
Braulio andaba a petiscar patacas fritidas na cociña 
e queimou unha man. Mamá Bolechas bótalle auga 

fría, véndalle a queimadura e chama ao 061.
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Cuarto de mamá e papá Bolechas Cociña Corredor

Cuarto dos Bolechas Sala de estar Cuarto de baño

Balcón interior Comedor Entrada
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Chama ao 061
sempre que precises
axuda sanitaria.
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Na cociña pódense producir
accidentes domésticos, sobre todo
queimaduras e intoxicacións. Para
evitalos, nenas e nenos deben de estar
sempre acompañados por adultos, e
non deben de estar ao seu alcance
líquidos quentes (aceite, auga, salsas),
nin tóxicos (deterxente, lixivia, xabón).
Ademais, débense de utilizar envases
debidamente etiquetados para no
confundilos.
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Mamá Bolechas está a facer a
comida e Braulio seica ten fame.
–Que patacas tan ricas, mami!
–Non te arrimes á cociña, Braulio.
Que te podes queimar!
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Braulio vai ás patacas
fritidas da fonte.
–Braulio, xa che dixen que
non te arrimes. Vaste
queimar –bérralle a nai.
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Braulio non fixo
caso á nai e
queimou a man na
fonte das patacas.
–Aiiiii! Mamáaaaa!
Queimeimeeeee!
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Mamá Bolechas apaga a
cociña e aparta a tixola, para
atender a Braulio.
–Mamáaaaa! Quéimame
moitooooo a man!
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Mamá Bolechas leva
Braulio ao lavabo e bótalle
auga fría.
–Es un pesadiño, Braulio.
Xa che dixen que non te
arrimaras á cociña.
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Despois de ter Braulio dez
minutos a man debaixo da auga, mamá
Bolechas véndalle a queimadura cunha
gasa húmida. Ponlla moi frouxa para que
a ferida respire.
–A que xa che doe menos, Brauliño?
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Mamá Bolechas chama
ao 061 e explícalle o
que lle pasou a Braulio.
A médica do 061 dille
que leve Braulio ao
hospital para que lle
vexan a queimadura.
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O médico do hospital
observa a queimadura de
Braulio.
–Tes unha bocha, mais  a
man está ben. Tes que
botar unha crema de áloe
vera para hidratar a pel e
non arrimarte á cociña.
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Despois duns días, Braulio xa está
curado. E inventou un escafandro
para non queimarse.
–Mami, vou coller unha
pataca co meu superguindastre.
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Debemos de cubrir
a zona queimada

con apósitos
estériles ou con
panos limpos e
humedecidos.

Debemos de quitar
aneis, reloxos,
pulseiras, etc. e
lavar ben as

queimaduras con
auga e xabón.

Podemos cubrir as
queimaduras con
vendas, pero sen

apertalas.

Debemos de
chamar axiña ao
061 para que
nos aconsellen.

Debemos de
arrefecer as
queimaduras

inmediatamente,
con auga fría
durante 10
minutos.

Non debemos de
quitar a roupa se
está adherida
á pel, salvo que
estea impregnada

de produtos
caústicos.

Non debemos de
tocar as

queimaduras coas
mans, nin botarlles

cremas nin
ungu�entos.

Non se deben de
picar as bochas.

CONSELLOS NON OS ESQUEZAS
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