
 

 

Composició 
del Material Atenció Urgent al CAP  

 

Punts Clau: 

• En cada centre de salut caldrà triar la ubicació de la consulta d´atenció 
d´urgències.  

• En aquesta consulta s´ubicarà  el carro de parades, el maletí comú d´urgències 
i tot el material que es requereix en la atenció urgent. El material s´ha 
d´ordenar de manera clara i de fàcil identificació i accés. 

• Caldrà tenir un referent  del material urgències dintre del CAP. La seva funció 
serà tenir controlat l´ús, reposició, caducitat i localització del material. 

• Es recomana tenir un check-list del material amb control de signatura en cada 
moviment  del material d´urgències així com una auditoria del material de forma 
periòdica. 

• Tots els membres del CAP han de conèixer la disposició del material ( sessions 
clíniques  explicatives) i manera d´actuar davant urgències (realització de 
protocols i simulacres). 

 

Material Atenció Urgent CAP* 

1. Material diagnòstic 

2. Material instrumental i de cures 

3. Fàrmacs 

4. Impresos i material administratiu  

 

1-Material diagnòstic  

-Fonendoscopi. 

-Oftalmoscopi. 

-Otoscopi ( i cons per l´otoscopi). 

-Esfigmomanòmetre. 



-Termòmetre. 

-Depressor lingual. 

-Llanterna (amb l’accessori blau de cobalt). 

-Martell de reflexes. 

-Reflectòmetre per glucèmia capil·lar (amb tires). 

-Tires reactives per a l´analítica d´orina. 

-Desfibril·lador semiautomàtic portàtil. 

-Laringoscopi. 

-Pulsioxímetre. 

-Electrocardiograma portàtil 

 

2- Material instrumental i de cures  

-Lubricant urològic. 

-Equip sueroteràpia 

-Abocaths (del 14,16,18,20).  
 
-Agulles (ús endovenós, intramuscular, subcutani). 

-Contenidor d´agulles. 

-Kit de sutura (afegir tisora, pinça, mosquit, fulls de bisturí i mànec de bisturí). 

-Pinces Magill. 

-Xeringues (2,5,10 ml). 

-Torniquet goma. 

-Guants (estèrils i no estèrils). 

-Màscara quirúrgica. 

-Collarí cervical. 

-Tubs de Guedel ( nen i adult). 

-Fiador d´intubació. 

-Catèter tipus papallona. 

-Aspirador i sondes. 



-Sonda urinària. 

-Solució hidroalcohòlica. 

-Benes elàstiques. 

-Gases estèrils i mèfix. 

-Ambú. 

-Bala d’oxigen 

 

3-Fàrmacs  

-Àcid acetilsalicílic (comprimits). 

-Àcid Tranexàmic (comprimits). 

-Adrenalina (precergada i  en ampolles). 

-Atropina  (ampolles) 

-Bicarbonat (ampolles). 

-Biperidè (ampolles). 

-Captopril (comprimits). 

-Ceftriaxona (ampolles). 

-Clopidogrel (comprimits). 

-Clorur mòrfic (ampolles). 

-Col·liri anestèsic. 

-Dexclorfeniramida (ampolles) 

-Diazepam (comprimits, ampolles i microenema). 

-Diclofenac (ampolles i comprimits) 

-Escopolamina (ampolles). 

-Expansor del plasma. 

-Flumazenil (ampolles). 

-Furosemida (comprimits i ampolles). 

-Glucosa anhidra al 50% en ampolles. 

-Haloperidol (ampolles). 

-Metamizol (ampolles). 



-Metilprednisolona (ampolles). 

-Metoclopramida (ampolles). 

-Midazolam (ampolles). 

-Naloxona (ampolles). 

-Nitroglicerina (comprimits i spray). 

-Paracetamol (comprimits). 

-Povidona iodada. 

-Salbutamol (ampolles). 

-Sèrum fisiològic /irrigació. 

-Succinilcolina (ampolles). 

-Tiamina (ampolles). 

- Fluotest coliri. 

 

4-Impresos i material administratiu  

-Plano de zona. 

-Fitxa de dilucions.  

-Bolígrafs. 

-Medimecum. 

-Talonaris receptes ( actiu, pensionista, estupefaents). 

-Full de derivació. 

-Parts de baixa. 

-Piles de recanvi. 

 

*Les quantitats  de cada un dels materials no es fa constar donat que en cada capsa 
de medicació hi ha suficient material. A partir d´aquí i en funció de  l´ús que es vagi 
fent del material el responsable del manteniment del material anirà fent la reposicions 
pertinents. 

 

 

 



 

 
 

Composició 
del Carro de Parades 

 

 

Punts clau: 

• Donat tot el material d´urgències estarà classificat de manera ordenada i de 
fàcil accés, en el carro de parades només es deixaren els materials 
imprescindibles davant eventualitats vitals. 

• En aquest capítol és important que el referent d´urgències controli l´estat de la 
bala d´oxigen i de la bateria del desfibril·lador semiautomàtic. 

 

Material del Carro de Parades 

-Bala d’oxigen. 

-Ambú. 

-Aspirador. 

-Fiador d´intubació. 

-Tubs de Guedel (nen  i adult). 

-Pinces de Magill. 

-Abocaths (del 14, 16, 18,20). 

-Desfibril·lador semiautomàtic portàtil. 

-Laringoscopi. 

-Pulsioxímetre. 
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Grup d´urgències de la Camfic:  

Coordinador/a: Expósito Izquierdo Marta. 

Secretari/ària: Moreno Escriba Sonia. 

Responsable de formació: Cañardo Cervera Guillermo 

Altres components: Agostino María Gimena, Arriazu López Isabel, Barlam Torres 
Nuria, Carrillo Suárez Xavier, Castellà Monforte Lluís, Estefanell Celma Anna, Estévez 
Rovira Enric, Expósito Martínez Carmen, Farré  Mateos Jaume, Galve López 
MaríaTeresa, Heredia Quiciós Jaume, Jiménez Herrera María Francisca, Labranya  
Beltran Antoni Josep, López Rillo Núria, Moreno Zafra José Ramón, Moya Hernández 
María José, Pujol Bertran Joan, Riu Martí Isabel, Roldan García Cristina, Sánchez 
Avante Roger Antonio, Sarlat Ribas Miguel Angel, Subirà Masana Grisel.la, Tebar 
Escribano Francisco Antonio. 

Contacte : urgencies@camfic.org 

 

 


