
 

1. Tanggalin: Tanggalin ang kahit na anong damit at alahas sa paligid ng paso. Ang 

damit na mainit ay maaari pang makapaso ng balat. 

 

2. Banlawan: Banlawan ang paso gamit ang malamig at malinis na tubig nang       

20 minuto: 

 
3. Takpan: Takpan ang paso gamit ang maluwag, di makapal at di malagkit na 

pantapal. Manipis at malinaw na plastik panapal (malinis). Mga plaster na hindi 

dumidikit:  

!
!

HUMINGI NG AGARANG MEDIKAL NA ATENSYON KUNG: ! Mukhang malalim ang paso 

! Ang paso ay nasa ulo/mukha/daluyan ng hininga/ari/sa kasu-kasuan 

! Hindi tiyak ang kalubhaan ng paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOY: 

Itumba at igulong ang taong nasusunog upang mapatay ang apoy: 

 
O  

Balutin ng kumot ang bata upang mapatay ang apoy.  

HINID DAPAT: 

! Pahiran ng lotion, toothpaste, abo, mantikilya, langis - ito ay maaaring 

makakadagdag sa panganib ng impeksyon 

! Lagyan ng yelo – ito ay magiging sanhi ng mas malalang pinsala sa sugat 

Tusukin ang paltos sa napasong parte ng katawan 
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PASO SANHI NG PAGKAKURYENTE: 

Tumawag ng ambulansya gamit ang numerong 995 ! Tingnan muna ang paso at huwag 

hawakan!"! Patayin ang pinagmulan ng kuryente ! Ilayo ang biktima sa pinagmumulan 

ng kuryente O Ilayo ang biktima sa pinagmumulan ng kuryente  gamit ang mga tuyong 

bagay na hindi nadadaluyan ng kuryente tulad ng papel, kahoy, upuang plastic: 

 

PASO O SUNOG SA MATA 

Dali-daling banlawan ang mata sa dumadaloy na tubig: 

 

 

!"Buksan ang mata upang makadaloy ang tubig sa apektadong bahagi ng mata  

!"Mas mababa dapat ang apektadong mata kesa sa kabilang mata upang  ang kemikal ay 

hindi dumaloy sa maayos na mata !"Patuloy na hugasan ang mata kung masakit pa rin 

kapag itinigil ang paghuhugas 

 

MAINIT NA LIKIDO: Tanggalin/Banlawan/Takpan 

 

PASO SA BIBIG AT LALAMUNAN !"Ang paso ay pwedeng maging sanhi ng pamamaga at 

makabara ng daluyan ng hininga !"Agarang humingi ng medikal na atensyon 

 

PASO SANHI NG (PRODUKTONG) KEMIKAL ! Tanggalin/Banlawan/Takpan ! Dalhin ang 

lalagyan ng kemikal at ipakita ang listahan ng mga sangkap kapag hihingi ng 

medikal na atensyon 
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Kung ikaw ay mag-isa: 

• Tulungan muna ang bata sa loob ng 2 minuto at pagkatapos ay 

tumawag muna sa ambulansya 995 

 

Mga palatandaan ng nabubulunan: 

! Nagiging kulay asul ang mukha 

! Hindi makahinga 

! Hindi makaubo 

! Hindi maka-iyak o makagawa ng anumang tunog 

! Universal ‘choking’ sign (pagturo o paghawak sa leeg o lalamunan) 

 

 
 

• Kung ang bata ay nakakaubo o nakakaiyak, wala ka nang 
ibang dapat gawin 

• Hayaang umubo ang bata hanggang mailabas ang bagay na 
sanhi ng pag-ubo 

!
Sumigaw ng tulong 

 
Mag-utos na tumawag 

ng ambulansya 995 
!
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Sanggol (mas bata sa isang taon): 

• Ilagay ang sanggol sa pagitan ng mga 

kamay at braso 

 

 

Hampas mula sa likod: 

• Idapa ang sanggol sa hita mo. 

Siguraduhing nakaharap ang bata sa ibaba 

Ang dibdib ng sanggol ay dapat nasa hita 

mo 

• Hawakan ng isang kamay ang sanggol 

upang hindi ito malaglag 

• Gamitin ang kabilang kamay para paluin 

ng limang beses ang gitna ng mga balagat 

ng sanggol. 

 

Sa dibdib:  

• Ipahiga ang sanggol, suportahan ang likod 

niya gamit ang bisig, at siguraduhin na 

ang ulo ng sanggol as mas mabababa 

kaysa sa katawan 

• Gamitin ang hintuturo at ang hinlalato ng 

kamay na libre para isagawa ang 5 na 

thrust sa dibdib 

 

Suriin ang bibig ng sanggol at alisin ang 

anumang bagay sa paligid na maaring niya 

makita 

 

Ipatuloy ang pagpalo at ang pag thrust sa 

kanyang dibdib hanggang matanggal ang 

sanhi ng pagkabulun.  

 

TAGALOG 

KAPAG NABULUNAN - 2 



!

 

Matanda at bata na isang taon o mahigit: 

 

• Tumayo sa likuran ng bata/matanda 

O 

• Kung nakaupo ang bata, lumohod at pumwesto sa likuran ng bata 

 

Hanapin ang palatandaan: 

! Hanapin ang pusod 

! Bata: Maglagay ng isang daliri sa ibabaw ng pusod 

! Matanda: Maglagay ng dalawang daliri sa ibabaw ng pusod 

! Gumawa ng kamao gamit ang isang kamay 

! Ilagay ang hinlalaki ng kamao sa tiyan ng matanda, sa ibabaw ng 

mga daliri 

 

Maneobrang Heimlich: 

! Isandal ang bata nang pasulong habang ang kamao ay nananatili 

sa kanyang tiyan 

! Hawakan ang kamao gamit ang kabilang kamay at paulit-ulit na 

i-thrust ang tiyan ng bata papasok at pataas 

! I-thrust ang tiyan nang 5 beses 

! Hanapin ang sanhi ng pagkabulun 

 

Ipagpatuloy ang mga aksyon hanggang matanggal ang sanhi ng 

pagkabulun 
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PATIGILIN ANG PAGDURUGO: Lagyan ng presyon ang nasugatang parte ng katawan 
nang 10 minuto, gamit ang malinis na gasa o tela ! Itaas ang sugat upang ito ay 

mas mataas sa puso 

 
LINISIN ANG SUGAT: Banlawan ang sugat gamit ang malinis na tubig 

! Alisin ang mga labi (eg buhangin, dumi, salamin) sa sugat ! Huwag gamitin ang 
mga kamay sa pagtanggal ng mga labi – gumamit ng malinis na tweezer 
! Huwag gumamit nang matalim na bagay (eg kutsilyo) – maaring lumala 

ang pinsala 

 

 
TAKPAN ANG SUGAT: 

Takpan gamit ng malinis na pantapal 

 
PROTEKTAHAN ANG SARILI: Gumamit ng mga guwantes kung ang sugat ay 

dumudugo nang walang tigil  

 
! Iwasan hawakan ang mga sugat na bukas at ang dugo gamit ang mga kamay     

! Hugasan ang mga kamay nang mabuti kung nakahawak ng dugo 
 

HUMINIGI NG MEDIKAL NA ATENSIYON KUNG: 

Hindi tumigil ang pagdugo pagkatapos lagyan ng presyon 
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Ang bagay na dayuhan ay tumutukoy sa mga bagay tulad ng barya, laruan, alahas, etc 

na pwedeng malunok o malagay ng isang bata sa kanyang ilong o tenga.Karamihan 

nang mga bagay na mapurol at maliit (e.g. barya) ay kusang lalabas sa katawan nang 

walang problema. 

 

HUMINGI NG MEDIKAL NA ATENSIYON KUNG: 

- Ang bata ay hindi nasa mabuting kondisyon: 

! Nahihirapan lumonok 

! Sumusuka 

! Masakit ang tiyan 

 

- Hindi bihira mailunok ang sumusonod na mga bagay (mabuti man ang 

pakiramdam ng bata): 

! Baterya na bilog 

! Matalim na bagay 

! Magnet 

 

BATERYA NA BILOG: 

HUMINGI KAAGAD NG MEDIKAL NA ATENSIYON 

Ang mga baterya na bilog ay maaaring gumawa ng butas sa ilong o sa itaas ng lining 

ng bituka. Huwag mag-iwan ng baterya na bilog na madaling maabot ng bata. 

 

TINIK NG ISDA: 

HUMINGI NG MEDIKAL NA ATENSIYON kung natinik ng isda. HUWAG bigyan ang bata 

ng kahit anumang inumin o pagkain, sa pagkat maaring kailangan ng espesyal na 

proseso para tanggalin ang tinik. Pwedeng maantala ng pagkain at inumin ang 

proseso na ito. 

 

MAGNET: 

HUMINIGI NG MEDIKAL NA ATENSIYON Kung lumunok ang bata ng higit 

sa isa na magnet 

O 

Lumonok ang bata ng magnet at bakal. 

!
TAGALOG 

BAGAY NA DAYUHA 


