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REPTE INICIAL
La Josefina, pacient de 76 anys 
que viu sola, ingressa al centre 
hospitalari amb desorientació, i 
presenta un aspecte descurat i 
brut, amb eritema generalitzat. 
Després de la valoració inicial, es 
recomana la higiene completa de 
la pacient.

Com realitzaries la neteja 
general de la Josefina?
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14 2/ Higiene i neteja del pacient

  Anatomia de la pell

La pell és l’òrgan de major extensió del cos. Representa la primera bar-
rera defensiva del nostre organisme, i cobreix la totalitat de la superfície 
corporal.

La pell està formada per tres capes superposades que, des de la superfície a 
l’interior, són: epidermis, dermis i hipodermis (figura 1).

A la pell podem trobar tres tipus d’annexos cutanis: les glàndules sudorípa-
res, els fol·licles pilosebacis i les ungles.

– Hi ha dues varietats de glàndules sudorípares:

•	Les	eccrines: aboquen la secreció a l’exterior i es troben per tota la pell; 
en major nombre, en peus i mans. 

•	Les	apocrines: es localitzen en certes parts del cos (axil·les, pubis, etc.). 
La seva situació és més profunda. La seva desembocadura no se situa en 
l’epidermis, sinó en la beina d’un pèl, per sota de la desembocadura de 
la glàndula sebàcia. El producte de la seva secreció és més espès, olorós i 
ric en greixos i pigments.

– Els fol·licles pilosebacis són invaginacions de l’epidermis que s’introduei-
xen a la dermis.

1.

L’epidermis és un 
epiteli pla, estratificat 
i queratinitzat, format 
per diversos tipus 
cel·lulars diferents. 

La dermis és la capa 
de teixit conjuntiu. El 
seu gruix varia, segons 
les zones del cos, 
entre 1 i 2 mm.

La hipodermis és un 
teixit conjuntiu lax que, 
segons les zones de la 
pell i l’estat nutricional, 
resulta més o menys 
ric en teixit adipós.

Tall histològic de la pell.1

PèlPorus

Crestes 
i papil·les

Teixit 
connectiu

Múscul 
erector

Glàndula 
sebàcia

Glàndula 
sudorípara

Vasos 
sanguinis

Terminació 
nerviosa

Greix

A la pell es diferencien una sèrie 
de relleus o plecs, entre els quals 
destaquen els dels tous dels dits 
o el palmell de la mà, denominats 
dermatoglifs, i les arrugues de la 
cara que apareixen amb l’edat.

Sabies que...
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152/ Higiene i neteja del pacient

Cada fol·licle comprèn tres elements: els pèls, les glàndules sebàcies i el 
múscul erector del pèl (figura 2).

– Les ungles estan formades per cèl·lules aplanades, apilades unes sobre les 
altres. El seu creixement és longitudinal, continu i ininterromput (figura 3).

  Fisiologia de la pell

La pell és responsable d’una sèrie de funcions bàsiques, com són:

Cèl·lules mare per al creixement 
del cabell

S’està desenvolupant un nou mè-
tode en els trasplantaments de 
cabell, que utilitza cèl·lules mare 
pluripotents del pacient com a 
substitutes del fol·licle pilós.

2.

Les glàndules sebàcies: 
la majoria van associa-
des a un pèl.

El múscul erector del pèl: 
són fibres musculars que 
s’insereixen en la beina 
del fol·licle pilós. La seva 
contracció sota l’efecte del 
fred, la por, etc. desen-
cadena l’erecció dels pèls 
(“pell de gallina”).

Els pèls: es distribueixen per 
tota la pell, a excepció dels 
palmells de les mans i dels
peus. Contenen grànuls de 
melanina, que és el pigment 
responsable del color.

Fol·licle pilosebaci.2

Parts de l’ungla.3

Falange Matriu Cutícula Lúnula Superficie 
de l’ungla

Dermis Epidermis

Teixit 
subcutani

Regula la temperatura del cos mitjançant l’aportació sanguínia (vasodilatació i vasoconstricció), l’evaporació 
de la suor i l’aïllament que proporciona el greix de la hipodermis i el pèl corporal.

Serveix de cobertura o aïllament. Actua com una barrera física que protegeix l’organisme de les invasions 
bacterianes, les radiacions i els traumatismes mecànics.

De substàncies de rebuig a través de la suor.

Comunica l’individu amb el món exterior a causa del gran nombre de terminacions nervioses que asseguren 
la recepció dels estímuls tàctils, tèrmics i dolorosos.

De greix per les glàndules sebàcies. Aquest greix protegeix la pell de la sequedat, el clivellament i la radiació 
ultraviolada.

Assegura la síntesi de vitamina D.

Termoregulació

Funció 
secretora

Funció metabòlica

Excreció

Capacitat 
sensitiva

Protecció
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16 2/ Higiene i neteja del pacient

  Lesions de la pell

Les lesions elementals de la pell es poden dividir en primàries i secundàries.

3.1. Lesions primàries

Les lesions primàries són les que es formen sobre la pell sana. Poden ser 
planes, de contingut sòlid i de contingut líquid.

– Les lesions planes són canvis de coloració denominats màcules (figura 4). 
La seva causa més habitual és d’origen vascular.
Alguns tipus són:

Lesions planes

Eritema Enrogiment de la pell, amb augment de la temperatura local, produït per 
una vasodilatació capil·lar. Desapareix amb la vitropressió.

Angioma Màcula de color vermell produïda per un augment en la formació de vasos 
sanguinis de la dermis.

Telangièctasi Dilatacions permanents de petits vasos cutanis d’aspecte lineal o estrellat, 
que desapareixen amb vitropressió.

Púrpura

Màcula produïda per extravasació de sang, que no desapareix amb la vitro-
pressió i que, en evolucionar, canvia de color.
En principi, són vermelles, després morades i, finalment, grogues verdoses.
Segons la mida i la profunditat, es divideixen en superficials i profundes.

Superficials

Petèquies: puntiformes, no més grans de 2 mm.

Equimosi: coneguda com a cardenal, és una placa de 
majors dimensions.

Víbices: posseeixen forma de línia.

Profundes Hematoma: gran acumulació hemorràgica en dermis i 
hipodermis.

– Les lesions de contingut sòlid són:

Lesions de contingut sòlid

Pàpula És una lesió elevada, circumscrita, de menys d’1 cm, de color i forma varia-
ble, que tendeix a curar-se espontàniament sense deixar cicatriu (figura 5).

Placa Elevació en altiplà de major superfície que alçada, de més d’1 cm i que gene-
ralment és el resultat d’una agrupació de pàpules.

Favassa o fava Elevació circumscrita de consistència elàstica, deguda a un edema a la der-
mis, que desapareix en unes hores sense deixar resta residual.

Nòdul Lesió arrodonida, circumscrita, profunda i palpable, major d’1 cm.

– Les lesions de contingut líquid són:

Lesions de contingut líquid

Vesícula Lesió elevada, circumscrita, de contingut serós o hemorràgic, de menys 
de 0,5 cm.

Butllofa o flictena Lesió igual a la vesícula però de mida major a 0,5 cm (figura 6).

Pústula Lesió elevada, circumscrita, que conté exsudat purulent, de color, forma 
i mida variable.

Quist Lesió de tipus cavitat, amb contingut líquid, sòlid o semisòlid i de consis-
tència elàstica.

3.

Màcula.4

Pàpula.5

Butllofa.6
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172/ Higiene i neteja del pacient

3.2. Lesions secundàries

Les lesions secundàries són aquelles que es formen a partir d’una alteració 
patològica prèvia.

Es poden produir per pèrdua de substància o per modificació de lesions 
primitives.

– Les lesions per pèrdua de substància són:

Lesions per pèrdua de substància

Erosió Pèrdua de caràcter molt superficial en la continuïtat de la pell.

Excoriació Erosió lineal a causa del gratament (figura 7).

Fissura o ràgade Solució de continuïtat de la pell que afecta la dermis. Se sol localitzar al 
voltant d’orificis i plecs naturals.

Úlcera Pèrdua de substància que afecta fins a la hipodermis.

– Les lesions per modificació de lesions primitives són:

Lesions per modificació de lesions primitives

Temporals

Escama Dèficit en l’eliminació de la capa còrnia que produeix que 
s’acumulin fragments laminars d’aquesta. 

Crosta
Dessecació d’exsudats, sang i restes cel·lulars sobre la 
superfície cutània. Cobreixen la superfície de solucions 
de continuïtat (figura 8).

Escara Teixit necròtic en forma de massa negra. 

Permanents

Atròfia Disminució i/o desaparició d’algun component normal de 
la pell (figura 9). 

Esclerosi Procés d’augment del teixit connectiu dèrmic, apreciant- 
se pell dura que no es pot desplaçar. 

Cicatriu Teixit resultant de la substitució de la dermis per teixit 
conjuntiu, després d’una alteració d’aquesta dermis. 

Liquenificació Augment de les estructures normals de la pell a causa 
del gratament crònic.

Crosta.8 Atròfia.9

Excoriació.7

A sota de la crosta es forma una nova 
capa de cèl·lules per reparar la lesió. 
Un cop reparada, la crosta es desprèn.

L’atròfia es caracteritza per una 
disminució del gruix i la consistència 
de la pell.
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18 2/ Higiene i neteja del pacient

  Patologies de la pell, els cabells i les ungles

Existeixen nombrosos patologies que afecten la pell i els annexos cutanis.

Patologies de la pell

Infeccioses

Bacterianes
Fol·liculitis Infecció que afecta el fol·licle pilós.

Furóncol Infecció de les glàndules sudorípares que obstrueix la sortida de la suor.

Víriques Herpes simple Afectació vírica que apareix als llavis i la zona perilabial.

Micosis
Candidiasi Infecció per Candida albicans.

Tinya Infecció per fongs.

Infestacions
Pediculosi Infestació produïda per polls.

Sarna Malaltia produïda per un àcar.

Tumors

Benignes

Nevus Són màcules, pàpules o nòduls pigmentats (piga comuna).

Lipomes Dipòsit tou de greix sota la pell.

Berrugues Tumors epitelials causats per un virus.

Papil·lomes Formació callosa a la planta del peu, d’origen víric (berruga plantar).

Malignes
Melanoma Tumor originat en els melanòcits.

Epitelioma cutani Tumor originat a l’epidermis. Els més freqüents són el basocel·lular i l’espinocel·lular.

Altres

Psoriasi Alteració inflamatòria crònica de la pell, de causa desconeguda.

Dermatitis Inflamació de la pell associada a agents irritants, com sabons, metalls, etc.

Acne Inflamació de les glàndules pilosebàcies que cursa amb l’obstrucció dels seus porus.

Heloma Acumulació de la capa còrnia de la pell en un punt localitzat, generalment al peu (durícia comuna).

Patologies dels cabells

Alopècia Pèrdua del cabell per múltiples causes.

Hipertricosi Augment de la vellositat general o local.

Patologies de les ungles

Onicòlisi Tendència al trencament de les ungles degut a la seva fragilitat.

Onicogrifosi Engruiximent patològic de l’ungla, sobretot en el primer dit del peu.

Onicomicosi Infecció per fongs en les ungles.

Onicocriptosi Penetració de l’ungla (generalment del peu) en el curs unguial, produïda habitualment per un defecte en el seu tall.

  La higiene com a necessitat bàsica de salut

Per als pacients, la higiene és una activitat bàsica i fonamental, necessària 
per obtenir una sèrie de beneficis físics i psicològics: 

4.

5.

Mantenir la pell en bon estat per complir la seva funció de barrera.

Aprofitar el moment de la higiene per valorar l’estat de la pell (coloració, turgència, aparició d’úlceres, etc.).

Millorar l’autoestima del pacient en evitar la mala olor i aconseguir així la sensació de benestar.

Afavorir la relació i la comunicació del pacient amb l’equip d’infermeria.

Transmetre tècniques d’autocura i permetre que el pacient participi en la seva higiene en la mesura del possible.
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192/ Higiene i neteja del pacient

Consideracions generals

Abans de realitzar qualsevol tècnica d’higiene, és imprescindible que tin-
guem en compte una sèrie de consideracions generals:

– Mantenir la intimitat del pacient:

•	Fer	servir	elements	de	separació	amb	la	resta	dels	pacients,	com	para-
vents i cortines.

•	Tenir	la	porta	tancada	i	assegurar-nos	que	el	pacient	no	és	visible	a	tra-
vés de les finestres.

•	Tenir	 tot	 el	material	 preparat	 abans	 de	 començar	 per	 evitar	 sortir	 de	
l’habitació durant la realització de la tècnica.

– Evitar els corrents d’aire.
– Mantenir una temperatura adequada a l’habitació (entre 22 i 24 °C).
– Utilitzar sabons adequats per mantenir el pH de la pell.
– Mantenir la temperatura de l’aigua segons les preferències del pacient. 

Si el pacient no pot opinar, es mantindrà 1 o 2 graus per sobre de la 
temperatura corporal.

– Seguir un ordre establert, el qual, llevat de contraindicació, serà de net a 
brut i de dalt a baix. 

–	Tenir	cura	especialment	de	les	sondes	o	sèrums	que	pugui	tenir	posats	el	
pacient per evitar la seva desinserció.

Podem dividir les tècniques de neteja de pacients en dos grups:

– Neteja general: són les tècniques de bany del pacient que inclouen la ne-
teja en dutxa o banyera i la neteja del pacient enllitat.

– Neteja parcial: inclou la neteja dels cabells, la neteja genital, la higiene 
oral i la cura de les ungles.

5.1. Tècniques de neteja general

La neteja general és la que es realitza sobre tota la superfície corporal.

S’ha de dur a terme diàriament, generalment al matí, abans del canvi de roba 
de llit.

Canviem tota l’epidermis del 
nostre cos cada 28 dies, que és el 
temps que tarda una cèl·lula epi-
dèrmica a madurar i descamar-se 
des del seu naixement.
La higiene ajuda a eliminar 
aquests milions de cèl·lules 
descamades que, si s’acumulen, 
afavoreixen les malalties.

Sabies que...

Quan en els sabons es parla de 
pH neutre, realment és un pH 
àcid 5,5, però es diu que és neu-
tre respecte del pH de la pell.

Sabies que...

La pell té un pH àcid (pH 5,5) res-
pecte de l’interior de l’organisme 
(pH 7,33) com a mecanisme de 
defensa.
D’aquesta manera, els gèrmens 
patògens que viuen perfectament 
en un pH de l’interior de l’organis-
me, en estar en contacte amb el 
medi àcid de la pell sana, moren o 
creixen més lentament.

Sabies que...
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1

Neteja en dutxa o banyera

Descripció: és la tècnica de neteja que s’utilitza 
quan el pacient és autosuficient o requereix ajuda 
mínima. 

Protocol: 
1. Col·locar l’estora antilliscant a terra i, si cal, la ca-

dira o tamboret de bany (figura 10), comprovant, 
abans de començar la neteja, que està fermament 
ancorat.

2.  Sol·licitar al pacient que realitzi la seva higiene de 
forma habitual.

3.  Incidir en la importància d’assecar correctament la 
pell, mitjançant tocs suaus.

4.  Proporcionar crema hidratant.
5. Introduir la roba bruta a la bossa apropiada.
6.  Deixar el pacient en una posició còmoda al llit o la 

butaca.

Observacions:
– Si el pacient no pot realitzar la seva higiene de for-

ma independent, se li prestarà l’ajuda necessària per 
desvestir-se, banyar-se i aplicar-se crema, vestir-se i 
acomodar-se.

– Vigilar les mesures de seguretat, sobretot si el terra 
està mullat.

– Indicar al pacient la situació del timbre, per si neces-
sités alguna cosa o es trobés malament durant la ne-
teja.

– La higiene es pot realitzar de peu, però també es pot 
dur a terme assegut en una cadira de bany, si el pa-
cient ho necessita.

Materials: guants, estora antilliscant, cadira o tam-
boret de bany, esponges d’un sol ús, sabó neutre, 
tovallola de bany i de cara, crema hidratant, pijama 
o camisa de dormir, bossa per a la roba bruta i mate- 
rial d’higiene personal.

Tècniques

Cadira de bany.10

!

Abans d’iniciar el protocol:
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i posar-se els guants.
3. Explicar al pacient el que se li realitzarà i demanar la seva col·laboració, si 

és possible.

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

Passos comuns per a totes les tècniques

Si el pacient és independent o mínimament dependent, ho farà ell mateix, 
amb o sense la nostra ajuda, segons ho necessiti.

Quan el pacient no pugui aixecar-se, ja sigui perquè no pugui o perquè la 
seva patologia ho desaconselli, es realitzarà la neteja al llit.

TBE19CAT_U02.indd   20 18/02/19   17:27



212/ Higiene i neteja del pacient

2

Neteja del pacient enllitat

Descripció: és la tècnica de neteja per als pacients que 
pel seu estat no es poden aixecar del llit encara que 
conservin la seva mobilitat.

Protocol: 
 1. Oferir l’orinal pla o d’ampolla abans d’iniciar la 

neteja.
 2. Desvestir el pacient (si té via perifèrica, es despulla traient la camisa de dormir primer pel braç lliure i es vesteix 

començant pel braç amb via).
 3. Cobrir-lo amb el llençol o amb una tovallola. Situar el material necessari de manera que estigui al nostre abast.
 4. Col·locar el pacient en decúbit supí i protegir el llit amb travessers.
 5. Iniciar la neteja per la cara amb aigua sense usar sabó:

a) Rentar els ulls amb una gasa humida; si hi hagués secrecions, es retiren amb una gasa i sèrum salí en 
primer lloc i, a continuació, es renta l’ull de la vora interna a l’externa per evitar contaminar el conducte 
lacrimal i fent servir una gasa diferent per a cada ull.

b) Realitzar la higiene del pavelló auricular, utilitzant una gasa o tovallola de cara sense introduir res a l’interior 
de l’oïda.

c) Rentar la resta de la cara.
 6. Continuar la neteja en un ordre descendent: coll, espatlles, axil·les, braços, mans, tòrax, abdomen.
 7. Continuar amb cames i peus, flexionant les cames per facilitar-ne la neteja de la part posterior.
 8. Rentar la zona perineal i genital de davant cap enrere per evitar infeccions de microorganismes procedents 

de la regió anal, sobretot en el cas de les dones; es retira el prepuci en els homes, per poder rentar el gland, i 
posteriorment es deixa en la seva posició habitual.

 9. Col·locar el pacient en decúbit lateral per a la neteja i l’assecament de l’esquena i els glutis. Aplicar crema hi-
dratant, realitzant un suau massatge per reactivar la circulació.

10. Un cop acabada la higiene, aprofitar la posició de decúbit lateral i canviar la roba del llit.
11. Vestir el pacient, pentinar-lo i deixar-lo en una posició còmoda.

Observacions:
– Canviar l’aigua i l’esponja tantes vegades com sigui necessari.
– Oferir al pacient la possibilitat de rentar-se ell mateix la zona genital, si pot fer-ho.
– Ensabonar amb moviments circulars, esbandir i assecar a fons, realitzant tocs suaus amb la tovallola sense 

arrossegar-la per la pell.
– Evitar ensabonar en excés.

Materials: guants, orinal pla o d’ampolla, palangana 
amb aigua calenta, esponges d’un sol ús, sabó neu-
tre, sèrum salí, gases, tovallola de bany i de cara, tra-
vessers, roba de llit, pinta, crema hidratant, pijama o 
camisa de dormir i bossa per a la roba bruta.

Tècniques
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4

Neteja genital

Descripció: la neteja genital es realitza en ocasions que 
requereixen una neteja més exhaustiva de la zona, 
com després de la deposició, abans del sondatge vesi-
cal o abans de la presa d’una mostra per a urocultiu. 

Protocol: 
1. Col·locar el pacient en posició ginecològica (decúbit supí amb les cames flexionades i obertes), si és dona, i en 

decúbit supí amb cames separades, si és home.
2. Deixar al descobert la zona genital, cobrint la resta del cos.
3. Col·locar un protector al llit i l’orinal pla.
4. Assecar, insistint en els plecs interdigitals.

Materials: guants d’un sol ús, orinal pla, palangana o 
gerra amb aigua calenta (36-38 °C), travessers, turun-
des de gasa, esponges o draps de cel·lulosa d’un sol 
ús, sabó líquid i tovalloles.

Tècniques

5.2. Tècniques de neteja parcial

Aquestes tècniques es realitzaran segons les necessitats del pacient. 

3

Neteja dels cabells en pacient enllitat

Descripció: els pacients enllitats necessiten realitzar la 
higiene dels cabells almenys una vegada a la setmana.  

Protocol: 
 1. Des de la posició de decúbit supí, retirar el coixí i 

col·locar el pacient en posició de Roser.
Si no es pot retirar el capçal, col·locarem el pacient 
en diagonal, de manera que sobresurti el cap per 
un lateral del llit.

 2. Retirar la jaqueta del pijama i col·locar un travesser 
sota el cap i les espatlles del pacient.

 3. Enrotllar una tovallola al voltant del coll i col·locar 
l’hule, la bossa de plàstic o el dispositiu rentador 
de caps sota el cap i les espatlles del pacient, sub-
jectant aquest dispositiu i la tovallola amb una 
pinça.

 4. Fer un canal amb l’hule fins al recipient o la palan-
gana per recollir l’aigua, que estarà en una cadira 
al costat del llit del pacient (en el mercat existei-
xen dispositius en forma de canal que faciliten 
aquesta tècnica).

 5. Protegir els ulls amb la mà i mullar el cabell amb la 
gerra o l’irrigador d’ènema.

 6. Aplicar una petita quantitat de xampú i fer un massatge al cuir cabellut, fent moviments circulars i suaus amb 
les puntes dels dits.

 7. Esbandir els cabells a fons protegint els ulls.
Repetir dues vegades la tècnica.

 8. Assecar els cabells amb una tovallola, suaument.
 9. Retirar l’hule amb cura de no vessar restes d’aigua sobre el llit.
10. Acabar d’assecar els cabells amb la tovallola o l’assecador.
11. Pentinar i acomodar el pacient.

Materials: guants no estèrils, hule, travessers, 
tovalloles, xampú de pH neutre, gerres o bossa 
d’ènema de 1 500 cc amb aigua aproximadament 
a 37 °C, recipient per recollir aigua, bossa de plàs-
tic o dispositiu rentador de caps, pinça de Kocher, 
turundes de gasa, pinta o raspall, assecador i bos-
sa per a roba bruta.

Tècniques
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Cal protegir la intimitat del pacient.11

4

Higiene genital masculina: 
1. Ensabonar el penis, els testicles, el perineu, la regió 

perianal i el plec intergluti.
2. Retraure el prepuci i netejar el gland i el solc bala-

no-prepucial realitzant moviments circulars des del 
meat cap enfora. Utilitzar una esponja o turundes 
de gasa cada vegada.

3. Esbandir amb abundant aigua i col·locar el prepuci 
en seva posició original.

4. Assecar la zona suaument.
Higiene genital femenina: 
1. Rentar el pubis i els llavis majors.
2. Separar els llavis majors amb una mà i amb l’al-

tra rentar, de dalt a baix i de dins cap enfora, els 
llavis menors, el vestíbul perineal i la regió anal 
utilitzant esponja o turundes de gasa per a cada 
maniobra.

3. Esbandir amb aigua a raig i assecar amb cura.
En tots dos casos: retirar l’orinal pla, tapant-lo amb un 
travesser. 

Observacions:
– Si el pacient és autònom, se li ha de proporcionar el material perquè realitzi la seva higiene perineal.
– Observar la zona a la recerca d’inflamació, excoriació, inflor, flux excessiu i olor.

En pacients amb sonda vesical, inspeccionar la zona d’inserció d’aquesta sonda, ja que pot produir excoria- 
cions. 

– Prestar especial atenció als plecs. Si el pacient presenta fimosi, no forçar la retracció del prepuci.
– A vegades, es pot col·locar el pacient en decúbit lateral per realitzar la higiene anal.

5

Col·locació de l’orinal pla i l’orinal d’ampolla

Descripció: la micció, la defecació i la higiene geni-
tal dels pacients enllitats es realitzen en uns reci-
pients denominats orinal pla i ampolla de diüresi 
(figures 12 i 13).
L’orinal pla s’usa per a la micció de la dona al llit i per a 
la defecació i la higiene genital, tant de l’home com de 
la dona enllitats.
L’orinal d’ampolla de diüresi s’utilitza per a la micció de 
l’home. 

Protocol de col·locació de l’orinal pla: 
Pacient independent:
1. Mantenir la intimitat del pacient.
2. Protegir el llit amb un travesser.
3. Demanar al pacient que flexioni les cames i que, 

recolzant els talons al llit, aixequi els malucs.
En aquest moment, introduir l’orinal pla amb la nan-
sa cap als peus fins que l’anus quedi situat dins el 
buit de l’orinal pla (figura 14).

Materials: orinal pla o d’ampolla, guants, travessers, 
paper higiènic, mampara i roba per canviar el llit si 
fos necessari.

Tècniques
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5

Pacient dependent (la tècnica serà realitzada per dos TCAI):
1. Flexionar les cames del pacient i, amb un moviment coordinat entre els dos 

TCAI, aixecar la pelvis del pacient per poder introduir l’orinal pla.
2. Girar el pacient en decúbit lateral, col·locar l’orinal pla a l’altura del sacre del 

pacient en el lloc on ha de quedar posicionada i tornar a col·locar el pacient 
en decúbit supí, tenint cura que l’orinal pla quedi ben col·locat.

En tots dos casos:
1. Tapar el malalt amb el llençol i esperar que acabi l’evacuació.
2. Retirar l’orinal pla de forma inversa a com s’ha posat, cobrir-lo amb un tra-

vesser i portar-lo al lavabo.
3. Netejar amb paper higiènic l’àrea genital o realitzar la higiene genital segons 

la tècnica anterior.
4. Retirar el travesser de sota el pacient i, si cal, canviar el llit.
5. Buidar l’orinal pla.
Protocol de col·locació de l’orinal d’ampolla: 
1. Col·locar el pacient en posició de Fowler, si no hi ha 

contraindicació, per facilitar la diüresi i protegir el llit 
amb un travesser.

2. Si el pacient pot col·laborar o és independent, es 
col·locarà ell mateix l’orinal d’ampolla; si no és 
així, el TCAI introduirà el penis a l’orinal d’ampolla 
(figura 15).

3. Cobrir el pacient amb el llençol.
4. Una vegada que el pacient hagi finalitzat la mic-

ció, oferir-li paper higiènic perquè es netegi o bé 
netejar-lo.
Realitzar la higiene genital si fos necessari.

5. Si s’està mesurant la diüresi, anotar la quantitat 
d’orina en un gràfic.

6. Buidar l’orinal d’ampolla.

Observacions:
– És important que cada pacient tingui el seu propi orinal pla o d’ampolla i que estiguin marcats amb el número de llit.
– Després d’usar-se, els orinals plans o d’ampolla s’han de desinfectar segons el protocol del centre i esbandir bé 

abans del seu proper ús. 
– Quan al pacient se li dona l’alta, l’orinal pla i d’ampolla s’han d’esterilitzar amb els mitjans adequats abans que 

s’usin amb un altre pacient.
– Segons el grau de mobilitat del pacient, la col·locació de l’orinal pla es realitza entre un o dos TCAI.
– Cal observar l’orina (quantitat, color, transparència o terbolesa).

Col·locació de l’orinal d’ampolla.15

Col·locació de l’orinal pla.14

Orinal pla.12

Orinal d’ampolla.13
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Col·locació de bolquer en pacient adult (opcions 1 i 2).17

1

3

2

4

6

Col·locació del bolquer d’adult

Descripció: els bolquers s’utilitzen en cas de pacients 
sense control d’esfínters o en pacients inconscients, 
per mantenir-los nets i secs (figura 16). 

Protocol: 
Opció 1:
1. El bolquer es pot posar en la posició de decúbit supí; 

cal demanar al pacient que flexioni les genolls i re-
colzi els peus al llit (figura 17.1 i 2).

2. Indicar al pacient que aixequi el maluc; si no pot, ai-
xecar-lo entre dos TCAI amb la mateixa tècnica que 
per posar l’orinal pla.

3. Passar el bolquer per sota del pacient i situar-lo en la 
posició adequada.

4. Ajustar el bolquer a la cintura i tancar les fixacions.
Opció 2:
1. El bolquer també es pot posar en decúbit lateral; es 

posa el pacient en aquesta posició (figura 17.3).
2. Ajustar la part posterior del bolquer a l’esquena del 

pacient en la posició adequada.
3. Girar el pacient cap a la posició de decúbit supí i aca-

bar de col·locar el bolquer com en la tècnica anterior 
(figura 17.4).

Observacions:
– Canviar el bolquer tantes vegades com sigui necessari.
– Vigilar l’estat de la pell.
– Realitzar la higiene genital en cada canvi de bolquer.

Materials: guants, travessers i bolquer.

Tècniques

Bolquer d’adult.16
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Higiene oral

Descripció: com a norma general, es porta a terme 
després dels àpats. La higiene oral es realitza en els 
pacients dependents cada vuit hores o cada vegada 
que es necessiti. Podem diferenciar tres procediments:
– Pacient conscient independent.
– Pacient inconscient o amb alt grau de dependència.
– Pacient amb pròtesi dental.

Protocol:
Pacient conscient independent:
1. Col·locar el pacient en posició Fowler. Si no pot incorporar-se, posar el cap del pacient cap al costat del TCAI.
2. Protegir el tòrax del pacient i el llit amb un travesser i col·locar una safata sota de la barbeta del pacient.
3. Explicar-li la tècnica de raspallat, si cal. Raspallar les 

dents en sentit geniva-dent; les cares oclusals (o de 
masticació) es raspallen amb moviments horitzon-
tals. Acabar raspallant la llengua i la cara interna de 
les galtes (figura 18).

4. Proporcionar al pacient un got amb aigua perquè 
s’esbandeixi la boca i una safata per recollir els lí-
quids d’esbandida.

5. Donar-li una tovallola o mocador d’un sol ús per ei-
xugar-se la boca.

6. Proporcionar-li la seda dental o el raspall interproxi-
mal, si fos necessari.

7. Oferir-li un col·lutori o antisèptic bucal.
8. Assecar i hidratar els llavis.

Observacions: sempre que un pacient pugui col·labo-
rar, cal procurar que realitzi les seves cures en la me-
sura que l’hi permetin les seves possibilitats.

Protocol:
Pacient inconscient o amb alt grau de dependència:
1. Col·locar el pacient en posició decúbit lateral o amb el cap lleugerament girat a una banda, si no hi ha contrain-

dicacions. Treure el coixí.
2. Col·locar el travesser sota del cap del pacient i posar la safata sota la seva cara.
3. Preparar una turunda amb gasa no estèril i pinça de punta roma. Impregnar-la amb antisèptic bucal i netejar 

la cara interna de les galtes, llengua, genives, dents i llavis. S’utilitzaran tantes turundes com siguin necessàries 
per a una higiene total. Si fos necessari, s’irrigarà amb una xeringa de 20 cc mentre s’aspira amb la sonda a 
l’altura de la faringe.

4. Per mantenir oberta la cavitat bucal, s’ha d’utilitzar el depressor lingual.
5. En finalitzar la tècnica, cal hidratar els llavis amb vaselina o crema hidratant.

Observacions:
– Si el pacient està intubat, la higiene bucal es realitza irrigant la boca amb la solució antisèptica, carregada en una 

xeringa de 20 cc, eliminant el líquid mitjançant aspiració i rentant la boca amb la turunda.
– Repetir l’operació les vegades que siguin necessàries.
– Si el pacient necessita oxigenoteràpia, no aplicar substàncies amb greix per a protecció dels llavis, a causa del 

risc de cremades que produeix el contacte de l’oxigen amb aquestes substàncies.
– Si el pacient està anticoagulat o immunodeprimit, raspallar suaument.

Higiene oral de pacient enllitat.18

7

Materials: guants no estèrils, raspall de dents i ras-
pall interproximal, pasta de dents, netejador lingual, 
tovallola i travessers, vas amb aigua, fil o seda dental, 
col·lutori o antisèptic bucal, gases no estèrils, pinces 
de plàstic de punta roma, safata i/o palangana i bos-
sa de residus blanca, vaselina i/o crema hidratant, 
depressor lingual, material d’aspiració si és necessa-
ri, xeringa de 20 cc i recipient per a pròtesi dental.

Tècniques
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7

Protocol: 
Pacient amb pròtesi dental:
1. Protegir el tòrax del pacient amb un travesser.
2. Demanar al pacient que es tregui la pròtesi. Si no pot, la retirarà el TCAI amb l’ajuda d’una gasa estèril i la col·lo-

carà en una safata.
3. Netejar la pròtesi amb raspall i pasta de dents o solució antisèptica.
4. Esbandir amb abundant aigua freda, ja que l’aigua calenta pot alterar alguns materials de les pròtesis.
5. Proporcionar un got amb aigua o antisèptic al pacient perquè s’esbandeixi la boca i mocadors d’un sol ús per 

assecar-se.
6. Recollir el material.
7. Acomodar el pacient, treure’s els guants, rentar-se les mans i registrar les possibles incidències.

Observacions: si després de la higiene bucal el pacient no desitja posar-se la seva pròtesi, es dipositarà en reci-
pients especials o en gots tapats amb una gasa, convenientment identificats, al lavabo del pacient.

8

Cura de les ungles

Descripció: aquesta tècnica d’higiene i tall de les un-
gles pot realitzar-se juntament amb la neteja general 
o de forma independent. 

Protocol: 
1. Protegir el llit amb un travesser sota la mà o el peu, 

segons la zona de la qual es tracti.
2. Rentar la mà o el peu amb l’esponja d’un sol ús.
3. Passar el raspall d’ungles, tenint cura de no lesionar 

la pell.
4. Assecar, insistint especialment en els plecs inter-

digitals.
5. Tallar les ungles de les mans seguint la forma del 

dit i rectes les dels peus, assegurant-nos que la ti-
sora o el tallaungles sobresurt pel llit unguial abans 
d’iniciar el tall, per evitar la formació de pics que 
donarien lloc a una onicocriptosi o ungles encarna-
des (figura 19.1).

6. Si després del tall en recte de les ungles dels peus, 
els extrems d’aquestes ungles sobresurten, es po-
den llimar lleugerament, sense entrar en cap cas en 
el llit unguial (figura 19.2).

7. Si l’ungla és molt gruixuda, es pot llimar per so-
bre, per disminuir el gruix, abans de realitzar el 
tall.

Observacions: els pacients diabètics o amb proble-
mes circulatoris, no han de tallar-se les ungles. 
En comptes de tallar-se-les, se les han de llimar per 
controlar-ne el creixement, ja que qualsevol ferida, 
per petita que sigui, pot produir greus problemes 
a causa de la deficient cicatrització que presenten 
aquestes patologies.

Materials: guants, travesser, palangana, sabó 
adequat i esponges d’un sol ús, raspall d’ungles, 
tisora de punta roma o tallaungles de mans i peus 
i llima d’ungles.

Tècniques

Tècnica de tall d’ungles dels peus.19

1

2
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Copia i completa en el teu quadern el següent esquema sobre les tècniques de neteja estudiades a la unitat. Poste-
riorment, fes-ne un resum de cadascuna.

ResumeixResumeix

HIGIENE Y ASEO
DEL PACIENTE

HIGIENE 
I NETEJA DEL 

PACIENT

Tècniques de 
neteja general

Neteja dels cabells en pacient enllitat

Col·locació de l’orinal pla i l’orinal d’ampolla
Tècniques de
neteja parcial

Neteja del pacient enllitat

Col·locació del bolquer d’adult

Cura de les ungles

3.  Quines patologies més 
freqüents relacionades 
amb els cabells coneixes? 
Defineix-les. 
Coneixes persones que 
les pateixin? En cas 
afirmatiu, descriu-ne les 
característiques.

4.  Realitza al teu quadern un 
resum de les patologies de 
les ungles.

2.  Descriu al teu quadern les 
funcions bàsiques de la pell.

Anatomia de la pell

Patologies de la pell, 
els cabells i les ungles

Fisiologia de la pell

1.  Indica al teu quadern quines 
són les capes de la pell i 
indica-hi els annexos cutanis 
que coneguis.

Més activitats en la 
teva versió digital ResolResol

La higiene com 
a necessitat bàsica 
de salut

5.  Descriu al teu quadern les 
mesures que s’han d’adoptar 
per mantenir la intimitat del 
pacient durant les tècniques 
d’higiene.

6.  Indica al teu quadern el 
material que seleccionaries 
per realitzar la tècnica de 
neteja en dutxa o banyera 
d’un pacient.

7.  Ordena correctament al teu 
quadern la seqüència en la 
higiene del pacient enllitat: 
peus / mans / esquena / 
genitals / cara / abdomen / 
cames / braços / coll.
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1.  Simula, a l’aula de pràctiques, les condicions 
ambientals i d’intimitat del pacient durant la 
realització de la higiene.

2.  A l’aula de pràctiques, prepara el material 
necessari per realitzar la tècnica de la neteja en 
dutxa o banyera.

3.  Efectua, a l’aula de pràctiques, amb l’ajuda del 
maniquí de l’aula, la tècnica de neteja en dutxa o 
banyera.

4.  Realitza, a l’aula de pràctiques i amb l’ajuda 
d’un company, les tècniques de col·locació de 
l’orinal pla i d’ampolla en un pacient enllitat que 
col·labora.

5.  Realitza, a l’aula de pràctiques i amb l’ajuda d’un 
company, les tècniques de col·locació de l’orinal 
pla i d’ampolla en un pacient enllitat que no 
col·labora.

6.  A l’aula de pràctiques, col·loca el bolquer en un 
adult que col·labora amb ajuda d’un company, i 
en un pacient que no col·labora amb l’ajuda del 
maniquí de l’aula.

 7.  A l’aula taller, practiqueu la realització amb dos 
TCAI, i l’ajuda del maniquí de l’aula, de la tècnica 
de col·locació de l’orinal pla en un pacient 
dependent.

 8.  Per parelles i a l’aula de pràctiques, dueu 
a terme el protocol per a la higiene oral de 
pacients amb pròtesi dental.

 9.  Per parelles, simuleu que un és un pacient 
independent i un altre el TCAI que li explica la 
tècnica del raspallat dental.

10.  Per parelles, realitzeu a l’aula de pràctiques les 
següents tècniques d’higiene:

a) Neteja completa del pacient enllitat.
b) Neteja dels cabells del pacient enllitat.
c) Neteja genital masculina.
d) Neteja genital femenina.
e) Higiene oral del pacient conscient independent 

i del pacient inconscient o amb alt grau de 
dependència.

f) Cura de les ungles.

PracticaPracticai

 9.  Identifica al teu quadern quins aspectes pots 
valorar pel que fa a la pell en realitzar la higiene 
completa del pacient. 

10.  Enumera al teu quadern el material necessari 
per realitzar la tècnica d’higiene oral a un 
pacient inconscient.

11.  En les tècniques d’higiene del pacient, utilitzem 
sabó neutre. Investiga a la biblioteca de l’aula 
quin pH té i quins beneficis reporta a la pell 
dels pacients.

8.  Indica al teu quadern per què les següents 
activitats i actituds són errònies en la higiene, 
raona la teva resposta i indica la forma correcta 
de fer-ho:
a) Usar bastonets per a la higiene de les oïdes.
b)	Realitzar	la	higiene	del	pacient	amb	la	finestra	

oberta.
c) Destapar el pacient completament durant la 

higiene.
d) Utilitzar aigua a 42 ºC de temperatura.
e) No canviar les esponges utilitzades.
f) Assecar arrossegant la tovallola sobre la pell.
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Posa’t a provaPosa’t a prova

Completa el repteCompleta el repte
A la pacient del repte inicial, la Josefina, se li havia observat eritema generalitzat i falta de neteja personal.
Et proposàvem realitzar la higiene general de la Josefina, ara que ja ets capaç de dur a terme aquesta 
tècnica.

Així, a partir del que s’ha estudiat a la unitat, elabora un protocol de neteja general i cures de la 
pell de la pacient.

 6. L’orinal pla s’utilitza per a:
a. La micció en la dona enllitada.
b. La defecació i la higiene genital en la dona.
c. La defecació i la higiene genital en l’home.
d. Totes les respostes anteriors són correctes.

 7. La higiene dels ulls es realitza:
a. De l’angle intern a l’extern.
b. De l’angle extern a l’intern.
c. De la parpella superior a la parpella inferior.
d. De la parpella inferior a la parpella superior.

 8. Les ungles es tallen:
a. Rectes en peus i mans.
b. Rectes en mans i ovalades en peus.
c. Rectes en peus i ovalades en mans.
d. Ovalades en peus i mans.

 9. Indica la resposta incorrecta respecte de la 
higiene genital de la dona:
a. Es realitza en posició ginecològica.
b. Es realitza en el sentit de baix a dalt.
c. Se separen els llavis majors amb una mà i 

es renten amb l’altra.
d. La zona s’esbandeix amb aigua abundant.

10. És una patologia de les ungles:
a. La psoriasi. 
b. L’alopècia.
c. La hipertricosi.
d. L’onicòlisi.

 1. L’ordre correcte de les capes de la pell des la 
superfície cap a l’interior és:
a. Hipodermis, epidermis i dermis.
b. Epidermis, dermis i hipodermis.
c. Dermis, epidermis i hipodermis.
d. Epidermis, hipodermis i dermis.

 2. Quines finalitats compleix la higiene del 
pacient enllitat?
a. Millora la seva autoestima.
b. Estimula la circulació sanguínia.
c. Elimina secrecions. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes.

 3. L’ordre del bany d’un pacient enllitat és:
a. Cames, abdomen, àrea perineal, tòrax i cara.
b. Àrea perineal, cara, tòrax, abdomen i cames.
c. Cara, braços, tòrax, abdomen i cames. 
d. Cara, cames, abdomen, tòrax i braços.

 4. En la higiene del pacient:
a. Cal utilitzar sabons no irritants.
b. No s’ha d’utilitzar sabó en rentar els ulls i la 

cara.
c. Cal col·locar una mampara quan es realitzi 

la neteja del pacient enllitat en una habitació 
compartida.

d. Totes les respostes anteriors són correctes.

 5. L’aigua de rentada del pacient enllitat s’ha de 
canviar:
a. Quatre vegades durant la mateixa rentada. 
b. Les vegades que sigui necessari, sempre que 

l’aigua està massa sabonosa o massa freda.
c. Sempre abans de rentar la regió genital.
d. Les respostes b) i c) són correctes.
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