
Queimaduras

A sopa está quase
        pronta

E a salada 
    também!

Boa, estou esfomeado!

E salada

Prometo, dá-me uma hipotese

 Pareces cheio de fome, 
vais comer tudo hoje

Ai, o meu braço  Meu 
 Deus!

Estás
   bem?

Aiii, doi-me tanto!

Põe pepino na queimadura

       Pepino é para
   comer, não para   
       socorrer Avó!

     Põe a mão debaixo da
 torneira. Vai arrefercer e 
     diminuir a dor!

   Também podes pôr 
 tomate, são muito bons 
    nas queimaduras!



   Avó, tomates são para 
a salada. A água corrente
          é suficiente.

  Tu não sabes tudo, vou te 
trazer o melhor remédio para
         as queimaduras. 

      Tira o relógio Mãe, e a 
pulseira. O braço pode inchar
e vão apertar e magoar a tua
               mão.

OkOk
      Usa isto, pasta
  de dentes, o melhor
       remédio!

   Avó, por favor, é uma 
queimadura, não um dente
               podre!

   Já vi que não 
gostas dos remedios
    da tua avó!

   E durante quanto
tempo devemos pôr
água na queimadura?

     10 a 15
minutos ou ate  
não doer mais

   Com respeito, esses 
remédios não ajudam nas
   queimaduras. Água
      é o suficiente!

Eu já me sinto melhor.
A dor está a diminuir



     E se aparecerem bolhas na 
queimadura, o que devemos 
        fazer? Rebentamos? Não, não mexemos assim 

evitamos infeções!

Já não sinto
dores!

 Boa, então podemos
continuar o 1º socorro

E pomos algum 
    creme?

Não, só cobrimos com um 
penso, cremes só se o
      médico indicar

FIM

  Por favor sigam as recomendações
da DGS relativas ao uso de máscaras

Chegamos em 
poucos minutos

Espero que 
melhores

 Onde aprendeste 
tudo isto neto?

    Obrigada Erik, tu
realmente salvaste-me!

  No Curso de socorrismo
     da Cruz Vermelha!

  Senta-te, eu vou pôr 
um penso para evitar
        infeções

Já me sinto melhor.
Devemos ir ao 
        médico?

    Sim Mãe, o médico vai
   dizer se a queimadura é 
   grave e se necessita de 
             medicamento Então vamos

       já!


