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Cura de ferides per tancament primari  
 

Cura de ferides per tancament primari 
–fils, grapes, sutures adhesives i adhesius tissulars– 

 

 Avantatges i desavantatges de cada tipus de sutura  

 Avantatges Desavantatges 

Sutures de fil 

 Tancament segur 

 Màxima tensió de suport de la 
ferida 

 Quasi sempre precisa anestèsia 

 Necessita retirada de punts 

 Major reactivitat tissular 

 Més temps d’intervenció 

 Risc de punxada accidental 

Grapes 

 Rapidesa 

 Menor reactivitat tissular 

 Tancament menys meticulós 

 Contraindicat en cara i plecs 

 Risc de punxada accidental 

Sutura 
adhesiva 

 Poca reactivitat 

 Rapidesa 

 Benestar del pacient 

 Sense risc de punxada accidental 

 Poca tensió de suport 

 No es pot utilitzar en zones amb pèl 

 No pot mullar-se 

Adhesius  
tissulars 

 Benestar del pacient 

 Poc risc d’infecció 

 Sense risc de punxada accidental 

 Menys tensió que les sutures 

 No es pot aplicar en ferides profundes 

 No es pot utilitzar en ferides brutes o 

contaminades o molt sagnants 

 No es poden mullar 

  

Recomanacions  

ZONA DEL COS MATERIAL DE SUTURA TEMPS DE RETIRADA 
  

  Adults Nens 

Cuir cabellut Grapes quirúrgiques 7-9 dies 6-8 dies 

Coll  Seda 4/0 a 6/0 4-6 dies 3-5 dies 

Parpelles Seda 6/0 3-5 dies 3-5 dies 

Front i resta de la cara Seda 5/0 4-6 dies 3-5 dies 

Orelles Seda 5/0 4-5 dies 3-5 dies 

Nas seda 4/0 4-6 dies 3-5 dies 

Llavis Seda 5/0 4-6 dies 4-5 dies 

Tronc i abdomen Grapes quirúrgiques 7-12 dies 7-9 dies 

Esquena Grapes quirúrgiques 12-14  dies 11-13 dies 

Extremitats superiors/mà Seda 4/0, 5/0 8-10 dies 7-9 dies 

Extremitats inferiors Grapes quirúrgiques 8-12 dies 7-10 dies 

Peus Seda 3/0, 4/0 10-12 dies 8-10 dies 

Zones macerades Grapes quirúrgiques 7-10 dies 6-8 dies 

 


