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Intoxicacions per monòxid de carboni- SpCO
La intoxicació per monòxid de carboni (CO) és un quadre relativament freqüent i sovint greu,que inclús
pot ser letal.
El CO és un gas inodor, incolor, insípid i no irritant. Pot ser inhalat sense que el pacient ho detecti.
S’uneix a l’hemoglobina (Carboxihemoglobina) i disminueix el transport d’oxigen,provocant hipòxia
severa als teixits.
• Com es produeix? Per combustió incompleta d’hidrocarburs (brasers, estufes,escalfadors, incendis…)
• Com el detectem? Paràmetre SpCO del Corpuls1 (USVB) i el Corpuls3 (USVA)
• Com trobarem el pacient intoxicat? Sense simptomatologia o amb alguna de lessegüents: cefalea,
mareig, vertigen, alteracions consciència, convulsions, atàxia, nàusees, vòmits, dispnea, dolor toràcic,
arítmies cardíaques, hipotensió, ACR…
L’afectació col·lectiva (varis afectats) ens hi ha de fer pensar.

Procediment de medició:
• Seleccionar un dit net i si podem sense esmalt d’ungles.
• Col·locar el didal de pulsicooximetria (SpO2 i SpCO) i protegir de la
llum (tapar dit-didal).
• Cercar a la pantalla de Corpuls® la casella SpCO preconfigurada o
mitjançant opció ‘Vista’ o ‘Menú/Paràmetres’.
• Valors normals: SpCO < 10% adults i < 5% en <14a, assimptomàtics.

Actuació:
• Protecció de l’equip assistencial: actuar en zona segura. Ventilar l’espai. Treure el pacient del lloc, si
es considera necessari.
• Mesurar l’SpCO amb el didal de Pulsicooximetria (aïllar el sensor de la llum: tapar).
• Administrar O2 amb màscara d’alta concentració (tipus Monaghan®). FiO2=1 a 15 litres/minut,
SpCO > 10% adults i > 5% en <14a i en tot els pacients simptomàtics.
• Informar CECOS / criteris de trasllat:
-- SpCO < 10% adults i < 5% en <14a: valorar Alta al lloc incident i donar indicacions de reconsulta.
-- SpCO 10-20% adults i 5-20% en <14a: trasllat a centre hospitalari de zona.
-- SpCO > 20%: consensuar amb CECOS trasllat directe a centre hospitalari amb UTH-Càmera
Hiperbàrica per tractament amb O2 hiperbàric.
Els pacients simptomàtics es traslladaran sempre, en USVB/USVA segons necessitat.
Els pacients amb SpCO >20% es traslladaran en USVA si simptomàtics i USVB si asimptomàtics.
Els pacients pediàtrics (≤ 14a) han d’anar sempre primer a SUP.
CAL RECORDAR altres criteris de trasllat a Càmera hiperbàrica tot i existir SpCO normals:
• Pacients amb simptomatologia greu post-rescat:
• Dones embarassades.
estridor, via aèria no permeable, dificultat respiratòria,
• Malalts crítics.
inestabilitat hemodinàmica, dolor toràcic, arítmies
• Intoxicacions col·lectives (> 4 pacients).
cardíaques, convulsions, alteracions neurològiques,
• Sospita d’intoxicació per cianhídric.
inconsciència o tos amb esput carbonaci.
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