Vết bỏng/phỏng
Cách đối phó với vết bỏng/phỏng

Cảnh báo
• ĐỪNG thoa kem, thuốc mỡ hoặc

Cách đối phó

chất béo lên vết bỏng/phỏng.

1. Làm theo DRSABCD.

•

ĐỪNG chạm vào chỗ bị thương
hoặc chọc vỡ bất kỳ chỗ da phồng
nào hết.

•

ĐỪNG lấy bất cứ thứ gì dính vào
vết bỏng/phỏng ra.

2. Làm nguội chỗ bị bỏng/phỏng dưới vòi nước lạnh
trong 20 phút (cho tất cả vết bỏng/phỏng: nhiệt,
nước sôi, hóa chất, nhựa đường, điện). Phải làm
nguội càng sớm càng tốt và trong vòng ba giờ.

•

Nếu bị bỏng/phỏng nặng hay sâu,
đối phó khi bệnh nhân bị SỐC.

•

ĐỪNG sử dụng đá lạnh

Đi bác sĩ/bệnh viện		
ngay nếu:
• Bị bỏng/phỏng sâu, ngay cả khi

bệnh nhân không cảm thấy đau
đớn gì hết

•

Vết bỏng/phỏng bề mặt lớn hơn
đồng 20 xu

•

Vết bỏng/phỏng liên quan đến
đường hô hấp, mặt, tay hoặc bộ
phận sinh dục

•

Quý vị không rõ vết bỏng/phỏng
nặng nhẹ như thế nào.

3. Băng kín vết bỏng/phỏng lỏng bằng loại gạc không
dính, mỏng (tốt nhất là loại không xơ, trơn, sạch và
khô, ví dụ như miếng nhựa mỏng).
4. Giảm thiểu sốc bằng cách trấn an và vỗ về bệnh
nhân.

Lưu ý
Nếu không có sẵn vòi nước lạnh, có thể sử dụng hydrogel. Hydrogel, nếu tiếp xúc với không khí và để yên
tại chỗ trong thời gian dài, có thể góp phần gây ra tình
trạng hạ thân nhiệt, đặc biệt là ở người già hay trẻ em.

Trong trường hợp cấp cứu, gọi ba số không (000) xin xe cứu thương.
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