
Neteja i desinfecció 
de materials i instruments
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REPTE INICIAL
A la central de neteja de 
l’hospital, es rep diferent 
instrumental per a la seva 
descontaminació. En aquest 
cas, es tracta d’una ampolla 
d’orina, un estetoscopi, diversos 
instruments quirúrgics metàl·lics 
(amb i sense articulacions), 
broques de traumatologia i un 
endoscopi flexible.

Sabries com tractar cada 
instrumental per al seu ús 
posterior?

SUMARI
1. Neteja del material sanitari
2. Desinfecció del material sanitari

TÈCNIQUES
1. Neteja automàtica
2. Neteja per ultrasò
3. Neteja manual
4. Desinfecció per immersió d’un 
endoscopi flexible
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2 3/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

  Neteja del material sanitari

El 1860, Joseph Lister va introduir la necessitat d’eliminar els microorga-
nismes del material sanitari per evitar la propagació de les infeccions. Des 
d’aleshores, la neteja de l’instrumental s’ha anat desenvolupant fins a arribar 
als nostres dies.

Netejar consisteix en eliminar la brutícia dipositada en superfícies inertes 
que suposen un suport físic i nutritiu per als microorganismes.

La neteja, en si mateixa, és insuficient per eliminar tots els microorganis-
mes, però redueix la càrrega microbiana i és fonamental perquè els processos 
posteriors es duguin a terme amb seguretat.

La càrrega microbiana és la població de microorganismes presents en un 
objecte que poden produir o agreujar malalties.

1.

Bacillus anthracis creixent en líquid cefaloraquidi.1

La neteja és un pas previ a qualsevol altre mètode d’eliminació de microorganismes.2

Càrrega microbiana

La càrrega microbiana suposa 
un problema en l’àmbit sanitari 
per la seva capacitat de produir 
infeccions.

BRUT

Desinfecció 
de nivell mitjà

Desinfecció 
de baix nivell

Desinfecció 
d’alt nivell

Esterilització

Neteja

Per reduir el risc d’infecció, la neteja no s’ha de limitar a l’instrumental i els 
materials. Per això, a l’hospital s’estableixen tres zones segons el risc que els 
nivells de contaminació puguin suposar per als pacients:

– Zona de baix risc: consultes i zona de circulació general.
– Zona de risc mitjà: sales d’hospitalització.
– Zona d’alt risc: bloc quirúrgic, unitat de reanimació, UCI, esterilització, 

unitat de cremats, etc.

A partir d’aquesta classificació, s’estableixen protocols de neteja per a cada 
zona.
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33/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

1.1. Factors que determinen la neteja
Quan es vol netejar un cobert, per exemple, el que es fa és fregar-lo un temps 
amb un fregall amb sabó sota un raig d’aigua tèbia. 

Si analitzem aquest procés, veiem que hi intervenen 5 factors: l’acció mecà-
nica, que en aquest cas és el fet de fregar; el temps; el producte químic, que 
és el sabó; la temperatura i el dissolvent, que és l’aigua.

En tots els tipus de neteja, aquests factors són els mateixos, tot i que amb 
diferent forma, com s’observa quan es compara una rentadora, un rentaplats 
o una rentada manual.

Autoclau de sobretaula.

Neteja manual.

3

4

És la forma de separar la brutícia de la superfície en la qual 
està dipositada i consisteix en fregar, raspallar, ruixar amb 
aigua a pressió o aplicar un ultrasò.

Sabem que hi ha un temps mínim necessari per netejar, 
però també un de màxim que, si se supera, pot produir el 
deteriorament dels materials. La major neteja s’obtindrà en el 
límit entre tots dos.

La temperatura millora la capacitat de l’aigua de dissoldre 
l’agent químic al mateix temps que facilita la dissolució de 
la brutícia, sobretot la de tipus greixós. A més, augmenta la 
capacitat d’eliminar microorganismes, encara que, si és molt 
elevada, deteriora certs materials. Oscil·la entre 50 ºC i 95 ºC.

És el detergent i la seva funció és mantenir la brutícia 
dispersa, la qual cosa evita que es torni a dipositar i facilita així 
l’esbandida. A més, elimina microorganismes, protegeix les 
rentadores i l’instrumental, millora la qualitat de l’aigua, etc.

Permet que la brutícia es descompongui i així s’elimini amb 
l’esbandida. Ha de complir amb certes condicions per tal que 
l’agent químic resulti eficaç i, al mateix temps, no deteriori 
l’instrumental.

Acció mecànica

Agent químic

Dissolvent

Temperatura

Temps
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4 3/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Aquests factors es representen en l’anomenat cercle de neteja de Sinner. Cercle de Sinner

Els components es representen 
en un cercle per mostrar de ma-
nera gràfica que aquest ha d’estar 
sempre complet.

Els components del cercle de Sinner són interdependents; és a dir, si se’n 
modifica un, cal corregir els altres.

Per exemple, si l’acció mecànica no varia i es disminueix la temperatura, es 
compensarà augmentant la quantitat de detergent, el temps de rentada, etc. 
Combinant aquests factors, s’estableixen els programes de rentada de les mà-
quines: molt brut, normal, delicat, etc.

1.2. L’aigua com a dissolvent

L’aigua és el dissolvent més utilitzat en els processos de neteja. Entre les se-
ves característiques, en trobem algunes que fan que resulti adequada per a 
aquesta missió i altres que dificulten la tasca.

– �En�el�cas�A,�netegem�un�
producte termosensible 
i,�per�això,�augmentem�el�
temps de rentada.

– �En�el�B,�a�més�de�
termosensible,�el�producte�
és�delicat�i�l’acció�mecànica�
pot�deteriorar-lo,�per�la�qual�
cosa augmentem el temps i 
la quantitat de detergent.

– �Per�últim,�en�el�cas�C,�
necessitem una rentada 
ràpida,�per�la�qual�cosa�
augmentem�l’acció�mecànica�
i la temperatura.

A C

B

Cercle de neteja de Sinner.5

Temperatura

Temps

Producte químic

Acció mecànica

Variacions en el cercle de Sinner.6

Dissolvent
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53/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Les característiques a les quals ens referim són les següents:

Per a una correcta neteja, hem d’intervenir en les característiques de l’aigua 
i eliminar-ne així els inconvenients. Els productes de neteja ens ajuden a re-
soldre aquests problemes. Però quan s’usa exclusivament aigua (per exemple, 
per a l’esbandida final), cal usar aigua millorada (purificada). 

Millora�de�la�qualitat�de�l’aigua

L’aigua de la xarxa conté una gran quantitat de substàncies dissoltes i en sus-
pensió que poden dificultar el procés de neteja. A més, les seves concentra- 
cions són diferents segons la naturalesa geològica del seu lloc d’origen. Per 
tal que els processos de neteja siguin iguals a tot arreu, cal tractar l’aigua i 
així estandarditzar-ne la seva qualitat.

Especialment important és la duresa de l’aigua, responsable de la forma-
ció d’una crosta calcària sobre les superfícies que dificulta l’acció dels 
detergents.

Un altre problema és l’existència de clorurs, per la seva capacitat per corroir 
els metalls. Hi ha diferents tractaments per obtenir una aigua de qualitat; per 
exemple, sistemes integrats de filtració i d’osmosi inversa que proporcionen 
elevats cabals d’aigua desmineralitzada.

Tensió�superficial

És la tendència d’un líquid a for-
mar gotes com a conseqüència de 
la unió entre les seves molècules.

Duresa�de�l’aigua

És una mesura de la concentració 
de sals de magnesi i calci.

Clorurs

Són anions procedents de la 
potabilització de l’aigua.

Tractament d’aigua (osmosi inversa).7

Avantatges Inconvenients

Baixa�reactivitat�química Estable davant dels 
productes de neteja

Capacitat de dissolvent Dissol substàncies 
polars com les sals

Algunes sals dissoltes són perjudicials
No dissol substàncies greixoses

Punt�d’ebullició�a�100�ºC Permet desinfectar 
sense evaporar

Alta�tensió�superficial No mulla completament les superfícies
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6 3/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

1.3. Productes químics de neteja

La finalitat d’un producte de neteja és eliminar la brutícia d’un objecte. Ja 
sabem que l’aigua és incapaç de dissoldre els greixos i, donat que la major 
part de la brutícia té aquesta naturalesa, una de les funcions del detergent és 
facilitar aquesta dissolució i evitar que es torni a dipositar sobre les superfí-
cies. També, com hem assenyalat, el detergent ens ajuda amb el problema de 
la tensió superficial de l’aigua.

Per tant, el producte de neteja ha de tenir una triple funció:

– Propietat tensoactiva o surfactant: reduir la tensió superficial de l’aigua, 
de manera que aquesta entri en contacte amb les superfícies.

– Propietat emulgent: afavorir la formació de microgotes de greix que es 
mantinguin en l’aigua sense barrejar-se.

– Propietat dispersant: evitar que la brutícia arrencada de les superfícies s’hi 
torni a dipositar.

La composició del producte de neteja ha de complir aquestes funcions i 
altres de secundàries. Per aquesta raó, un producte de neteja estàndard 
conté:

En funció de tipus de producte de neteja que es vulgui utilitzar, els compo-
nents hi seran presents o absents i en major o menor concentració. Respecte 
de l’aspecte del detergent, els optimitzadors de l’acabat final determinaran si 
el detergent és, per exemple, líquid o en pols.

Mesclats amb els anteriors, o en productes separats, també cal afegir:

– Neutralitzadors: rebaixen el pH alcalinitzat pel detergent.
– Lubricants: protegeixen els metalls de l’oxidació.

Enzims

Són unes proteïnes que degraden 
certes molècules orgàniques. En 
ser proteïnes, es deterioren amb 
la temperatura, de manera que 
un detergent enzimàtic ha de ser 
utilitzat a una temperatura màxi-
ma al voltant dels 55 ºC.

Ampliació: millora de la qualitat de l’aigua

Filtració Sistema per eliminar partícules de l’aigua mitjançant tamisos de diferent 
diàmetre.

Destil·lació Consisteix en evaporar l’aigua i condensar el vapor.

Descalcificació 
per�intercanvi�catiònic

Es fa passar l’aigua amb carbonat de calci per una columna de resina 
que substitueix el calci per sodi. Aquesta sal és soluble i no deixa dipò-
sits de calç ni influeix en el poder escumant del detergent.

Desionització Mètode similar a l’anterior en què els ions positius i negatius de les sals 
minerals s’intercanvien amb ions H+ i OH– i formen aigua.

Osmosi inversa
Consisteix en aplicar una pressió mecànica a una solució amb impureses 
forçant-la a través d’una membrana semipermeable, de manera que les 
sals hi queden atrapades.

Producte Funció

Desincrustants Per arrencar la brutícia de l’instrumental.

Inhibidors de la corrosió Per mantenir la integritat de l’instrumental.

Enzims Per descompondre les molècules orgàniques.

Productes�ablanidors Sals d’intercanvi per eliminar la duresa.

Biocides Per eliminar els microorganismes.

Escumants�/�antiescumants Per regular la formació d’escuma.

Optimitzadors�de�l’acabat�final Perfums, espessidors, colorants, etc.
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73/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

1.4. Mètodes de neteja

En el medi hospitalari, hi ha tres mètodes de neteja en funció de la com-
patibilitat del material i de les recomanacions del fabricant. Aquests mè-
todes són:

Neteja automàtica

És el sistema d’elecció per a la neteja d’instrumental i es farà servir sempre 
que no estigui contraindicat per alguna raó.

Consisteix en l’ús de màquines rentadores que duen a terme una neteja des-
incrustant mitjançant un sistema similar al dels rentaplats de la llar. Consis-
teixen en una cambra d’acer inoxidable amb safates regulables i un sistema 
d’aspersió d’aigua a diversos nivells, que llança aigua a pressió sobre l’instru-
mental. Per a altes necessitats de processament, hi ha túnels de rentada que 
realitzen les diferents fases en cambres independents. 

1

Neteja automàtica

Protocol: 
1. Preparar el material necessari i prendre les mesures de protecció adequades.
2. Submergir l’instrumental immediatament després del seu ús en aigua tèbia 

amb un detergent enzimàtic durant 10 minuts.
3. Prerentar manualment (vegeu la rentada manual), esbandir i inspeccionar.
4. Introduir a les mà-

quines sense sobre-
carregar les safates 
ni generar ombres 
de rentada. És molt 
important obrir l’ins-
trumental articulat.

5. Aplicar el programa 
corresponent al ma-
terial.

Materials: instrumental, pan-
talla antiesquitxades o mas-
careta, ulleres, gorra, bata 
llarga o davantal, sabates an-
tilliscants, guants gruixuts de 
fregar.

Tècniques

!

Abans�d’iniciar�la�tècnica:�
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i prendre les següents mesures de protecció:

– Pantalla antiesquitxades o mascareta i ulleres.
– Gorra i bata llarga o davantal.
– Sabates antilliscants.
– Guants gruixuts de fregar.

En�finalitzar�la�tècnica:�
1. Recollir el material.
2. Treure’s els guants i rentar-se les mans.
3. Registrar la tècnica realitzada.

Passos�comuns�per�a�tots�els�protocols
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8 3/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Aquestes màquines realitzen totes les fases de la neteja de forma seqüencial. 
Un cicle automàtic estàndard per a instrumental quirúrgic segueix els passos 
següents: 

Prerentada�de�2’�amb�aigua�de�l’aixeta�freda.

Polvorització�enzimàtica�de�20’’�amb�aigua�normal�a�64-66�°C.

Remull�enzimàtic�d’1’.

Esbandida�de�15’’�amb�aigua�normal�freda�(x2).�

Rentada�durant�2’�amb�detergent�i�aigua�normal�a�64-66�°C.�

Esbandida�de�15’’�amb�aigua�normal�calenta.�

Esbandida-desinfecció�tèrmica�de�2’�(80-93�°C).

Esbandida-lubricació�de�10’�amb�aigua�purificada�a�64-66�°C.

Assecament�amb�aire�calent�de�7’�a�30’�(116�°C).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Les rentadores d’instrumental modernes porten un ablanidor d’aigua incor-
porat per descalcificar l’aigua entrant i evitar la formació de residus. Con-
sisteix en un dipòsit de resines d’intercanvi iònic que s’han de regenerar 
periòdicament.

Les màquines normalment porten tres productes de neteja: un detergent al-
calí no escumogen, un lubricant i un neutralitzant àcid.

Un cop acabat el procés, cal revisar el material per assegurar-se que la neteja 
s’ha completat correctament i que no s’ha deteriorat. És important prestar 
especial atenció a les articulacions i peces mòbils.

Neteja per ultrasons

No sempre es pot fer una rentada automàtica. A vegades, l’instrumental té 
zones de difícil accés (broques), és molt petit (freses), no aguanta altes tem-
peratures o és necessària una neteja ràpida de petita quantitat de material. 
En aquest cas, la neteja per ultrasons és el mètode més adequat. De vegades, 
es fa com a pas previ a una neteja automàtica per descarregar matèria orgà-
nica.

És un mètode en el qual l’acció mecànica procedeix de la vibració ocasionada 
per l’emissió d’ultrasons en un medi líquid. Aquestes ones d’alta freqüència 
produeixen microbombolles instantànies (cavitació) dins l’aigua que imme-
diatament col·lapsen i fan vibrar les partícules de brutícia dipositades sobre 
l’instrumental; així s’aconsegueix que es desprenguin.

L’aparell es denomina netejador ultrasònic i consta d’un generador d’ultra-
sons, una cubeta plena d’aigua, reixetes per a l’instrumental i una tapa pro-
tectora.

Com en qualsevol neteja, a més de l’acció mecànica, són necessaris productes 
químics que dissolguin la brutícia. En aquest cas, es fa servir un detergent 
enzimàtic per facilitar la degradació dels compostos orgànics. Per evitar el 
deteriorament dels enzims, la temperatura de la rentada no ha de superar la 
indicada pel fabricant, generalment 55 ºC.

Tot i això, també cal tenir en compte que aquest sistema té limitacions, de 
forma que no pot usar-se amb materials flexibles, com cautxú o silicona, en 
miralls i òptiques ni en motors.

Rentadora automàtica (font: 
Smeg).

8

Cubeta d’ultrasons (font: 
Bandelin).

9
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93/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Pel que fa al procediment d’ús, consisteix en seguir els següents passos:

2

Neteja per ultrasons

1. Preparar el material necessari i prendre les mesures de protecció adequades.
2. Omplir la cubeta amb aigua desmineralitzada.
3. Afegir la dosi adequada del detergent enzimàtic per a ultrasons.
4. Submergir completament l’instrumental sense sobrecarregar les safates, te-

nint la precaució d’exposar el màxim possible articulacions i peces mòbils.
5. Tancar la tapa i posar el programa adequat.
6. Esbandir abundantment o processar en màquina rentadora.
7. Escórrer i assecar amb draps que no deixin restes o amb pistoles d’aire a pressió.

Materials: instrumental, pan-
talla antiesquitxades o mas-
careta, ulleres, gorra, bata 
llarga o davantal, sabates 
antilliscants, guants gruixuts 
de fregar.

Tècniques

Cal dur a terme, amb la periodicitat que indiqui el fabricant, un test per 
comprovar-ne el funcionament correcte. El mètode més habitual és introduir 
una làmina de paper d’alumini, programar un cicle de neteja i comprovar 
que s’ha perforat regularment.

Neteja a mà

A causa del risc de tall i de l’alta quantitat de matèria orgànica present en l’ins-
trumental, aquest mètode s’ha de fer només quan sigui l’única opció possible. 
Sol ser el mètode d’elecció en instrumental termosensible, com endoscopis fle-
xibles, però també per a qualsevol instrumental que es necessiti en el moment.

Consisteix en dur a terme l’acció mecànica a mà mitjançant esponges i ras-
palls externs i interns en una pica profunda, per evitar esquitxades, i amb 
un detergent enzimàtic en aigua tèbia. Finalment, s’ha d’esbandir abundant-
ment i assecar amb draps que no deixin residus o amb aire a pressió.

Per minimitzar el risc en la fregada, és obligatori prendre les precaucions 
universals i usar equips de protecció personal.
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10 3/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

1.5. Protecció personal durant la rentada

L’instrumental que arriba a la central de neteja ve molt brut i amb una alta 
càrrega microbiana. 

Amb la finalitat d’evitar el risc de contaminació, cal aplicar les següents me-
sures de protecció:

– Pantalla antiesquitxades o mascareta i ulleres.
– Gorra i bata llarga o davantal. 
– Sabates amb sola de goma antilliscant. 
– Guants gruixuts de fregar o doble guant d’exploració.

3

Neteja manual

Protocol: 
1. Preparar el material necessari i prendre les mesures 

de protecció adequades.
2. Omplir la pica d’aigua tèbia i afegir la dosi correcta 

del detergent adequat.
3. Fregar minuciosament l’instrumental utilitzant les 

esponges i els raspalls interns i externs adequats a 
cada tipus d’instrumental. Insistir en cavitats i zones 
de difícil accés.

4. Esbandir abundantment amb aigua freda amb 
l’ajuda de dutxes de mà o amb xeringues plenes 
d’aigua.

5. Escórrer i assecar amb draps que no deixin restes o 
amb pistoles d’aire a pressió.

Materials:�instrumental, pantalla antiesquitxades 
o mascareta, ulleres, gorra, bata llarga o davantal, 
sabates antilliscants, guants gruixuts de fregar.

Tècniques

Neteja manual (font: Fibertech).10

Protecció personal per a neteja d’instrumental.11
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113/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Sí

Sí

SíNo

No

No

1.6. Normes bàsiques de neteja d’habitacions i espais

És funció del TCAI mantenir nets els equips assistencials, l’instrumental i 
altres elements sanitaris. Per això, s’han de tenir en compte certes condicions 
de neteja:

– Netejar quan estigui pautat i sempre que hi hagi brutícia.
– Usar les proteccions, el material de neteja, els detergents i les dosis indica-

des en els protocols.
– No netejar mai en sec, fer servir baietes humides o pals de fregar.
– Netejar de dalt cap a baix i de dins cap enfora.
– En el cas de pacients aïllats, deixar les seves habitacions per al final si són 

infecciosos o fer-les al principi si estan immunodeprimits.
– Respectar les normes de circulació dels materials que eviten els encreua-

ments del net amb el brut.

Algorisme de decisió per a neteja de material

Segons el vist anteriorment, la decisió de com netejar un determinat instru-
mental dependrà de les següents variables:

Neteja de l’instrumental

La Sílvia ha de decidir com rentar un instrument metàl·lic estret, buit i fi. 

Com ho hauria de fer?

Casos pràctics 1

Instrumental

Rentada 
ultrasònica

Rentada 
manual

Rentada 
automàtica

No

Suporta una alta 
temperatura?

És urgent?

És sensible 
a l’ultrasò?

Té zones 
de difícil accés?

Sí
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  Desinfecció del material sanitari

La neteja no és un mètode específic d’eliminació de microorganismes, i, en-
cara que ja hem vist que rebaixa la càrrega bacteriana, no sempre és sufi- 
cient. En aquest cas, cal recórrer a mètodes més contundents, com la desin-
fecció.

La desinfecció és una tècnica que té per objectiu eliminar els microorga-
nismes presents en forma vegetativa en els éssers vius i en els objectes 
inerts.

Des d’una perspectiva més estricta, es prefereix utilitzar els termes “desinfec-
ció” i “desinfectant” per a materials inerts, i “antisèpsia” i “antisèptic” per a 
teixits vius, encara que moltes vegades es fan servir com a sinònims. 

Segons aquesta definició, la desinfecció no elimina totes les formes micro-
bianes, sinó només aquelles en què desenvolupen la seva vida normal, però 
és ineficaç davant les espores bacterianes i els prions. Per eliminar comple-
tament tot element viu, cal recórrer a l’esterilització.

La formació d’espores és una característica d’alguns bacteris del fílum Firmi-
cutes, que poden transformar-se en unes estructures resistents davant dificul-
tats ambientals fins que aquestes condicions es normalitzen. Poden resistir 
en aquest estat durant diversos milers d’anys, i fins i tot es coneix un cas 
d’espores bacterianes amb vida latent després de 250 milions d’anys.

2.1. Factors implicats en la desinfecció

En la desinfecció del material, cal tenir en comp-
te quatre factors fonamentals:

– Microorganismes: el nombre de microorganis-
mes i el tipus.

– El material: la seva naturalesa i l’ús que se li 
hagi de donar.

– Temps: com a norma general, com més temps 
utilitzem, més eficaç serà la desinfecció.

– Desinfectant: el tipus de desinfectant i la seva 
concentració.

També en aquest cas, com en el cercle de Sinner, 
si s’altera un dels factors es pot compensar modi-
ficant els altres.

Per exemple, si el nombre de microorganismes és 
molt elevat, caldrà aplicar el mateix desinfectant 
durant més temps o utilitzar un desinfectant amb 
més poder biocida. El mateix passa si el microor-
ganisme és més resistent.

Des d’un altre punt de vista, si el material conta-
minat és sensible, per exemple a la calor, caldrà 
utilitzar un desinfectant no calorífic o aplicar-lo 
durant un temps més curt.

Vegem ara aquests factors un per un.

2.

Firmicutes

Fílum bacterià, majoritàriament 
grampositiu, que sol produir 
espores resistents que dificulten 
la seva eliminació.
Formen part d’aquest fílum 
bacteris de l’ordre Bacillales, 
Clostridiales i Mycoplasmatales, 
responsables de malalties com 
l’àntrax, el tètanus, el botulisme i 
la pneumònia atípica.

Prió

És un tipus d’agent infecciós 
format per una proteïna (pro-
teïna priònica) capaç de formar 
agregats moleculars que causen 
malalties com l’encefalopatia 
espongiforme bovina (“mal de les 
vaques boges”) o la seva variant 
humana, la síndrome de Creutz-
feldt-Jakob.
Per destruir-lo, es necessita un 
procediment especial anomenat 
reprocessament de prions.

Nom i relació dels diferents grups (tàxons) d’éssers vius. Es remar-
quen en vermell el fílum i l’ordre.

12

����������Espècie

                      Gènere

                                  Família

                                                Ordre

                                                           Classe

                                                                         Fílum

                                                                                    Regne

                                                                                             Domini
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133/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Els�microorganismes

Com hem assenyalat anteriorment, hi ha dos 
factors relacionats amb els microorganismes 
que influeixen en la desinfecció: el nombre i el 
tipus.

El nombre influeix perquè, naturalment, com 
més gran sigui la càrrega microbiana, major di-
ficultat trobarem per a la desinfecció. Per això, 
és important rebaixar aquesta càrrega tant com 
puguem, realitzant una neteja prèvia i deixant 
passar el menor temps possible entre l’ús i la des-
infecció.

D’altra banda, els diferents tipus de microorga-
nismes poden tenir més o menys sensibilitat als 
mètodes de desinfecció. Alguns s’eliminen fàcil-
ment amb tècniques poc agressives, mentre que 
altres són més resistents als desinfectants i resul-
ten molt difícils d’eliminar. Per exemple, els vi-
rus amb embolcall són molt sensibles a les condi- 
cions ambientals; alguns, com el de la ràbia, no 
sobreviuen a 50 ºC. En canvi, altres, com ara els 
prions, no s’inactiven fins als 132 ºC.

La figura 13 mostra com s’ordenen els diferents 
tipus de microorganismes de major a menor resis-
tència. 

El�material�que�hem�de�desinfectar

Els diferents tipus de material s’han de sotmetre a diferents processos d’eli-
minació de microorganismes en funció de diferents criteris. Caldrà tenir en 
compte les següents variables:

– El seu estat: sòlid, rígid, elàstic, en pols, líquid, etc.
– La seva resistència: a la calor, a l’oxidació, als productes químics.
– La zona del cos on s’han d’utilitzar: la pell, les mucoses, etc.

A partir d’aquest últim criteri, Spaulding va classificar el material en tres 
tipus:

– Material crític (C): aquell que entra en contacte amb teixit estèril, el siste-
ma vascular o aparells a través dels quals flueix sang.

– Material semicrític (SC): aquell que ha de contactar amb pell no intacta o 
mucoses.

– Material no crític (NC): aquell que contactarà amb pell intacta.

El criteri de Spaulding es basa en el grau de desinfecció que tenen de forma 
natural les diferents zones del cos. Així, els vasos sanguinis no estan mai 
en contacte amb cap tipus de microorganismes, i per tant l’instrumental 
que s’utilitza sobre ells haurà d’estar-ne lliure. De la mateixa manera, la 
mucosa de la boca, en estar oberta a l’exterior, està en contacte perma-
nent amb certa quantitat i tipus de microorganismes, per la qual cosa els 
instruments que es facin servir sobre seu han de mantenir les mateixes 
condicions. 

Micobacteri

Gènere bacterià molt resistent a 
la desinfecció que inclou espècies 
patògenes com la productora 
de la tuberculosi (Mycobacterium 
tuberculosis) o la lepra (M. leprae).

Embolcall�víric

És una membrana lipídica que en-
volta el virus, típica dels virus que 
parasiten animals. Es tracta d’una 
porció d’aquesta cèl·lula que el 
virus “arrossega” en sortir-ne, mo-
dificada amb proteïnes víriques.
En ser de tipus membranós, és 
bastant fàcil d’eliminar, cosa que 
fa aquest tipus de virus molt 
sensible als desinfectants.

Tipus de microorganismes per la seva dificultat d’eliminació.13

Prions

Espores�bacterianes

Micobacteris

Protozous

Virus petits sense embolcall

Virus grans sense embolcall

Bacteris�i�fongs�vegetatius

Virus grans amb embolcall

+
RESISTÈNCIA

-
RESISTÈNCIA
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14 3/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

A la taula següent, podem veure’n alguns exemples.

Tipus Exemples

Crític Instruments i dispositius quirúrgics, sondes endovenoses, implants, endoscopis 
per a cavitats estèrils, catèters cardíacs, etc.

Semicrític

Tubs endotraqueals, endoscopis o laringoscopis, accessoris de diàlisi, espèculs 
vaginals, etc.

Termòmetres i tancs d’hidroteràpia.

No crític Termòmetres d’axil·la, orinals, orinals plans, desfibril·ladors, mànecs de tensió 
arterial, estetoscopis, màquines d’ECG, parets, terres i mobles.

El�temps�d’acció

Ja hem dit que, en termes generals, com més temps de desinfecció, major 
eficàcia. Tot i això, si bé és cert que cal un temps mínim per tal que s’ar-
ribi a la desinfecció, a partir de cert moment ja no s’aconsegueix desinfec- 
tar més.

El temps mínim de desinfecció és el necessari perquè la quantitat de microor-
ganismes descendeixin fins a eliminar les formes vegetatives. A la figura 17, 
es pot veure com una línia vermella.

Cada desinfectant té un temps de desinfecció diferent sobre els diferents mi-
croorganismes, més curt com més sensibles siguin. Per exemple, el glutaral-
dehid al 2% elimina les formes vegetatives bacterianes en tot just 2 minuts, 
els fongs i els virus petits sense embolcall en 10 minuts i el Mycobacterium 
tuberculosis, en 20 minuts. Fins i tot té activitat esporicida a partir de les 
3 hores i arriba a l’esterilització en aproximadament 10 hores.

Aquest temps s’anomena temps d’esterilització i, en ser tan llarg, no resulta 
eficient el seu ús com a esterilitzant.

Material crític.14

Material semicrític.15

Material no crític.16

Temps de desinfecció.17

M
ic

ro
or

ga
ni

sm
es

Desinfecció

Temps

Temps de 
desinfecciò

Temps 
d’esterilització
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153/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Els�desinfectants

Els desinfectants són els agents que han de dur a terme la desinfecció. Segons 
el tipus de desinfectant, s’estableixen tres nivells de desinfecció:

– Baix nivell (DBN) 
 Elimina alguns bacteris i alguns fongs i virus, però no virus sense embol-

call, micobacteris, espores ni prions.
– Nivell intermedi (DNI) 
 Elimina la majoria de bacteris, virus i fongs, però no micobacteris, espores 

ni prions.
– Alt nivell (DAN)
 Elimina tots els microorganismes, fins i tot algunes espores bacterianes, 

però no elimina prions.

La forma d’eliminar tots els microorganismes és l’esterilització.

En el següent esquema, podem veure la relació entre la classificació de Spaul-
ding i els tipus de desinfecció.

2.2. Mètodes de desinfecció de materials

La desinfecció de l’instrumental i dels materials sanitaris es pot dur a terme 
mitjançant dos grups de mètodes.

a) Mètodes físics

Són aquells mètodes basats en l’aplicació de diferents tipus d’energia. Aques-
ta pot ser de dos tipus:

Material 
crític

Material 
semicrític

Material 
no crític

Esterilització

Desinfecció�de�
nivell intermedi

Desinfecció 
d’alt�nivell

Desinfecció 
de�baix�nivell

Relació entre la classificació de Spaulding i els nivells de desinfecció.18
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16 3/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Pasteurització

És un mètode en el qual s’aplica calor per la seva capacitat de provocar danys 
cel·lulars i moleculars. Concretament, consisteix en aplicar calor fins a pro-
duir un augment de la temperatura entre 65 ºC i 95 ºC durant un temps que 
oscil·la entre un minut i una hora. Com hem dit abans, a menor temperatura 
més temps.

Destrueix bacteris i gran part de fongs, virus i protozous, i s’aplica sobre 
líquids o a través seu, principalment per desinfectar roba, orinals, orinals 
d’ampolla, orinals plans, etc.

Radiació ultraviolada

En aquest cas, consisteix en aplicar una radiació de l’ultraviolat C a curta 
distància de l’instrumental que volem desinfectar. Aquest tipus de radiació 
no ionitzant altera els àcids nucleics dels microorganismes i impedeix que es 
reprodueixin i causin infeccions.

És un mètode eficaç sobre superfícies netes i no rugoses que s’aplica mit-
jançant làmpades d’UV. Si s’aplica durant molt de temps, es pot arribar a 
l’esterilització.

Al contrari que en el cas de les radiacions ionitzants, no es requereix una 
protecció especial per usar aquest mètode.

b) Mètodes químics

Un mètode químic de desinfecció és aquell en què un producte químic elimi-
na d’una manera o altra un cert tipus de microorganismes. La forma d’acció 
varia segons la família de productes químics, encara que destaquen l’oxida-
ció dels components cel·lulars i la coagulació de les proteïnes.

No tots els productes químics actuen sobre tots els microorganismes, de for-
ma que cal usar diferents productes per als diferents microorganismes.

Els productes desinfectants es poden aplicar de diferent forma sobre l’ins-
trumental. Les formes més habituals són la immersió en el desinfectant, el 
ruixat en forma d’esprai i la loció mitjançant esponges o draps.

Derivats clorats: són productes que contenen clor com a element actiu. Són 
actius enfront de bacteris i virus però variables enfront de micobacteris i es-
pores. El més usat és el lleixiu.

Hipoclorit de sodi o lleixiu (NaClO)

Concentració 5,25%
Nivell

Temps 10 minuts.

Indicacions
Terres, lavabos, àrees de preparació d’aliments, 
tractament d’aigües i desinfecció d’aparells de 
diàlisi.

Observacions Se sol presentar en forma sabonosa. Diluir en ai-
gua freda i no mesclar amb altres desinfectants.

B M

Rentadora d’orinals amb desin-
fecció per pasteurització (font: 
Matachana).

19
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173/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Derivats d’amoni quaternari: són productes amb acció bactericida, fungici-
da i viricida. Destaca el clorur de benzalconi.

Clorur de benzalconi

Concentració Segons producte.
Nivell

Temps Segons producte.

Indicacions Ambulàncies, terres, parets, llits o mobles.
Instrumental i quiròfans.

Observacions No fer servir juntament amb detergents aniò-
nics, aigües dures ni cotó.

Derivats fenòlics

Concentració 1% - 5%
Nivell

Temps Segons producte.

Indicacions Terres, parets, llits o mobles i material no 
crític.

Observacions No usar juntament amb detergents catiònics, no 
iònics ni aigües dures. Irrita pell i mucoses.

Povidona iodada

Concentració 7,5% - 10%
Nivell

Temps 10 minuts.

Indicacions
Desinfecció de tancs d’hidroteràpia, orinals 
d’ampolla i termòmetres.
Asèpsia de la pell i de ferides contaminades.

Observacions Emmascara les ferides, corroeix els metalls, 
irrita la pell i les mucoses.

B

B

M

M

M

Fenols: són un conjunt d’alcohols aromàtics usats com a desinfectants des de 
l’època de Lister. Actualment, es fan servir l’ortofenilfenol i l’ortobenzilpa-
raclorofenol.

Productes iodats: són productes bactericides, viricides i fungicides, que s’uti-
litzen també contra els protozous. El iode és un oxidant fort, que en contac-
te amb els microorganismes els destrueix per l’oxidació dels seus elements 
cel·lulars. El més usat és la povidona iodada, una molècula que allibera iode 
lentament.
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18 3/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Alcohols: són bactericides de potència intermèdia sense acció esporicida que 
s’usen en la desinfecció de superfícies i articles no crítics. Els més usats són 
l’etanol i l’isopropanol.

Biguanides: són compostos nitrogenats de funció molt variada, com medica-
ments antidiabètics, antimalària i antisèptics. Dins d’aquests últims, destaca 
el gluconat de clorhexidina, eficaç biocida que actua sobre les membranes 
bacterianes i, tot i que no és esporicida, n’impedeix el desenvolupament. Una 
altra biguanida menys usada és l’alexidina.

Desinfectants�d’alt�nivell

Són els que s’utilitzen per desinfectar elements semicrítics. En ocasions, es 
pot arribar a l’esterilització en elements crítics. Analitzarem els quatre pro-
ductes més usats en l’àmbit hospitalari:

Aldehids: són productes molt actius contra tot tipus de microorganismes, 
encara que resulten molt tòxics i irritants per a les persones. El formaldehid 
és un potent desinfectant que ja no s’utilitza a causa de la seva perillositat. 
En el seu lloc, s’usen el glutaraldehid i l’ortoftalaldehid. Tots dos tenen acció 
desinfectant d’alt nivell i són esporidicides, però només si s’utilitzen en perí-
odes de temps molt llargs, de manera que no són recomanables per a aquesta 
funció.

Normalment, aquest tipus de desinfecció es duu a terme de forma manual, 
però existeixen màquines que automatitzen el procés.

Isopropanol

Concentració 70%
Nivell

Temps 10 minuts.

Indicacions Desinfecció de material no crític.

Observacions Enterboleix el metacrilat, resseca la pell i és 
inflamable.

Clorhexidina

Concentració 4%
Nivell

Temps 2 - 20 minuts.

Indicacions Desinfecció de material no crític.

Observacions
No mesclar amb derivats clorats, ni amb 
sabons.
Diluir amb aigua destil·lada.

B M

M
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193/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Oxidants: són productes de diferent naturalesa que tenen en comú oxidar 
diferents elements cel·lulars, principalment les membranes, però també pro-
teïnes i ADN. Els més utilitzats per a la desinfecció d’alt nivell són el peròxid 
d’hidrogen i l’àcid peracètic.

Tots dos productes, en determinades condicions fisicoquímiques, certes con-
centracions o combinats amb altres elements químics, poden ser utilitzats 
com a agents esterilitzants.

Glutaraldehid (GTA)

Concentració 2%
Nivell

Temps 20 minuts.

Indicacions
Dialitzadors, equips de teràpia respiratòria i 
d’anestèsia.
Instrumental termosensible, com endoscopis.

Observacions

Requereix activació.
Usar amb mesures de protecció completes per 
la seva alta toxicitat. Ambient ventilat.
Esterilitza a les 10 hores (no recomanable). 

Ortoftalaldehid (OPA)

Concentració 0,55%
Nivell

Temps 12 minuts

Indicacions
Dialitzadors, equips de teràpia respiratòria i 
d’anestèsia.
Instrumental termosensible com endoscopis.

Observacions

No requereix activació.
Actualment, substitueix el GTA per la seva millor 
eficàcia i major seguretat.
Esterilitza en més de 24 hores (no recomanable).

Peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada)

Concentració 2 - 6% 
Nivell

Temps 30 minuts.

Indicacions Tonòmetres, lents de contacte i equips 
de teràpia respiratòria.

Observacions

Incompatible amb alguns elements 
plàstics i metàl·lics.
Inactiva prions al 7,5% durant 30 
minuts.

Es

Es

Es

A

A

A
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20 3/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

2.3.  Precaucions en la manipulació de productes 
desinfectants

Tot i que actualment els productes comercials venen preparats per ser usats 
directament en les concentracions apropiades, en algunes ocasions cal ma-
nipular productes químics desinfectants per tal de preparar concentracions 
diluïdes a partir de productes concentrats.

Les dilucions s’expressen de diferent manera, una de les quals és la que indi-
ca la proporció de l’element concentrat respecte del total. Així, una dilució 
1:10 implica que hi haurà una part del desinfectant pur per cada 10 de mes-
cla final.

En aquests casos, cal tenir en compte les següents mesures de seguretat per 
evitar riscos químics, com cremades o intoxicacions.

Acid peracètic

Concentració 0,2% - 1%
Nivell

Temps > 10 minuts

Indicacions
Dialitzadors, equips de teràpia respiratòria i 
d’anestèsia.
Instrumental termosensible com endoscopis. 

Observacions

Usar amb mesures de protecció per la seva alta 
toxicitat.
Combinat amb adazone esterilitza en 10 
minuts.

Es A

4

Desinfecció per immersió d’un endoscopi flexible

Protocol:
1. Preparar el material necessari i prendre les mesures de protecció ade-

quades.
2. Preparar la solució de glutaraldehid seguint les instruccions indicades pel 

fabricant.
3. Introduir completament l’instrument.
4. Deixar actuar 20 minuts amb el contenidor tapat.
5. Escórrer i esbandir amb abundant aigua esterilitzada i assecar.

Tècniques

Respectar sempre les 
indicacions�del�fabricant�i�
de�la�fitxa�del�producte.

1 Diluir sempre amb 
aigua�freda.
4

Mantenir els envasos 
tancats�excepte�en�el�
moment�del�seu�ús.

5

Realitzar�les�mescles�
en llocs ventilats.
6

Llevat�d’indicació�
expressa,�no�mesclar�
productes�diferents.

7

En�cas�d’accident,�
seguir les normes de cada 
producte.

8Usar les mesures 
de protecció personal 
adequades.

2

Utilitzar�els�recipients�
indicats per a cada 
producte.

3
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213/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

Algorisme�de�decisió�per�a�desinfecció�de�material

Segons el vist anteriorment, la decisió de com desinfectar un determinat ma-
terial depèn de:

Per tot l’anterior, la decisió de com desinfectar un determinat material de-
pendrà de dos factors principals, sempre que ja estigui net. Aquests són:

– Sobre quina part del cos s’ha d’utilitzar (criteri de Spaulding).
– De quin material està construït.

Desinfecció del material

El Jordi ha de decidir com desinfectar un endoscopi que arriba net.

Explica de forma raonada com hauria de fer-ho.

Casos pràctics 2

Instrumental

Material 
semicrític

Esterilització

DAN

Material 
no crític

Elegir�segons�material
Desinfecció física
• Raigs UV
• Pasteurització
Desinfecció química
• Alcohol
• Amoni quaternari
• Fenols
• Derivats clorats
• Povidona

Elegir�segons�material
Desinfecció física
• Glutaraldehid
• Ortoftalaldehid
• Àcid peracètic
• Peròxid d’hidrogen

DBN/DMN

Sí

Sí

No Neteja

Material 
crític

Connecta amb 
mucosa o pell no 

intacta?

Travessa 
la pell 

o la mucosa?

Està net?

No

No

Sí
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22 3/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

 8.  Hi ha tres formes de 
netejar el material. Quines 
són? Explica per què se’n 
prefereix una respecte de 
les altres i quan es trien els 
mètodes alternatius.

 9.  Repassa la tècnica de neteja 
automàtica i compara-la 
amb el funcionament del 
rentaplats a casa teva. Quins 
passos tenen en comú?

10.  El cicle de rentada 
automàtica que apareix a la 
unitat és un cicle estàndard. 
Analitza’l i intenta explicar 
les raons de cada pas.

NETEJA 
I DESINFECCIÓ 
DEL MATERIAL 

SANITARI

Més activitats en la 
teva versió digital

L’aigua com a dissolvent

Productes químics de neteja

Protecció personal durant la rentada

Mètodes de desinfecció del material

Factors implicats en la desinfecció

El temps d’acció

Copia i completa el següent esquema al teu quadern.

1.  Explica la importància 
de la neteja en l’àmbit 
sanitari. Creus que és igual 
d’important en altres àmbits?

2.  Pensa en les següents zones 
d’un hospital: una consulta 
d’endocrinologia, una habitació 
de maternitat i un quiròfan. 
Amb quines zones de les 
que has vist a la unitat es 
correspondrien? Creus que 
haurien de tenir el mateix nivell 
de neteja? Explica les teves 
respostes i proposa un nivell 
de neteja per a cada zona.

3.  Descriu els elements del 
cercle de Sinner. Ets capaç 
d’identificar-los en un 
programa de la rentadora de 
casa teva? I en la teva dutxa 
diària?

Neteja del material 
sanitari

ResumeixResumeix

4.  Has de rentar un instrument 
termosensible, però alhora 
molt sensible als productes 
químics. Com modificaries 
el cercle de Sinner? I si no 
vols trigar més del que és 
habitual?

5.  Estàs a punt de rentar un 
instrument termoresistent 
amb un detergent enzimàtic. 
Podries rentar-lo a qualsevol 
temperatura? Explica la teva 
resposta.

6.  En el programa estàndard 
de neteja automàtica, es pot 
observar que s’usa aigua 
normal en tots els passos, 
excepte en l’esbandida final, 
en què s’usa aigua purificada. 
Per què creus que és així?

7.  Explica les tres propietats 
fonamentals que ha de tenir 
un producte de neteja i quins 
problemes busca resoldre 
cadascuna d’elles. 

ResolResol
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233/ Neteja i desinfecció de materials i instruments

14.  Representa els factors que 
influeixen en la desinfecció en 
un cercle similar al de Sinner.

15.  Classifica el següent 
instrumental segons la 
classificació de Spaulding: 
bisturí, laringoscopi, 
broncoscopi, orinal 
pla, termòmetre rectal, 
termòmetre axil·lar, 
maneguet de mesura de 
pressió arterial, triangle de 
Balkan, pinces de dissecció, 
colonoscopi i orinal d’ampolla.

16.  Fes una taula en la qual 
relacionis els diferents tipus 
de microorganismes amb 
els diferents desinfectants 
vistos a la unitat. Agrupa’ls 
segons si necessiten 
esterilització o desinfecció 
de nivell baix, mitjà o alt. 

17.  Busca exemples de 
microorganismes patògens, 
digues quina malaltia 
produeixen i classifica’ls 
en funció de la dificultat 
d’eliminació. Amplia la taula 
següent al teu quadern:

11.   Fes una gràfica de temps 
de desinfecció per al 
glutaraldehid amb les dades 
que apareixen en el temps 
d’acció.

12.  Amplia la informació que 
apareix a la unitat sobre el 
fílum bacterià Firmicutes.

13.  En la rentada automàtica 
d’instrumental, es fa una 
desinfecció tèrmica en 
la fase final del cicle de 
rentada. Quin tipus de 
desinfecció és? Investiga 
a quina temperatura 
renten un rentaplats i una 
rentadora i explica si arriba 
a ser desinfecció.

i Practica

Desinfecció 
del material sanitari

i Practica

Microorganisme Clostridium tetani

Tipus Bacteri que  
genera espores

Malaltia Tètanus

Tipus de  
desinfecció Esterilització

1.  Busca a l’aula-taller tres elements que necessitin 
neteja manual, neteja per ultrasons i neteja 
automàtica, respectivament. Ajuda’t de l’algoritme 
vist a la unitat. Realitza la neteja manual dels 
elements que has triat. Quin tipus de desinfecció 
els aplicaries?

2.  Usant un raspall de neteja d’instrumental, simula 
la neteja d’un bolígraf, com si fos un instrument 
quirúrgic. T’has pintat sense voler en alguna part 
de la mà?

3.  La Sílvia, després d’obtenir el títol de TCAI, és 
contractada per cobrir una plaça a la central 
d’esterilització d’un hospital. Haurà de dur a terme 
un procés de neteja i desinfecció d’instrumental. 
En arribar a la feina, el primer que fa és protegir-
se davant dels microorganismes. Per fer-ho, 
es posa bata, mascareta, guants i polaines 
i es dirigeix al muntacàrregues, on recollirà 
l’instrumental per netejar i desinfectar. Un cop 
recollit el material, procedeix a una prerentada 
per rebaixar la càrrega microbiana. Deixa en 
remull l’instrumental a les safates del quiròfan 
abans de començar amb la seva classificació.

Passat un temps, agafa els objectes metàl·lics i els 
col·loca a les cistelles de la màquina rentadora de 
manera que n’hi càpiga la major quantitat possible 
i així aprofitar el cicle de rentada. Però recorda que 
hi ha alguns instruments que no es poden rentar 
automàticament, entre altres un laringoscopi 
metàl·lic rígid i un endoscopi flexible, per la qual 
cosa decideix introduir-los al netejador ultrasònic. 
També recorda que l’endoscopi flexible té una 
lent delicada i decideix treure’l i rentar-lo a mà. Un 
cop acabat el procés, deixa l’instrumental perquè 
s’assequi abans de procedir al pas següent. 
Per rentar l’endoscopi, prepara un bany d’aigua 
de la xarxa a 60 ºC amb un detergent enzimàtic, 
utilitzant esponja suau, raspall flexible d’interior 
i xeringa per ficar aigua sabonosa a l’interior. 
Després, l’esbandeix amb aigua abundant. 
Finalment, duu a terme una desinfecció d’alt nivell 
amb àcid peracètic. Després, l’esbandeix i el deixa 
assecar. 
Al llarg del procés descrit, la Sílvia ha comès 
diversos errors. Pots indicar-los? Classifica’ls en 
errors en les mesures de protecció personal, 
errors en la neteja i en errors en la desinfecció.
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Posa’t a provaPosa’t a prova
 1. L’aigua dura té una gran quantitat de:

a. Calci.
b. Magnesi.
c. Calci i magnesi.
d. Fòsfor.

 2. La funció humectant del detergent és:
a. Evitar la formació d’escuma.
b.	Rebaixar	la	tensió	superficial	de	l’aigua.
c. Afavorir la dispersió de la brutícia.
d. Accelerar les reaccions químiques cel·lulars.

 3. El bany d’ultrasons és apropiat per a:
a. Netejar material òptic.
b. Netejar instruments amb cavitats.
c. Realitzar l’esbandida inicial.
d. No s’utilitza per a la neteja.

 4. Un instrument termosensible s’ha de rentar:
a. Automàticament en cicles normals.
b. Automàticament a baixa temperatura.
c. Manualment.
d. En bany d’ultrasons.

 5. Indica l’afirmació falsa:
a. Tot es renta de forma automàtica.
b. No s’ha de sobrecarregar la màquina.
c. L’instrumental articulat s’hi ha d’introduir obert.
d. El programa de rentada s’elegeix en funció 

de la càrrega.

En el repte inicial, una central de tractament d’instrumental de l’hospital rebia diferents materials per a 
la seva descontaminació: orinals d’ampolla, un estetoscopi, diversos instruments quirúrgics metàl·lics 
amb o sense articulacions, broques de traumatologia i un endoscopi flexible, tot això prerentat a la seva 
unitat d’origen. A la unitat, ja has après com s’hauria de tractar cada un.

Quin procés de descontaminació seguiràs? Quin tipus de neteja es realitzarà amb cada un?

Completa el repteCompleta el repte

 6. Els estetoscopis s’han de processar per:
a. DBN, per ser no crítics.
b. DNI, per ser semicrítics.
c. DAN, per ser crítics.
d. Totes les respostes anteriors són incorrectes.

 7. Segons Spaulding, un artroscopi i un 
endoscopi són materials:
a. Crítics.
b. Semicrítics.
c. Crític i semicrític, respectivament.
d. Totes les respostes anteriors són incorrectes.

 8. La pasteurització deu el seu nom a:
a. Una pasta aplicada sobre l’instrumental.
b. El tractament que els pastors donaven a la llet.
c. Louis Pasteur.
d. Totes les respostes anteriors són incorrectes.

 9. El DAN d’elecció per als endoscopis és:
a. Glutaraldehid al 2%.
b. Ortoftalaldehid al 0,55%.
c. Preferentment, l’ortoftalaldehid.
d. Isopropanol o alcohol isopropílic al 70%.

10. El glutaraldehid s’aplica a mà per:
a. Immersió.
b. Loció mitjançant esponges.
c. Ruixat en forma d’esprai.
d. Només es pot fer automàticament.
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