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Prevenció Risc Químic 
Actuació davant intoxicacions amb productes de neteja 

 COM ACTUAR DESPRÉS D'UNA INTOXICACIÓ 

AMB PRODUCTES DE NETEJA? 

Si s’utilitzen lents de contacte, treure-les 

immediatament després del contacte amb el 

producte. Les substàncies podrien acumular-se al 

líquid lacrimal darrere de les lents de contacte 

evitant l’esbandit de la substància. 
 

Rentar amb aigua neta (freda o tèbia), o sèrum 

fisiològic, retraient bé la parpella, durant 10-20 

minuts o fins i tot més temps en funció del 
producte. 
 

Cobrir els ulls amb un apòsit estèril, seguir les 

recomanacions rebudes del SIT i anar a un centre 

sanitari per a rebre atenció mèdica. 

Si es produeix una 
esquitxada sobre els 

ulls 

En cas d'inhalació 

accidental de tòxics 

Retirar amb gasa les restes de la boca, no 

empassar. No donar res per la boca. 
 

No induir el vòmit. Tampoc realitzar un rentat gàstric 
ni donar carbó activat. 
 

No intentar neutralitzar amb sucs, bicarbonat, 

vinagre, etc., perquè es produeixen reaccions 

exotèrmiques (s'allibera calor), la qual cosa 
augmenta el dany. 
 

Podria ser beneficiós donar aigua o llet en els 

primers minuts sense forçar la ingestió, atenent 

sempre el que indiquin des de l'àmbit sanitari. 
 

Seguir les recomanacions rebudes del SIT. 

Davant d’una ingestió 
d'una substància 
càustica 

 

Retirar el subjecte de la zona evitant la 

contaminació secundària (és a dir, l'exposició als 
rescatadors), assegurant-se que no entrin altres 

persones a l'habitació abans que s'hagi ventilat 

adequadament. 

 

Fer que la persona afectada respiri aire fresc, i 

seguir les recomanacions rebudes del SIT. 

Retirar roba, joies..., que actuen com reservori del 

producte. 
 

Eliminar les partícules sòlides. 
 

Rentar immediatament amb aigua durant almenys 

20-30 minuts. A vegades poden ser necessàries 

rentats més llargs. En el cas de contacte amb 

càustics especials (fluorhídric, fòsfor), d'ús 

professional, el maneig és més especialitzat. 
 

No emprar antídots químics, és a dir, substàncies 

per a “neutralitzar” el corrosiu o càustic, com el suc 

de llimona, el bicarbonat, etc. perquè es 

produeixen reaccions exotèrmiques que agreugen 

la cremada. 
 

Evitar l’autoexposició en la persona que estigui 

realitzant la descontaminació o rentades. Haurà de 

portar guants, mascaretes, ulleres, etc. i emprar un 

doll d'aigua a baixa pressió. 
 

Seguir les recomanacions rebudes del SIT. 

Què fer si productes 
càustics entren en 
contacte amb la pell 

Normes generals 
d'actuació davant 
d’una intoxicació 

 

1. Mantenir la calma. 
 

2. Recollir tota la informació possible sobre el que ha 
succeït: Quin producte ha provocat la intoxicació 

(consultar etiqueta), quantitat, a quina hora es va 

produir la intoxicació, símptomes, edat, sexe i pes 

del pacient, al·lèrgies conegudes, etc. 
 

3. Trucar al SERVEI D'INFORMACIÓ 
TOXICOLÒGICA (SIT): Tel (24 h) 915 620 420, o al 

112 i reportar tota la informació possible sobre el 

que ha succeït. Seguir les seves indicacions 

ADVERTIMENT: La informació inclosa en aquesta fitxa no substitueix el consell donat pels 

professionals del SIT o personal sanitari d'emergències, el consell de les quals ha de prevaler. 

Més Informació 


