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SEMINARI VII!

BALANÇ DE LIQUIDS!
Es la diferencia entre entrades i sortides de liquids diaris o de forma fraccionada ( per hores)!!
ENTRADES 

VIA DIGESTIVA !
- Aigua ( aquesta es la que es beu, per tant 

ens hi fixarem), ja que en cas de ser un 
pacient amb insuficiencia renal no el 
deixarem veure molta aigua) aljora ens 
fixarem si el pacient esta patint una 
deshidratació o hiperhidratació!

- Amb la dieta!
- Nutrició enteral ( amb sonda 

nasogastrica )!
- Suplements nutricionals!

 !
VIA PARENTERAL!

- Sueroterapia!
- Disolució de farmacs: es conta per 

dissolució, no solut del farmac!
- Hemoderivats: es pot comptar com a 

liquids( hematies no, plasma si es 
contabilitza) !

- Nutrició parenteral!
- !

!
SORTIDES!
- Perdues sensibles: que veiem i que contabilitzem!
- Diuresis!
- Femtes !
- Vomits drenatges!
- Perdues insensibles: la respiració, la sour, vapor de la temperatura corporal!
- Tindrem en compte el PIB: perdues insensibles basals!
!
PIB : PERDUES INSENSIBLES BASALS!
Es la perdua del pacient en condicions normals!
• Hipertermia: augment de 1 grau en 24h( 150ml),!

Per tant per cada grau de més --> 150 ml, i tambe 
ho repartirem per hores --> 6,25 ml/h!

• Taquipnea: si fa més de 20x' respiracions, ho contarem de 5 en 5, per tant , per cada 5 de més 
afagirem 150ml/ 24h!

• Sudoració: sin es visible continuada --> 500ml!
Si s ha de canviar el llit --> 1000ml ( cada cop que es canviin)!!

DIURESIS!
• Miccions voluntaries!
• Sondes vesicals!!
FEMTES!
• Diarrees--> contarem les liquides!
• Enemes --> contabilitzarem el que li entra i el que en surt!!
DRENATGES!
• Toracics!
• Interacraneals!
• Abdominals!
• Quirurgics !!!!!!!!
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0.5 x PES x HORES

ENTRADES SORTIDES

- Via d'entrada:!
Aigua!
Dieta!

- Via parenteral:!
STP/Farmacs!
NTP!
Hemoderivats

- PIB!
- Diuresis!
- Vomits/ femtes!
- Drenages
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