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1. Objectiu 

Tancament primari d’una ferida aguda. 
  

2. Abast 

Tot professional sanitari que hagi de procedir a la cura i tancament d’una ferida aguda. 
 

3. Recursos materials  

Es descriuran en cada un dels annexos corresponents. 
 

4. Procediment 

 Es descriu en cada un dels annexos corresponents, per l’especificitat de cada un d’ells. 

 Recomanacions generals: 
o Presentar-se amb nom i categoria professional. 
o Informar el pacient i/o família del procediment i la seva finalitat. 
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o Acomodar el pacient i respectar la seva intimitat en tot moment. 
o Verificar les indicacions del procediment prescrit. 
o Confirmar les al·lèrgies del pacient. 
o Preparar el material necessari. 
o Seguir les mesures generals d’asèpsia. 
o Realitzar el procediment segons els protocols establerts, tenint en compte les recomanacions sobre 

prevenció de riscos laborals. 
o Rebutjar materials que estiguin oberts, caducats, presentin canvis en el seu aspecte, color o continguin 

precipitats o no s’hagin conservat en condicions exigides pel fabricant. 
o Proporcionar informació al pacient sobre possibles efectes posteriors i instruccions per a les cures 

posteriors. 
o Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics. 
o Enregistrar el procediment i les incidències a la història clínica d’atenció primària (ECAP). 
o Valorar l’estat vacunal del pacient. 
o Deixar ordre de tractament, si escau, per fer el seguiment correcte per altres professionals. 
o Assegurar-se que el pacient ha entès bé les instruccions de cura i seguiment de la ferida. Donar 

informació escrita, si cal. 
 

5. Responsables d’execució  

Professional sanitari que faci la cura i el tancament. 
 

6. Tractament de residus 

Descrit a cada un dels annexos. 
 

7. Complicacions relacionades amb el procediment 

Descrites a cada un dels annexos. 
 

8. Documents relacionats  

 Catàleg de Protocols i procediments. Direcció d’infermeria. Hospital Universitari Vall d’Hebron, 2016 

 Manual de Suturas, Ligaduras, Nudos y Drenajes. Hospital Donostia. 2007 

 Técnicas de sutura para infermeria. Asepeyo 

 Manual de la enfermería. Océano Centrum, 2002 

 Procedència de les il·lustracions 
o Manual de cirugía plástica. Sociedad española de cirugía plástica y estética 
o Ilustraciones de suturas: Fausto González. Ana Belén Bernal. c.a. Murcia 
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9. Autoria 

 Gemma Calvet Tort. Coordinadora de Projectes d’Infermeria. Direcció de Cures de l’ICS 

 Silvia Nogales. Infermera CAP Canovelles. SAP Metropolitana Nord 

 Mar Isnard. Adjunta a la Direcció de la DAP Metropolitana Nord 

 Anna Ríos. Adjunta a la Direcció de Cures de l’ICS 
 

Assessors en prevenció de riscos laborals 

 Raquel Marchan. Infermera especialista en Infermeria del Treball de la UBP de Catalunya Central 

 Josep M. Roigé. Infermer especialista en Infermeria del Treball de la UBP de DAP Camp de Tarragona 

 Marc López. Infermer especialista en Infermeria del Treball de la UBP de Barcelonès Nord i Maresme 

 Silvia Sánchez. Infermera especialista en Infermeria del Treball de la UCP del Centre Corporatiu 
 

10.  Annexos 

 Annex 1. Cura de ferides per tancament primari 

 Annex 2. Sutures adhesives 

 Annex 3. Adhesius tissulars 

 Annex 4. Sutures de fil 

 Annex 5. Grapes quirúrgiques 

 Annex 6. Consells i signes d’alerta 

 

   


