
RAPID : per millorar la deteccio? de pacients que poden complir criteris de Codi Ictus.  ( Riu,  Aixeca els 
braços, Parla)  

RANCOM : Eina per millorar la seleccio? de pacients que poden complir criteris de Codi Ictus. Amb 
aquesta eina, valorem la situacio? funcional, mèdica i cognitiva previa a l?Ictus. Un pacient candidat a ser 
activat e?s aquell que abans de l?ictus podia realitzar aquestes accions de manera autonoma, es a dir, 
podia vestir-se, podia anar al bany i tenia mobilitat, independentment de l?edat que tingui.
 S?ha de tenir present que hi ha persones autonomes que per realitzar aquestes accions necessiten 
diferents suports, com desplacar-se en cadira de rodes o amb crosses. Si l?autonomia no es absoluta, 
sera? necessaria una valoracio? global de la situacio? del pacient i sempre, davant del dubte, activar el 
Codi Ictus. 

Si el pacient  és candidat  a act ivar  el Codi Ict us, valorarem  l 'Escala RACE

 Els cr it er is d'act ivació de Codi ict us son: 

   . Si Focalitat neurològica  : 

- RAPID +
- RANCOM - 
- Menys de 8 hores d'evolució , inclou als pacients amb ictus d'inici 

desconegut o  ictus del despertar 
- Sense límit d'edat

L'escala valora 5 ítems, que seran diferents segons si la debilitat afecta a  l'hemicòs dret o esquerre. Per a 
cada pacient, valorarem els 5 ítems corresponents:

1. Parèsia facial

2. Parèsia Braquial

3. Parèsia crural 

4. Desviació ocular i cefàlica

5. Afàsia (que es valorarà en els pacients amb debilitat a l'hemicòs dret) o Agnòsia (que es valorarà en els 
pacients amb debilitat a l'hemicòs esquerre).

                                                                                

Recordeu que una puntuació de l'escala RACE de 0 no contraindica l'activació del Codi Ictus, ens indica 
que no hi ha sospita d'oclusió de gran vas. 

A continuació podràs veure el vídeo  de com valorar i puntuar cada ítem.

ACTIVACIÓ DE CODI ICTUS 

http://www.youtube.com/watch?v=eIIOYY1M86s

