
RCP PER A GOSSOS
L’RCP per a gats i gossos és semblant 
a l’RCP per als éssers humans. 
Aquestes instruccions són per a 
animals en estat d'inconsciència, quan 
no hi hagi risc de ser mossegats per 
l'animal.

Comprovació de la respiració i el pols

Comproveu el pols utilitzant els dits índex i 
anul·lar per sota del canell, a la part interna de la 
cuixa (artèria femoral), sota el turmell, o on el 
colze toca el pit.

Buscar altres símptomes

Llavis i genives de coloració grisenca 
(sense retorn sanguini).
Pupil·les dilatades i no reactives a la 
llum.

1. Obri la via aèria.

Amb cura, estiri la llengua cap a fora de 
la boca de l'animal per obrir la via aèria.

ATENCIÓ: Fins i tot un gos que no 
respon pot mossegar per instint.

Asseguri's que les vies respiratòries 
estan lliures d'obstruccions. Retiri 
qualsevol obstrucció.

3. Fagi compressions al pit (Si no hi ha pols)

4. Alterni les insuflacions amb les compressions (30:2)

Tombi l'animal sobre una superficie dura, pel seu costat dret i posi la seva ma sobre les costelles, on el colze toca 
el pit. Comenci les compressions. ¡Ho ho faci si té pols!.

El ritme de les compressions de pit variaran en funció de la mida de l'animal:
i.   Els gossos que pesen més de 30 kg: 60 compressions per minut
ii.  Els animals de 5 a 30 Kg: 80-100 compressions per minut
iii. Els animals que pesen menys de 5 kg: 120 compressions per minut.

La proporció de compressions a respiracions ha de ser aproximadament la mateixa que als éssers humans 30:2.
Continui les compressions fins que l'animal respongui i comenci a respir ar de forma independent.

2. Respiració assitida.

Estiri del coll amb cura fins alinear cap-coll.

Realitzi 2 insuflacions nas-boca, o boca-boca. 
El pit de l'animal ha d’aixecar-se uns 2 cm.

Punts de 
comprobació del 

pols

SUBJECTI

RESPIRI

Per a gossos grans: Tanqui fermament la 
mandíbula de l'animal i respiri per la boca.
Per a gossos i gats petits: Cobreixi el nas i 
boca del gos i realitzi les insuflacions per totes 
dues vies respiratories.

Pupil·les

Genives

Si no respira ni té pols, començar 
la RCP immediatament.


