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ESBANDIT-ASSECAMENT-INSPECCIÓ
(si continua algun instrument brut, repassar-ho a mà)

EMBOSSAMENT

AUTOCLAU (121º - 20’) (132º - 8’)
embossament en bossa fina

Emmagatzematge instrumental estèril, no contaminat
temps d’emmagatzemament 1 - 6 mesos

En els NO adaptats a l’autoclau

RENTAT AMB AIGUA
ESTÈRIL  O ALCOHOL

GLUTARALDEHID
2 % fenolat imm. 6.45 h

sense diluir
3,2 % immersió 10 h

GLUTARALDEHID
2% fenolat 10’
+ marge seg

3,2 %  35’ + marge seg

RENTAT - ASSECAMENT

INSTRUMENTAL ESTÈRIL
(si no va embossat)

INSTRUMENTAL
DESINFECTAT,
NO EMBOSSAT

GREIXATGE

EMBOSSAMENT

- No greixar abans de l’esterilització, ja que la calor
degrada l’oli, i es danya el rotor.

- No embossar abans de col·locar en autoclau,
ja que la humitat que sempre resta a la bossa

provoca corrosió del rotor.

IMPRESSIONS

Aplicar esprai desinfectant
(base etanol-derivat fenòlic o alcoholaldehids)

EQUIP SUPERFÍCIE OPERATIVA

CANVI BOSSA PROTECTORA

FREGAR ENÈRGICAMENT

Tornar a aplicar esprai perquè resti humida

SUPERFÍCIE DESINFECTADA OPERATIVA

CONTROLS DINS L’ÀREA DE NETEJA I ESTERILITZACIÓ

1.- El canvi de la solució del glutaraldehid dependrà de la matèria orgànica que s’hagi submergit.
- L’ús del dip stick indicarà la concentració efectiva romanent.

- Activitat de la solució 14-30 dies (segons concentració)

2.- Buidat i neteja de la cubeta d’ultrasons (cada dia)

3.- Test d’espores, en autoclau, setmanal.

4.- Canvi de l’aigua destil·lada de l’autoclau, setmanal.

5.- Desmuntatge i immersió dels conductes d’aspiració tipus tràquea, en solució detergent-desinfectant, cada dia.

SUPERFÍCIE OPERATIVA

Instrumental
INSTRUMENTAL UTILITZAT CONTAMINAT

(immediatament després del seu ús) TURBINES, CONTRAANGLES PECES DE MÀXERINGA MULTIÚS

SUBMERGIR-LO EN UN BANY
 DETERGENT-DESINFECTANT

NETEJA AMB ULTRASONS
(detergents enzimàtics i d’altres)
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➧
➧

➧

INSTRUMENTAL
DESINFECTAT

➧

➧
➧

➧
Personal

VACUNES

Si títol d’anticossos és
1. 1ª dosi
(deltoides)

2. 2ª dosi al mes
(deltoides)

3. 3ª dosi als 6 mesos
(deltoides)

D’1 a 3 mesos després
de la 3ª dosi:

 títol d’anticossos

HEPATITIS B TÈTAN

Dosi de record
cada 10 anys

➧ ➧

GRIP

A tot el personal
a l’octubre
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Àrea de treball

➧
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Accionar abans de desmuntar ABANS DE DESCONNECTAR DE L’EQUIP RENTAT AMB AIGUA

(remoure sang i saliva)

Desmuntar la cànula o xeringa ACCIONAR L’ESPRAI (si n’hi ha) INTERN Sacsejar lleugerament la impressió
per evitar l’excés d’aigua

NETEJAR-LA Desconnectar de l’equip Immersió 20’: en iodòfor (solució universal 1/213)
5 cc de betadine/litre d’aigua

en hipoclorit sòdic a l’1%: polièters

EMBOSSAR-LA NETEJA EXTERNA

AUTOCLAU AUTOCLAU 121º SENSE CICLE D’ASSECAMENT

PUNTA-CÀNULA ESTÈRIL
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PERSONAL DE CLÍNICA I LABORATORI

ÚS OBLIGATORI DE:
uniforme complet,

mascareta d’un sol ús,
guants d’un sol ús,

ulleres

➧ PERSONAL DE NETEJA DE L’INSTRUMENTAL

Igual que l’anterior
canviant els guants d’un sol ús

per guants gruixuts

➧

1.- Rentar la zona amb aigua i sabó

2.- Aplicar sobre la zona povidona iodada
(betadine) al damunt

3.- Vigilar la seroconversió que hi té lloc
entre les 6-12 setmanes

EN CAS DE PUNXADA AMB INSTRUMENT
CONTAMINAT DE PACIENT HIV POSITIU➧

➧
➧

SUPERFÍCIE ÀREA OPERATIVA➧
➧

➧
➧

➧

➧
➧

➧

CONTAMINAT
DESINFECTAT
ESTERILITZAT
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