
FUNCTIILE VITALE 
5. Câte ceva despre pansament 

 
De modul în care am făcut primul pansament depinde modul de vindecare al rănii. 
Pentru tratarea locală a unei răni se vor întreprinde următoarele acțiuni: 
» Spălarea mâinilor și asigurarea pe cât posibil a sterilizării instrumentelor; 
» Oprirea hemoragiei cu ajutorul mijloacelor cunoscute - garou, comprese sterile - în funcție de 

intensitatea și locul hemoragiei. 
» Controlul rănii. Rânitul va fi dezbrăcat sau se va recurge la tăierea hainelor în zona rănii pentru a se 

putea aprecia locul unde se află rana, întinderea și aspectul ei. 
» Curățirea rănii. În rană pot rămâne deseori corpuri străine (pământ, nisip, bucatele de stofă, 

cioburi) ce trebuie înlăturate cu ajutorul unei pense sterile. Cea mai bună curățire a plăgii se realizează turnând 
apă oxigenată, soluție 3%. În spuma ce se ridică, se antrenează majoritatea corpuri străine ce se găsesc în plagă. 

» Spălarea și aseptizarea rănii și a zonei adiacente. O regulă esențială este de a nu lucra dinspre zonele 
vecine, spre rană, pentru a nu aduce microbii de pe pielea intactă în plagă. Rana se spală cu o soluție de apă 
oxigenată 3% sau soluție de rivanol 1‰. Spălarea se va face folosind o bucată de tifon prinsă intr-o pensă 
sterilă. După ce se spală rana, se trece la spălarea pielii din jur. Se face apoi o dezinfecție a pielii, prin 
badijonare cu tinctură de iod sau alcool.  

Atenție: Niciodată nu se dă cu tinctură de iod pe rană! 
» Executarea pansamentului. 
 - Faza 1. Dacă avem la îndemână praf de sulfamidă sau Saprosan, se poate presăra pe plagă. În lipsa lui 

este de preferat să nu punem nimic pe rană. În nici un caz nu vom pune ulei sau alte grăsimi, deoarece acestea 
pot fi dăunătoare. 

 - Faza 2. Aplicarea peste rană a câtorva comprese sterile, în așa fel încât rana să fie acoperită. Dacă nu 
dispunem de comprese sterile putem folosi bucăți de cârpă curată. 

 - Faza 3. Peste compresele sterile punem un strat de vată. 
 - Faza 4. Bandajarea. Trebuie să respecte următoarele reguli: să fie făcută cu mișcări ușoare, fără a 

provoca dureri; bandajul să acopere în întregime și uniform rana și circa 15 cm adiacenți; să nu aibă excesiv de 
multe straturi de fașă; să nu fie prea strâns pentru a nu stânjeni circulația sângelui în zona afectată; să nu 
incomodeze rânitul. 

Dacă plaga este mare, trebuie ca accidentatul să fie transportat pe targă până la locul acordării unui 
tratament medical de specialitate. 
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