă. După ce ați spălat ochii 20 de 

minute, acoperiți-i lejer cu bandaje compresive și transportati pacientul la institutia 

medicala apropiata 
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	 În plăgile de 1-3 palme ca suprafaţă – pierde 20-40% din volum
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