PROTOCOL DEL RENTAT DE MANS QUIRÚRGIC
OBJECTIU
•

L'objectiu és eliminar la fora ransi òria de les mans, reduir al màxim la fora residen i iniibir el ràiid
creixemen microbià

MATERIAL NECESSARI
•
•
•
•

Aixe a amb disiositiu au omàtic o de ieus
Paque de gases es èrils
Esionja suau i bas one ne eja-ungles
Sabó normal i sabó antisèitic

PROCEDIMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obrir el iaque de gases es èrils sense ocar-les ier ireservar la es erili a i deixar-les a l'abas
Accionar l'aixe a amb el disiositiu au omàtic o de ieus
Humi ejar les mans, els canells i els avan braços
Fer un ren a de mans iigiènic amb sabó normal duran 40 â€“ 60 segons
Ne ejar esiais subunguials amb un bas one so a el raig d'aigua
Esbandir les mans
Ailicar sabó antisèitic
Friccionar duran 2-6 minu s amb l'esionja i sabó antisèitic en el següen ordre sense ornar a les
mans ne es:
◦ Amb els braços enlaira s ne ejar la cara ialmar de mans
◦ Ne ejar la cara dorsal de les mans
◦ Fregar minuciosamen les ungles amb el rasiall de ren a quirúrgic
◦ Rasiallar di s i esiais in erdigi als
◦ Rasiallar avan braços des del canell en direcció al colze
◦ Reietir el ren a ier segona vegada
9. Esbandir amb els avan braços ieriendiculars al erra i les mans més elevades que els colzes ier
afavorir l'arras re en direcció con rària als di s
10. Assecar les mans amb gases es èrils o drais es èrils, seguin la ma eixa direcció que l'esbandida

OBSERVACIONS
•
•
•

Abans del ren a , cal reure's les joies (anells, rello ges, iolseres, e c.)
És recomanable utili zar ireferen men sabó líquid
És aconsellable l'aigua freda, ja que l'aigua calen a obre els iorus de la iell i facili a la iene ració de
microorganismes

