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Com utilitzar millor la calculadora de l’alcohol?
 

 
La calculadora de l’alcohol calcula el risc segons les unitats consumides per setmana, el consum 
durant l’embaràs, o en períodes curts, i permet registrar el consell a la mateixa pantalla.
 
 
Per a més informació: 
 
Consum setmanal: El càlcul setmanal s’obté de la suma del consum diari habitual més el consum 
esporàdic. En un pacient que beu el mateix cada dia no cal emplenar el consum esporàdic:
 

Altres factors 
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Com utilitzar millor la calculadora de l’alcohol?  

La calculadora de l’alcohol calcula el risc segons les unitats consumides per setmana, el consum 
durant l’embaràs, o en períodes curts, i permet registrar el consell a la mateixa pantalla.

El càlcul setmanal s’obté de la suma del consum diari habitual més el consum 
esporàdic. En un pacient que beu el mateix cada dia no cal emplenar el consum esporàdic:

 

Es tracta d’un consum setmanal:
consum habitual + consum esporàdic = 7

També es pot  registrar el consell en aquesta  pantalla

 

Altres factors a tenir en compte 

 

La calculadora de l’alcohol calcula el risc segons les unitats consumides per setmana, el consum 
durant l’embaràs, o en períodes curts, i permet registrar el consell a la mateixa pantalla. 

El càlcul setmanal s’obté de la suma del consum diari habitual més el consum 
esporàdic. En un pacient que beu el mateix cada dia no cal emplenar el consum esporàdic: 

 

un consum setmanal: 
consum habitual + consum esporàdic = 7 

També es pot  registrar el consell en aquesta  pantalla 



 

Per exemple, el pacient beu 4 gots de vi i 2 cigalons 
casella del consum habitual i marca 7 a la casella dels dies. Cal clicar al botó calcular.
 
Si el consum supera les 28 unitats setmanals en un home o 17 en una dona, això es considera un 
consum de risc. Si es detecta un consum de risc la casella del resultat s’acoloreix amb vermell:
 

Valoració: Veure el resultat i clicar la interpretació.
 
Interpretació: 
 

 
Consum esporàdic més habitual: 
setamana en varia el consum:  ingesta d'un got de vi cada dia de la setmana i el dissabte i el 
diumenge, a més a més,  un cigaló. Actuació:  Marca 1 a la casella got de vi  del consum habitual i 
marca 5 a la casella dels dies. Marca 1 a la casella got de vi consum esp
casella cigaló consum esporàdic i marca 2 a dies. Cal clicar el botó calcular.
 

Valoració: Veure el resultat i clicar la interpretació
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Per exemple, el pacient beu 4 gots de vi i 2 cigalons cada dia.  Actuació:  Marca les begudes a la 
casella del consum habitual i marca 7 a la casella dels dies. Cal clicar al botó calcular.

Si el consum supera les 28 unitats setmanals en un home o 17 en una dona, això es considera un 
tecta un consum de risc la casella del resultat s’acoloreix amb vermell:

 
 

Valoració: Veure el resultat i clicar la interpretació. 

Consum esporàdic més habitual: El pacient beu cada dia una quantitat d’unitats i el cap de 
varia el consum:  ingesta d'un got de vi cada dia de la setmana i el dissabte i el 

diumenge, a més a més,  un cigaló. Actuació:  Marca 1 a la casella got de vi  del consum habitual i 
marca 5 a la casella dels dies. Marca 1 a la casella got de vi consum esporàdic  i marca 1 a la 
casella cigaló consum esporàdic i marca 2 a dies. Cal clicar el botó calcular. 

 
Valoració: Veure el resultat i clicar la interpretació 
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cada dia.  Actuació:  Marca les begudes a la 
casella del consum habitual i marca 7 a la casella dels dies. Cal clicar al botó calcular. 

Si el consum supera les 28 unitats setmanals en un home o 17 en una dona, això es considera un 
tecta un consum de risc la casella del resultat s’acoloreix amb vermell: 

 

El pacient beu cada dia una quantitat d’unitats i el cap de 
varia el consum:  ingesta d'un got de vi cada dia de la setmana i el dissabte i el 

diumenge, a més a més,  un cigaló. Actuació:  Marca 1 a la casella got de vi  del consum habitual i 
oràdic  i marca 1 a la 
 

 



 

 
Consúm esporàdic: Només beu un dia a la setmana. Per exemple, la ingesta de 3 'cubates' el 
dijous. La resta de setmana no beu. Actuació:  Marca 3 a la casella dels combinats en consum 
esporàdic i marca 1 a la de dies de consum esporàdic. Cal clicar el botó calcular.
 

Situacions d’especial risc: Si es detecta qualsevol de les situacions que hi ha a la part inferior 
esquerra de la pantalla es considera com a consum de risc. Cal revisar
calcular el risc. 
 

Classificació del consum d’alcohol
 
0: No bevedor 
1: Bevedor de risc baix 
2: Bevedorde risc 

 
 
 

. 
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Només beu un dia a la setmana. Per exemple, la ingesta de 3 'cubates' el 
dijous. La resta de setmana no beu. Actuació:  Marca 3 a la casella dels combinats en consum 
esporàdic i marca 1 a la de dies de consum esporàdic. Cal clicar el botó calcular.

 
Si es detecta qualsevol de les situacions que hi ha a la part inferior 

esquerra de la pantalla es considera com a consum de risc. Cal revisar-

 
Classificació del consum d’alcohol 
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Només beu un dia a la setmana. Per exemple, la ingesta de 3 'cubates' el 
dijous. La resta de setmana no beu. Actuació:  Marca 3 a la casella dels combinats en consum 
esporàdic i marca 1 a la de dies de consum esporàdic. Cal clicar el botó calcular. 

 

Si es detecta qualsevol de les situacions que hi ha a la part inferior 
-les sempre abans de 

 


