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Cura de ferides per tancament primari  
 

Adhesius tissulars
 

 

Descripció  Actuen com adhesiu, mitjançant un efecte d’unió del plànol epidèrmic. 

Indicacions 
 Ferides de poca o nul·la tensió 

 Ferides amb vores fàcilment aproximables 

Tècnica 

 Assegurar-se que no hi ha cossos estranys a la ferida. 

 Netejar i desinfectar la ferida. 

 Assecar molt bé les vores de la ferida. 

 Aproximar les vores de la ferida. Si es disposa de tiretes poroses, s’han de 

col·locar abans de l’adhesiu per afavorir l’aproximació de les vores. 

 Aplicar l’adhesiu tissular d’una sola passada sense deixar grumolls. 

 Esperar 40 segons amb les vores aproximades. 

Aclariments 

 L’adhesiu es polimeritza en contacte amb l’aire i forma una pel·lícula adhesiva. 

 S’asseca en pocs segons. 

 Les vores de la ferida queden adherides . 

 Desapareix de forma espontània entre una i dues setmanes. 

 

Contraindicacions 

 Ferides amb evidència d’infecció 

 Mossegades d’animal 

 Ferides produïdes per decúbits 

 Superficies mucoses o àrees d’unió cutaneomucoses 

 Àrees piloses denses 

 Àrees exposades a secrecions 

 Antecedents d’hipersensibilitat a cianoacrilat o formaldehid 

 No indicat en ferides que estan localitzades en zones de tensió o gran mobilitat 
 

Material 

 Adhesiu tissular 

 Pinça sense dents 

 Guants de nitril o làtex 

Activació 

 Alguns adhesius tissulars s’han d’activar 

pressionant en el tub fins escoltar un 

“clic” 

 Alguns adhesius tissulars disposen de 

tiretes poroses que es posen abans 

d’aplicar el líquid per ajudar a 

l’aproximació         
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Observacions 

 En el cas d’aplicació errònia, no és necessari retirar el producte. 

 S’ha accedit a l’interior de la ferida: 

 Fer desbridament com en qualsevol altre cos estrany. 

 En l’àrea ocular: 

 Es recomana el rentat amb sèrum fisiològic abundantment i l’aplicació d’una 

pomada oftàlmica que epitelitzi, perquè els emol·lients o olis faciliten 

l’extracció de l’adhesiu. 

 Oclusió ocular durant 24 hores. 

 Si hi ha hagut contacte amb la còrnia es pot extreure com un cos estrany o 

esperar que se’n desenganxi. 

 

Tractament de material 
i residus 

 Llençar el material d’un sol ús a la bossa de residus sanitaris del grup II. 

 

Informació a  l pacient   No es poden mullar ni friccionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


