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Cura de ferides per tancament primari  
 

Grapes quirúrgiques 
 

 

Descripció 
 Mètode de sutura que no penetra completament en la pell i disminueix així el risc 

d’infecció. 

Indicacions 
 Zones amb pell molt tensa 

 Zones sotmeses a continus estiraments com ara, per exemple, maluc o esquena 

 En ferides macerades 

Material 

 Guants de nitril o làtex no estèrils 

 Gel hidroalcohòlic 

 Guants de nitril o làtex estèrils 

 Gases estèrils 

 Antisèptic 

 Grapadora quirúrgica d’un sol ús 

 Equip de cures: pinces amb dents, 
sense dents  

 Xopador 

 Talla estèril fenestrada 

 Bossa i contenidor per a residus 

 Esparadrap antial·lèrgic 

 Antisèptic 

 Sèrum fisiològic 

 Benes 

 

Procediment 

 Procedir a la desinfecció alcohòlica de les mans. 

 Col·locar-se guants no estèrils. 

 Preparar camp net amb tot el material necessari per a la cura. 

 Netejar la ferida amb sèrum salí fisiològic, començant de dins a fora de forma 
concèntrica de zona neta a zona bruta. 

 Assecar amb gases estèrils. 

 Aplicar antisèptic. 

 Col·locar-se guants estèrils. 

 Col·locar talla estèril fenestrada al voltant de la ferida. 

 Amb unes pinces, aproximar les vores de la ferida. 

 Col·locar la grapadora quirúrgica en les vores ajuntades i disparar grapa. 

 Es recomana protegir les ferides tancades de forma primària, amb un apòsit estèril 
que es mantindrà durant 24-48 hores, excepte si l’apòsit està brut o desenganxat. 

 Rebutjar el material punxant amb el sistema de seguretat activat immediatament 
després del seu ús. 

 Recollir el material. 

 Retirar els guants i desinfectar-se les mans. 

 Apoderar el pacient i/o la família la forma de cuidar la incisió durant el bany o la 
dutxa. 

 Registrar en ECAP: procediment, característiques/evolució de la ferida, associar el 
registre al codi o diagnòstic. 

Tractament de 
material i residus 

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

 Rebutjar el material punxant en el contenidor rígid per a residus del grup III (sense 

encaputxar l’agulla). 

 


