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Taller 3:  

Quan no hi ha venes, posem una via intraòssia? 

 

1. Justificació:  

La carència d’un accés vascular immediat pot donar lloc a un augment en la morbi-

mortalitat dels pacients. Es per això, que la via intraòssia seria la via d’elecció en situacions 

de risc vital pel pacient, en les quals no és possible aconseguir un accés venós perifèric de 

manera immediata. La via intraòssia és encara poc coneguda i poc utilitzada, a excepció 

de l’àmbit extrahospitalari, però és un procediment senzill i ràpid que dona múltiples 

avantatges en situacions d’urgència vital.  

 

2. Objectiu:  

Conèixer les indicacions i contraindicacions de la instauració d’una via intraòssia. 

 

3. Objectius específics:  

a) Conèixer el procediment per instaurar una via intraòssia.  

b) Conèixer les zones anatòmiques per instaurar una via intraòssia. 

c) Conèixer què es pot administrar per una via intraòssia i les cures que necessita. 

 

4. Metodologia: 

Taller d’1 hora de durada.  

Exposició teòrica i pràctica de la via intraòssia.   

Els assistents depenent del nombre es dividiran en 2 – 3 grups per realitzar el procediment. 

 

5. Data, horari i lloc: 

Data: Divendres 15 d’abril 2016. 

Horari: 9-10 h. 

Lloc: Sala Taller. 
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6. Docent:   

a) Sr. Jaime Carballedo. Sistema d’Emergències Mèdiques. Unitat de Suport Vital Avançat 

N-401. Docent de l’Escola Superior de Ciències de la Salut i Coordinador del Postgrau 

d’Urgències. Infermer del Servei d’Urgències de Bs@. 

b) Sr. Juan Carlos Rodríguez. Sistema d’Emergències Mèdiques. Unitat de Suport Vital 

Avançat N-600. Instructor en SVB+DEA/ SVI /SVA  acreditat pel Consell Català de 

Ressuscitació.  

 

c) Sra. Lorena Molina. Coordinadora del Grau en infermeria i Directora del Postgrau 

d’atenció a la persona en situació d’urgència i emergència de l’Escola Superior de Ciències 

de la Salut Tecnocampus. Comitè Científic local. 

 

 

7. Logística, recursos materials:  

Canó, projector, ordinador i pantalla.  

Pistola per la col·locació de la via Intraòssia amb les variants d’agulles segons el pacient. 

Suport ossi per col·locació de la via intraòssia. 

 

8. Requisits/Prioritats: 

Dirigit a metges, infermers i tècnics de transport sanitari que treballin a urgències i 

emergències sanitàries, tant a l’àmbit prehospitalari com hospitalari. 

Prioritat als Socis/es de SoCMUE.  

Participants (mínim-màxim): 10-30 alumnes. 

 

 

9. Organització:  

XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències. 

 

Responsables del Taller: 

Sra. Lorena Molina. Coordinadora del Grau en infermeria i Directora del Postgrau d’atenció 

a la persona en situació d’urgència i emergència de l’Escola Superior de Ciències de la 

Salut Tecnocampus. Comitè Científic local. 
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10. Temari/Contingut:  

Títol del Taller: “Quan no hi ha venes, posem una via intraòssia?”. 

- Indicacions de la via intraòssia. 

- Zones anatòmiques per la punció de l’accés intraossi. 

- Diferents dispositius disponibles al mercat. 

- Utilització PISTOLA EZ-IO. 

- Preparació del material i realització de la tècnica. 

- Administració de medicaments i serumteràpia. 

- Cures i manteniment. 

- Riscos i contraindicacions. 

- Discussió i preguntes. 
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