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BUXADURA EBATZI DA?

EZTUL ERAGINKORRA
Eztul eraginkorraren zeinuak: Ikusi 

1. koadroa

EZTUL EZ-ERAGINKORRA 
Eztul ez-eraginkorraren zeinuak: Ikusi 2. koadroa
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OSPITALERA
Arnasbidean gorputz 

arrotzaren zatiak gera 
daitezke eta horiek 

arazoak eragin ditzakete 
gerora

ESKATU LAGUNTZA eta BALORATU KONTZIENTZIA

EzBai

Ez
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ESKAPULA BARNEKO 5 
KOLPE

Ikusi 3. koadroa

TORAXEKO 5 
KONPRESIO (<1urte)/

ABDOMINALAK (>1urte)
Ikusi 4. koadroa

BUXADURA EBATZI DA?

Bai

BUXADURA EBATZI DA?

EzBai

IREKI AIREBIDEAK.
Ikusi egiten bada, 

ATERA OBJEKTUA kako-
mugimendu bakar 

batekin.

HAIZEA EMAN 5 ALDIZ

Mugimendua, eztula, 
arnasketa espontaneoa?

BaiEz

Segurtasun
eko albo-

jarrera
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Arnasbidearen buxadura-zeinu nagusiak:
• Aztertutako gertakaria
• Eztula/asfixia
• Bat-bateko hasiera
• Objektu txikiekin jolasten edo jaten egotearen historia

EZEGONKOR 
(arnasa hartzeko zailtasuna)

Ikusi ahoa 2 
minuturo eta, 

gorputz arrotza 
ikusten bada, 

atera 
mugimendu 

bakar batekin

BBB (15/2)

EPT:
I: Itxura
A: Arnas Nekea
Z: Zirkulazioa

EMERGENTZIETAKO TELEFONOAK:

Araba: 945 244 444
Bizkaia: 944 100 000

Gipuzkoa: 943 461 111



3  ESKAPULA BARNEKO KOLPEAK

Urte 1etik beherakoak:
• Jarri belauniko edo eserita, haurra prono posizioan eta magalean hartuta.
• Eutsi haurraren buruari, esku bateko erpurua beheko masailezurraren bi 

angeluetako batean jarrita eta esku bereko hatz bat edo bi kontrako angeluan 
jarrita, ehun biguna konprimitu ez dadin.

• Eman gehienez ere 5 kolpe eskuaren orpoarekin, bi eskapulen artean.

Urte 1etik gorakoak:
• Haurra txikia bada, urtebetetik beherakoei bezala eutsi.
• Haurra handiegia bada, mantendu gorputza aurrerantz jarrita eta eman eskapula 

barneko kolpeak atzealdetik.

4  KOLPE TORAZIKOAK / KONPRESIO ABDOMINALAK

Urte 1etik beherakoak: KOLPE TORAZIKOAK
• Jarri aske geratu den besoa pazientearen bizkarrean eta inguratu haren 

okzipuzioa eskuarekin. Eman bira pazienteari eta mantendu besoetan, gure 
izterren gainean ahoz gora eta burua beherantz jarrita.

• Identifikatu kolpe torazikoen lekua (bularrezurraren beheko erdialdean, gutxi 
gorabehera xifoidearen gainetik hatz batera)

• Eman 5 kolpe toraziko 2 hatzekin (hatz lodiarekin eta eraztun-hatzarekin).

Konpresio torazikoen antzekoak dira, baina zakarragoak dira eta mantsoago 
aplikatzen dira.

Urte 1etik gorakoak: HEIMLICHen MANIOBRA (KONPRESIO ABDOMINALAK)
• Jarri zutik edo belauniko, haurraren atzean; igaro besoak haurraren besoen 

azpitik eta inguratu haren gorputz-enborra.
• Itxi ukabila eta jarri zilborraren eta xifoidearen artean.
• Eutsi esku hori bestearekin eta konprimitu modu zakarrean barrualdera eta 

gora aldera, xifoidea eta saihets-hezurrak presionatu gabe.
• Errepikatu mugimendu berdina 5 konpresio egin arte.

2 EZTUL EZ-ERAGINKORRAREN ZEINUAK

• Ahoskatzeko ezintasuna
• Intentsitate baxuko eztula edo eztulik eza
• Arnasa hartzeko ezintasuna
• Zianosia
• Gero eta kontzientzia-maila txikiagoa

1 EZTUL ERAGINKORRAREN ZEINUAK

• Negar egiten du edo ahoz erantzuten du galderak 
egitean

• Intentsitate handiko eztula
• Arnasa har dezake eztul egin aurretik
• Kontzientzia-maila normala

Urte 1etik gorakoa: 
Heimlich-en maniobra

Urte 1etik 
beherakoa:

Kolpe torazikoak

Urte 1etik beherakoa:
Eskapula barneko 

kolpeak

Urte 1etik gorakoa:
Eskapula barneko 

kolpeak
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