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Introducció

En aquesta unitat, veurem com la pràctica de la infermeria permet valorar les
necessitats respiratòries i d’eliminació urinària humanes d’un pacient i amb
aquests diagnòstics elegir les cures d’infermeria més adients en cada cas.

També parlarem de l’aparell urinari (o sistema urinari), que és l’encarregat de
formar i expulsar l’orina a partir de la filtració de la sang de l’aparell circulatori,
permetent l’excreció de diversos residus metabòlics de l’organisme mitjançant un
sistema complex que inclou mecanismes de filtració, absorció i excreció.

L’objectiu principal de l’equip d’infermeria és facilitar totes les cures necessàries,
donant resposta a les necessitats de la persona, la família i la comunitat per tal que
sigui una atenció integral. Aquest objectiu general es pot desglossar en dos: per
una banda, identificar les necessitats de respiració i eliminació urinària de cada
pacient; per l’altra, establir un pla de cures respiratòries i d’eliminació urinària i
portar a terme les actuacions necessàries d’infermeria.

L’aplicació del mètode científic en la pràctica de la infermeria es fa a través del
mètode que es coneix amb el nom de procés d’atenció d’infermeria, que permet
valorar les necessitats humanes d’un pacient i amb aquests diagnòstics triar les
cures més pertinents.

Els TCAI (tècnic en cures auxiliars d’infermeria) formen part de l’equip d’infer-
meria que atén el pacient i per tant participen, sota la supervisió corresponent, en
les diverses etapes del procés d’atenció. Per tant, han de ser capaços de fer certes
accions, com ara identificar les necessitats de respirar del pacient, determinar el
tipus d’atencions, formalitzar certa documentació i comunicar-se amb el pacient i
els acompanyants.

Al primer apartat, “Procediments relacionats amb la necessitat de respirar”,
farem una descripció del conjunt dels procediments de cures d’infermeria ne-
cessaris per prestar atencions relacionades amb les necessitats de respirar dels
pacients/clients, en funció de les seves necessitats, del grau de dependència i del
pla de cures.

Al segon apartat, “El sistema excretor”, estudiarem l’aparell o sistema urinari,
que és l’encarregat de formar i expulsar l’orina, filtrant la sang de l’aparell circu-
latori i permetent l’excreció, a través de l’orina, de diversos residus metabòlics de
l’organisme. A més, descriurem com participa en la regulació de l’homeòstasi,
regulant la quantitat d’aigua excretada en l’orina i la quantitat i concentració de
productes de desfeta metabòlica.

Finalment, a l’apartat “Procediments relacionats amb la necessitat d’elimi-
nació urinària”, farem una descripció del conjunt dels procediments de cures
d’infermeria necessaris per prestar atencions relacionades amb les necessitats
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d’eliminació urinària dels pacients/clients, en funció de les seves necessitats, del
grau de dependència i del pla de cures.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a sabrà:

• Relacionar les estructures dels aparells respiratori, urinari, amb les funcions
que desenvolupen i les malalties més freqüents de cada un d’ells.

• Formalitzar gràfics, fulls de registre, fulls d’observacions i d’altres, a partir
de les dades i resultats de l’observació i comunicació amb el pacient/client
i acompanyants amb relació a les necessitats de respirar, beure, eliminar i
de relació.

• Programar la seva activitat, en funció de les necessitats tant del servei com
dels pacients/clients.

• Identificar les necessitats i demandes de respirar, beure, eliminar del paci-
ent/client a partir de la història clínica, el pla de cures i la comunicació amb
el pacient/client i acompanyants.

• Identificar els objectius establerts per l’equip de treball, a partir del pla de
cures i dels protocols tècnics d’actuació.

• Determinar el tipus d’atencions relacionades amb les necessitats de respirar,
beure, eliminar i de relació que requereixen els pacients/clients, en funció
de les seves necessitats, del grau de dependència i del pla de cures.

• Determinar els materials que cal utilitzar en els sondatges, aspiracions d’un
pacient/client.

• Controlar la qualitat i quantitat dels productes eliminats a través de sondes,
aspiracions, bosses recol·lectores i el funcionament dels equips i la perme-
abilitat de la sonda.

• Determinar el material necessari per a l’aplicació de les tècniques d’aero-
solteràpia i oxigenoteràpia.

• Detectar anomalies en el material i equips utilitzats en la recollida d’elimi-
nacions, oxigenoteràpia i aerosolteràpia, a partir de l’observació de la seva
funcionalitat.
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1. Procediments relacionats amb la necessitat de respirar

La pràctica de la infermeria permet valorar les necessitats respiratòries dels
pacients, fer-ne un diagnòstic i escollir les cures d’infermeria i les actuacions més
adients en cada cas, per tal de garantir l’activitat respiratòria.

En termes mèdics, la insuficiència respiratòria es defineix com la presència
d’una hipoxèmia arterial (PaO2 de menys de 60 mmHg) en repòs, a nivell del
mar i respirant aire ambiental. Aquest criteri pot acompanyar-se d’hipercàpnia
(PaCO2 de més de de 45 mmHg). Per a fins pràctics, es pot entendre que una
saturació d’oxigen entre 90 i 95 equival a una PaO2 de 60 i 80 mmHg.

La insuficiència respiratòria és una síndrome clínica que es caracteritza per la
incapacitat de l’organisme per mantenir els nivells arterials d’oxigen (O2) i de
diòxid de carboni (CO2) adequats per a les demandes del metabolisme cel·lular.

Pel que fa a la interpretació i actuació, cal tenir en compte que els valors de
saturació d’O2 tenen equivalència en els valors de PaO2 (pressió arterial d’oxigen)
en mmHg de la gasometria arterial (d’O2 /PaO2 en mmHg). Les equivalències
són les següents:

• 100%: 288 mmHg

• 98,4%: 100 mmHg

• 95%: 80 mmHg

• 90%: 59 mmHg

• 80%: 48 mmHg

• 73%: 40 mmHg

• 60%: 30 mmHg

• 50%: 26 mmHg

• 40%: 23 mmHg

• 35%: 21 mmHg

• 30%: 18 mmHg

Trobem, però, que hi ha un valor crític:

• PaO2 60 mmHg, que es correspon amb una saturació del 90%, per sota de la
qual petites disminucions de la PaO2 ocasionen dessaturacions importants.

• En canvi, per sobre del 90-95%, grans augments de la PaO2 no suposen
increments significatius de la saturació d’oxigen.
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• El punt crític que ha de donar el senyal d’alarma és el de saturacions inferiors
al 95% (inferiors al 90 o 92% quan hi ha patologia pulmonar crònica prèvia).
Aquests pacients han de rebre tractament immediat.

Per fer front a la insuficiència respiratòria, trobem les següents cures
i actuacions: l’oxigenoteràpia, la ventilació mecànica, l’aspiració de
secrecions respiratòries, la intubació, la traqueotomia i la fisioteràpia
respiratòria.

Les actuacions segons el percentatge de saturació són les següents:

• Amb una saturació del 95%: es recomana no fer una actuació immediata.

• Amb saturacions entre 95-90%: tractament immediat segons la patologia
(farmacològic) i monitoratge de la resposta a aquest tractament. Segons
això, cal valorar oxigenoteràpia; els pacients amb malaltia respiratòria
crònica toleren bé saturacions al voltant d’aquests valors.

• Amb saturacions inferiors al 90%: es tracta d’un malalt greu, per exemple
amb hipòxia severa; s’ha d’aplicar oxigenoteràpia.

• Amb saturacions inferiors a 80%: cal valorar intubació i ventilació mecà-
nica.

• En nens amb <92%: s’ha d’aplicar oxigenoteràpia.

1.1 Oxigenoteràpia

L’oxigenoteràpia és un mètode terapèutic que consisteix en el conjunt d’activitats
que permeten introduir oxigen al pacient a concentracions superiors (+21%) a
les de l’aire atmosfèric, amb la finalitat d’augmentar la concentració d’oxigen en
sang i prevenir lesions per hipòxia als teixits.

La prevenció de la hipòxia tissular s’aconsegueix quan la pressió parcial d’O2 en
sang arterial arriba a valors superiors als 60 mmHg, que correspon a una saturació
de l’hemoglobina del 90% aproximadament.

Per valorar la concentració d’oxigen en sang farem servir un pulsioxímetre o farem
una gasometria arterial per prescripció mèdica. Les situacions que es poden
detectar i que necessiten oxigenoteràpia són les següents:

• Hipoxèmia arterial. És la indicació més freqüent. Es presenta en casos
de malaltia pulmonar obstructiva crònica, asma, atelèctasi, pneumònia, mal
d’altura, pneumonitis intersticial, fístules arteriovenoses, tromboembolisme
pulmonar...



Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà 11 Procediments relacionats amb l’aparell respiratori i urinari

• Hipòxia tissular sense hipoxèmia. Succeeix en casos d’anèmia, into-
xicació per cianur, estats hipermetabòlics, hemoglobinopaties, hipotensió
marcada...

• Situacions especials (en què està recomanat l’ús d’O2): infart agut de
miocardi, fallida cardíaca, xoc hipovolèmic i intoxicació per monòxid de
carboni.

La teràpia d’oxigen pot resultar menys eficaç quan hi ha anèmia i alteracions
circulatòries. També cal tenir en compte que l’oxigenoteràpia té un efecte de
sequedat de la mucosa oral.

1.1.1 L’administració d’oxigen

L’oxigenoteràpia es pot administrar amb dos tipus de dispositiu: de flux baix,
com ara la cànula nasal, o de flux superior, com ara la mascareta de Venturi.
Connectats tots dos a la presa d’oxigen en la paret són un dels elements de la
unitat del pacient. Aquests dos elements poden administrar una fracció inspirada
d’oxigen (Fi O2) expressada en concentració i mesurada en percentatge, superior
a la de l’aire ambiental, que és una Fi O2 del 21%.

És molt important que, a l’hora d’administrar l’oxigen, ho fem amb el flux adequat
(quantitat de gas administrat, mesurat en litres per minut) i amb el dispositiu
adequat; per la qual cosa distingirem entre els sistemes de flux baix i alt. En
tots dos casos, l’oxigen es mesura en litres o en percentatge. El mesurament
d’oxigen com un percentatge es pot expressar com la fracció de la concentració
d’oxigen i l’aire inspirat.

El material per a l’administració d’oxigen consta, bàsicament, de quatre
elements:

1. Fonts de subministrament d’oxigen

2. Manòmetre i manoreductor

3. Fluxòmetre o cabalímetre

4. Humidificador

A banda, trobem diversos dispositius per a la correcta administració, així
com les bombones d’oxigen.

Fonts de subministrament d’oxigen

És el lloc en el qual s’emmagatzema l’oxigen i a partir del qual es distribueix. L’O2

s’emmagatzema comprimit per tal que hi hagi la màxima quantitat possible en els
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recipients. Aquesta gran pressió a la qual està sotmès el gas ha de ser disminuïda
abans d’administrar-lo; en cas contrari, danyaria l’aparell respiratori. Les fonts
d’O2 poden ser dues: central d’oxigen o cilindre de pressió.

La central d’oxigen s’empra en els hospitals, on el gas es troba en un dipòsit
central (tanc) que està localitzat fora de l’edificació hospitalària (vegeu la figura
1.1). Des del tanc, surt un sistema de canonades que distribueix l’oxigen fins a les
diferents dependències hospitalàries, fins a la presa d’oxigen a la paret (presa d’O2

central; vegeu la figura 1.2).

Figura 1.1. Central d’oxigen a l’exterior d’un hospital

Figura 1.2. Localització de la presa d’oxigen a la paret

El cilindre de pressió és la font emprada en atenció primària, encara que també
està present als hospitals (a les zones on no hi hagi presa d’O2 central o per
si aquesta fallés). Es tracta de recipients metàl·lics allargats de major o menor
capacitat; bales i bombones respectivament (vegeu la figura 2.12).
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Figura 1.3. Cilindre de pressió

Font: http://www.electromedicatandil.com.ar

Manòmetre i manoreductor

Al cilindre de pressió se li acobla sempre un manòmetre i un manoreductor. Amb
el manòmetre es pot mesurar la pressió a què es troba l’oxigen dins el cilindre,
la qual cosa s’indica mitjançant una agulla sobre una escala graduada. Amb el
manoreductor es regula la pressió a la qual surt l’O2 del cilindre (vegeu la figura
1.4). Val a dir que, als hospitals, l’oxigen que procedeix del tanc ja arriba a la presa
d’O2 amb la pressió reduïda, per la qual cosa no són necessaris ni el manòmetre
ni el manoreductor.

Figura 1.4. Manòmetre i manoreductor

www.galagar.com

Fluxòmetre o cabalímetre

És un dispositiu que s’acobla al manoreductor (en bales d’oxigen) o directament
a la font oxigen(hospitals) i que permet controlar la quantitat de litres per minut
(flux) que surten de la font de subministrament d’oxigen. El flux pot estar indicat
mitjançant una agulla sobre una escala graduada o mitjançant una “boleta” que
puja o baixa per un cilindre que també té una escala graduada (vegeu la figura
1.5).
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Figura 1.5. Cabalímetre

Humidificador

L’oxigen es guarda comprimit i per això cal liquar-lo, refredar-lo i assecar-lo.
Abans d’administrar l’O2 cal humidificar-lo, perquè no ressequi les vies aèries.
Això s’aconsegueix amb un humidificador, que és un recipient al qual se li
introdueix aigua destil·lada estèril fins aproximadament 2/3 de la seva capacitat.

Un cop coneguts els elements que s’empren per administrar l’oxigen, podem fer
una descripció del recorregut que segueix el gas:

1. L’oxigen és a la font (cilindre de pressió) a gran pressió.

2. En sortir de la font mesurem aquesta pressió (manòmetre) i regulem la
pressió que desitgem (manoreductor).

3. L’oxigen passa pel fluxòmetre i allà regulem la quantitat de litres per minut
que se subministraran.

4. El gas passa per l’humidificador, i amb això ja està a punt perquè l’inhali el
pacient.

1.1.2 Dispositius per a l’administració d’oxigen

L’administració d’oxigen s’ha de fer amb la quantitat de flux i el dispositiu adequat.
Distingim dos tipus de dispositius: els sistemes de flux baix i els de flux alt (vegeu
la taula 1.1).
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Taula 1.1. Dispositius per
a l’administració d’oxigen

Sistema d’administració Dispositius

De flux baix Ulleres nasals
Mascareta facial simple
Mascareta amb reservori
Màscares de reinhalació parcial
Màscares de no reinhalació

De flux alt Mascareta venturi (Ventimask)
Mascaretes per aerosols nebulitzats

Dispositius de flux baix

Els dispositius de flux baix no ens permeten administrar una concentració exacta
d’oxigen (que es regula per la quantitat de litres per minut); són els següents:

• Ulleres nasals: consten de dues petites cànules que s’introdueixen pels dos
orificis nasals. És normal administrar de 2 a 4 litres per minut. Les farem
servir en aquells pacients que no tinguin gravetat. Són més còmodes d’usar
que altres dispositius com les mascaretes. La Fi O2 oscil·la entre el 24-40%.
Les cànules nasals i taxes de flux de més de 6 l/min no són ben tolerades
pels pacients (vegeu la figura 1.6).

Figura 1.6. Ulleres nasals

• Mascareta facial simple: dispositiu de plàstic tou que cobreix boca i nas,
amb orificis laterals que permeten la sortida de l’aire expirat. El flux que
s’ha d’administrar oscil·la entre els 5-8 litres; la Fi O2 oscil·la entre el 40-
60%. S’ha d’adaptar bé al nas per una banda metàl·lica mal·leable per
evitar fuites; l’ajustarem al capdavant mitjançant una banda elàstica (vegeu
la figura 1.7).
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Figura 1.7. Mascareta facial simple

• Mascareta amb reservori: dins dels sistemes de flux baix, és la que més
concentració d’oxigen proporciona. Es tracta d’un mascareta facial simple
amb una bossa de reservori en el seu extrem inferior. Aquesta bossa té una
capacitat d’uns 700 ml aproximadament. El flux que administrem pot anar
de 6-10 litres i la Fi O2 oscil·larà entre el 60-99% (vegeu la figura 1.8)

Figura 1.8. Mascareta amb reservori

Distingim dos tipus de màscares amb reservori:

• Màscares de reinhalació parcial: l’aire expirat retorna a la borsa i una part
es torna a inspirar. A un flux d’entre 6 i 10 l/min aquestes màscares poden
aportar una Fi O2 d’entre el 40 i el 70%.

• Màscares de no reinhalació: són similars a les anteriors, excepte per la
presència d’una vàlvula unidireccional entre la bossa i la màscara, que evita
que l’aire expirat retorni a la bossa. Aquestes màscares han de tenir un flux
mínim de 10 l/min i aporten una Fi O2 d’entre el 60 i el 80%.

Les màscares són segures i fàcils d’usar, són ben tolerades pels pacients dispneics,
però produeixen sensació de claustrofòbia. Els malalts se senten més còmodes
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amb cànules nasals, poden comunicar-se millor i menjar lliurement. L’ús a llarg
termini de les màscares pot portar a l’aparició d’úlceres per pressió i la irritació
de la pell.

Dispositius de flux alt

Els dispositius d’alt flux ens permeten administrar oxigen a diferents concentraci-
ons, i correspon a cada concentració una quantitat determinada de litres per minut.
Són els següents:

• Mascareta venturi (Ventimask): permet l’administració d’una concentra-
ció exacta d’oxigen, i permet nivells de Fi O2 d’entre el 24-50%, amb una
quantitat de litres per minut que oscil·la entre 3-15 litres. Aquest sistema
segueix el principi de Bernoulli, és a dir, el dispositiu barreja l’oxigen amb
l’aire ambiental a través d’orificis de diferent diàmetre. La concentració
d’oxigen pot variar depenent de la forma de màscara i les variables de
ventilació de la persona (vegeu la figura 1.9)

Figura 1.9. Mascareta venturi

• Mascaretes per aerosols nebulitzats: permeten administrar al pacient
fàrmacs broncodilatadors que s’inhalen amb la inspiració. Tenen un dipòsit
reservori on introduirem els medicaments barrejats amb 3 o 4 cc de sèrum
fisiològic. El flux al qual s’administra sol ser d’entre 6 i 8 litres i té
una durada d’uns quinze minuts aproximadament. Els aerosols nebulitzats
també els podem administrar sense medicaments, és a dir, només amb sèrum
fisiològic, i són molt efectius per als pacients amb dispnea.

1.1.3 Concentracions d’oxigen i aplicació

Les concentracions d’oxigen són generades a partir de dues variables: el flux
d’oxigen i el dispositiu d’administració (vegeu la figura 1.10). Segons el dispositiu
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d’administració d’oxigen que s’hagi d’emprar, caldrà seleccionar en el cabalímetre
un flux d’O2 que ens permeti obtenir la Fi O2 desitjada. En general, en situacions
d’hipòxia aguda, l’aportació d’oxigen recomanat és la següent:

• Una Fi O2 del 24-28%, si el pacient té antecedents d’insuficiència respira-
tòria crònica.

• Una Fi O2 del 40-50% en la resta dels casos (generalment, patologia
cardíaca i/o sospita de tromboembolisme pulmonar i asma).

Figura 1.10. Cabalímetre amb bola ver-
mella indicadora del flux d’oxigen

Les concentracions d’oxigen generades per diferents dispositius d’administració
Fi O2 (fracció inspiratòria d’O2 o concentració d’O2 inhalat), expressades en tant
per cent, són les següents (trobareu les equivalències a la taula 1.2):

• Aire ambient (sense administració d’O2): 0,21% (0 l/min).

• Ulleres nasals: 24-40% (1-5 l/min).

• Mascareta: 40-60% (5-8 l/min).

• Màscara amb reservori de flux alt: 24-60% (3-15 l/min).

• Màscara venturi: 24-50% (2-8 l/min).

A banda, en l’ús de l’oxigenoteràpia, hi ha una sèrie d’avantatges i riscos que s’han
d’explicar als pacients. Les recomanacions generals en l’ús de la teràpia amb O2

són les següents:

• S’ha d’explicar als pacients que l’O2 danya els ulls.

• S’han de revisar les connexions d’O2 per si hi ha fuites.
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Taula 1.2. Concentracions d’oxigen generades
per diferents dispositius d’administració; correspon-
dència entre flux d’oxigen (l/min) i fracció inspiratòria
d’oxigen

Flux O2 Fi O2

Aire ambient 0 0,21

Ulleres nasals 1
2
3
4
5

0,24
0,28
0,32
0,36
0,40

Mascareta 5-6
6-7
7-8

0,40
0,50
0,60

Màscara amb
reservori de
flux alt

3
6
9
12
15

0,24
0,28
0,35
0,40
0,60

Als “Annexos” de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquests i altres
protocols.

• És necessari vigilar les constants vitals i l’estat del pacient durant la primera
hora d’oxigenoteràpia.

• Durant l’oxigenoteràpia s’han d’evitar els materials que generen electricitat
estàtica.

• Durant l’oxigenoteràpia s’ha d’evitar l’ús de substàncies inflamables.

• Els equips d’aspiració i monitoratge s’han de col·locar al costat del llit a
l’altre cantó de la font d’O2.

• S’han de vigilar i encoixinar els punts de suport dels dispositius per evitar
UPP.

• No s’han d’humitejar els llavis de les persones amb oxigenoteràpia amb
productes amb greix, com la vaselina.

Taula 1.3.

PROTOCOL D’UTILITZACIÓ DE FONT CENTRAL D’OXIGEN

Als hospitals l’oxigen que procedeix del tanc ja arriba a la presa d’O2 amb la pressió reduïda, per la qual cosa
no són necessaris ni el manòmetre ni el manoreductor).

OBJECTIU

Mantenir uns nivells d’oxigenació adequats que evitin la hipòxia tissular i aconsegueixin una saturació mínima
del 90%. Prevenir i/o corregir els efectes que no desitgeu derivats de l’administració d’oxigen (infeccions
bucals, úlceres per pressió...).

MATERIAL NECESSARI

• Presa o font d’oxigen a la paret

• Regulador de flux

• Cabalímetre

• Aigua destil·lada

• Humidificador

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment, prepareu el material; fer
servir guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que es farà segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.
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Trobareu versions
imprimibles d’aquest i

altres protocols als
annexos de la unitat.

Taula 1.3 (continuació)

PROTOCOL D’UTILITZACIÓ DE FONT CENTRAL D’OXIGEN

Protocol d’execució

1. Prepareu el material.

2. Informeu el pacient del que ens disposem a fer, tranquil·litzant-lo.

3. Realitzeu la higiene de mans.

4. Connecteu el cabalímetre a la presa d’oxigen de la paret.

5. Ompliu l’humidificador amb aigua destil·lada estèril fins a la marca indicada o utilitzeu humidificador amb
aigua d’un sol ús.

6. Connecteu l’humidificador al cabalímetre.

7. Connecteu el sistema d’administració (ulleres, mascareta simple o mascareta de Venturi) pautat a
l’humidificador.

8. Reguleu el flux per minut (litres per minut).

9. Comproveu la sortida d’oxigen pel dispositiu.

10. Col·loqueu el dispositiu al pacient, segons el protocol d’administració d’oxigenoteràpia (vegeu protocols
amb ulleres nasals, mascareta simple i mascareta Venturi).

Postexecució

• Personal: recollir i ordenar el material utilitzat; registrar la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixar el pacient còmode; col·locar el timbre i tot el que necessiti al seu abast; educar el pacient i/o
la família en els aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

PRECAUCIONS

• Cal obrir el cabalímetre lentament i comprovar que el flux sigui el pautat.

• Cal deixar tancada la presa d’oxigen quan s’hagi finalitzat l’administració o bé si està buida.

Taula 1.4.

PROTOCOL D’OXIGENOTERÀPIA AMB ULLERES NASALS

Consten de dues petites cànules que s’introdueixen pels dos orificis nasals. És normal administrar de 2 a 4
litres per minut. Les farem servir en aquells pacients que no tinguin gravetat. Són més còmodes d’usar que
altres dispositius com les mascaretes. La Fi O2 oscil·la entre el 24 i el 40%.

OBJECTIU

Mantenir uns nivells d’oxigenació adequats que evitin la hipòxia tissular i aconsegueixin una saturació mínima
del 90%. Cal prevenir i/o corregir els efectes que no desitgeu derivats de l’administració d’oxigen (com ara
infeccions bucals o úlceres per pressió).

MATERIAL NECESSARI

• Presa o font d’oxigen a la paret o en botella amb cabalímetre

• Cabalímetre

• Cànula nasal amb connexions adequades a la font d’oxigen

• Humidificador adaptat amb aigua destil·lada estèril

• Gases

• Antisèptic bucal

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment, prepareu el material; fer
servir guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que es farà segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.
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Trobareu versions
imprimibles d’aquest i
altres protocols als
annexos de la unitat.

Taula 1.4 (continuació)

PROTOCOL D’OXIGENOTERÀPIA AMB ULLERES NASALS

Protocol d’execució

1. Prepareu el material.

2. Expliqueu al pacient el procediment que fareu.

3. Connecteu el cabalímetre a la presa d’oxigen de la paret.

4. Ompliu l’humidificador amb aigua destil·lada estèril fins a la marca indicada o utilitzeu humidificador amb
aigua d’un sol ús.

5. Connecteu l’humidificador al cabalímetre.

6. Reviseu que l’humidificador s’omple correctament.

7. Connecteu la cànula nasal a la sortida de l’humidificador.

8. Assegureu-vos que l’oxigen surt a través dels extrems de les cànules nasals.

9. Fixeu el flux d’administració d’oxigen (litres per minut) segons la pauta prescrita.

10. Reviseu i mantingueu permeables les vies aèries.

11. Col·loqueu les dents de la cànula a les fosses nasals, adapteu el dispositiu darrere l’orella i ajusteu-lo per
sota de la barbeta (vegeu figura).

12. Comproveu la comoditat del pacient.

13. Recolliu el material, feu una higiene de mans i acomiadeu-vos.

14. Anoteu la tècnica realitzada al full d’infermeria, així com l’estat del pacient.

Postexecució

• Personal: recollir i ordenar el material utilitzat; registrar la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família en els
aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

PRECAUCIONS

• Cal obrir el cabalímetre lentament i comprovar que el flux sigui el pautat.

• Cal deixar tancada la presa d’oxigen quan s’hagi finalitzat l’administració o bé si està buida.

• Si el dispositiu utilitzat és la cànula nasal, cal comprovar l’estat de la mucosa nasal de manera periòdica per
detectar l’aparició de possibles lesions.

• Si el dispositiu utilitzat és la mascareta de Venturi, eixugueu la cara del pacient cada 4-5 hores per evitar
irritacions.
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Taula 1.5.

PROTOCOL D’OXIGENOTERÀPIA AMB MASCARETA SIMPLE

Es tracta d’un dispositiu de plàstic tou que cobreix boca i nas, amb orificis laterals que permeten la sortida de
l’aire expirat. El flux que s’ha d’administrar oscil·la entre els 5 i els 8 litres, la Fi O2 oscil·la entre el 40 i el 60%.
S’ha d’adaptar bé al nas per una banda metàl·lica mal·leable per evitar fuites; l’ajustarem al capdavant
mitjançant una banda elàstica.

OBJECTIU

Mantenir uns nivells d’oxigenació adequats que evitin la hipòxia tissular i aconsegueixin una saturació mínima
del 90%. Cal prevenir i/o corregir els efectes que no desitgeu derivats de l’administració d’oxigen (com ara
infeccions bucals o úlceres per pressió).

MATERIAL NECESSARI

• Presa o font d’oxigen a la paret o en botella amb cabalímetre

• Cabalímetre

• Mascareta simple amb connexions adequades a la font d’oxigen

• Humidificador adaptat amb aigua destil·lada estèril

• Gases

• Antisèptic bucal

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment; prepareu el material; feu
servir guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient, expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.

Protocol d’execució

1. Material necessari preparat: mascareta i font d’oxigen.

2. Renteu-vos les mans.

3. Informeu el pacient de la tècnica que fareu i demaneu-li la seva col·laboració.

4. Connecteu la mascareta a la conducció que surt de l’humidificador o a la presa d’oxigen.

5. Situeu la màscara sobre el nas, la boca i la barbeta del pacient.

6. Passeu la cinta elàstica per darrere del cap del pacient i tibeu dels extrems fins que la mascareta quedi ben
ajustada a la cara.

7. Adapteu la tira metàl·lica al contorn del nas del pacient. Amb això s’eviten fuites d’oxigen cap als ulls i cap a
les galtes.

8. Seleccioneu al cabalímetre el flux d’oxigen prescrit i tot seguit obriu l’aixeta o la vàlvula.

Postexecució

• Personal: recollir i ordenar el material utilitzat; registrar la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixar el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família en els
aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

PRECAUCIONS

• Cal obrir el cabalímetre lentament i comprovar que el flux sigui el pautat.

• Cal deixar tancada la presa d’oxigen quan s’hagi finalitzat l’administració o bé si està buida.

• Si el dispositiu utilitzat és la cànula nasal cal comprovar l’estat de la mucosa nasal de manera periòdica per
detectar l’aparició de possibles lesions.

• Si el dispositiu utilitzat és la mascareta de Venturi, eixugueu la cara del pacient cada 4 o 5 hores per evitar
irritació.

OBSERVACIONS
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Trobareu versions
imprimibles d’aquest i
altres protocols als
annexos de la unitat.

Taula 1.5 (continuació)

PROTOCOL D’OXIGENOTERÀPIA AMB MASCARETA SIMPLE

Hi ha un dispositiu anomenat mascareta amb reservori indicat per a l’administració d’oxigen al 100%. En
aquestes mascaretes s’ha d’observar que la bossa reservori no es col·lapsi durant la inspiració i la connexió es
fa directament a la bossa.

Taula 1.6.

PROCEDIMENT D’ADMINISTRACIÓ AMB MASCARETA DE VENTURI

Permet l’administració d’una concentració exacta d’oxigen, permetent nivells de Fi O2 d’entre el 24 i el 50%,
amb una quantitat de litres per minut que oscil·la entre 3 i 15 litres. Aquest sistema segueix el principi de
Bernoulli, és a dir, el dispositiu barreja l’oxigen amb l’aire ambiental a través d’orificis de diferent diàmetre. La
concentració d’oxigen pot variar depenent de la forma de màscara i les variables de ventilació de la persona.

OBJECTIU

Mantenir uns nivells d’oxigenació adequats que evitin la hipòxia tissular i aconsegueixin una saturació mínima
del 90%. Cal prevenir i/o corregir els efectes que no desitgeu derivats de l’administració d’oxigen (com ara
infeccions bucals o úlceres per pressió).

MATERIAL NECESSARI

• Presa o font d’oxigen a la paret o en botella amb cabalímetre

• Cabalímetre

• Mascareta Venturi amb connexions adequades a la font d’oxigen

• Humidificador adaptat amb aigua destil·lada estèril

• Gases

• Antisèptic bucal

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment, prepareu el material; feu
servir guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient, expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.

Protocol d’execució

1. Prepareu el material.

2. Expliqueu al pacient el procediment que fareu.

3. Connecteu el cabalímetre a la presa d’oxigen de la paret.

4. Ompliu l’humidificador amb aigua destil·lada estèril fins a la marca indicada o utilitzeu humidificador amb
aigua d’un sol ús.

5. Connecteu l’humidificador al cabalímetre.

6. Reviseu que l’humidificador s’omple correctament.

7. Connecteu la mascareta a l’allargadora i aquesta a l’humidificador.

8. Assegureu-vos que l’oxigen surt per la mascareta.

9. Ajusteu la concentració pautada en la mascareta de Venturi.

10. Reguleu el flux del cabalímetre en funció de la dosi prescrita i comproveu el bon funcionament del
dispositiu.

11. Reviseu i mantingueu permeables les vies aèries.

12. Col·loqueu la màscara de manera que cobreixi les fosses nasals i la boca del pacient, per sota del maxil·lar
inferior.

13. Ajusteu la màscara a la cara del pacient.
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Taula 1.6 (continuació)

PROCEDIMENT D’ADMINISTRACIÓ AMB MASCARETA DE VENTURI

14. Ajusteu la cinta elàstica al voltant del cap del pacient, per darrere les orelles. Si és necessari, col·loqueu
gases de protecció a la cinta elàstica per evitar irritacions.

15. Comproveu la comoditat del pacient.

16. Recolliu el material, renteu-vos les mans i acomiadeu-vos.

17. Anoteu la tècnica realitzada al full d’infermeria, així com l’estat del pacient.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família en els
aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

PRECAUCIONS

• Cal obrir el cabalímetre lentament i comprovar que el flux sigui el pautat.

• Cal deixar tancada la presa d’oxigen quan s’hagi finalitzat l’administració o bé si està buida.

• Si el dispositiu utilitzat és la cànula nasal, cal comprovar l’estat de la mucosa nasal de manera periòdica per
detectar l’aparició de possibles lesions.

• Si el dispositiu utilitzat és la mascareta de Venturi, eixugueu la cara del pacient cada 4 o 5 hores per evitar
irritacions.

OBSERVACIONS

Hi ha un dispositiu anomenat mascareta amb reservori indicat per a l’administració d’oxigen al 100%. En
aquestes mascaretes s’ha d’observar que la bossa reservori no es col·lapsi durant la inspiració i la connexió es
fa directament a la bossa.

1.1.4 Utilització de bombones d’oxigen

La bombona d’oxigen és la font emprada en atenció primària, encara que també
està present als hospitals (a les zones on no hi hagi presa d’O2 central o per
si aquesta fallés). Es tracta de recipients metàl·lics allargats de major o menor
capacitat (bales i bombones, respectivament).

Bombona d’oxigen connectada a
mascareta

Taula 1.7.

PROTOCOL D’UTILITZACIÓ DE BOMBONES D’OXIGEN

OBJECTIU

Consisteix en l’ús d’oxigen extern per enriquir l’aire que arriba al pacient amb una font d’oxigen portàtil.

MATERIAL

• Bombona d’oxigen

• Regulador de pressió

• Cabalímetre

• Humidificador

• Aigua destil·lada estèril

• Sistema elegit d’administració d’O2

• Guants no estèrils
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Trobareu versions
imprimibles d’aquest i
altres protocols als
annexos de la unitat.

Taula 1.7 (continuació)

PROTOCOL D’UTILITZACIÓ DE BOMBONES D’OXIGEN

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans; abans i després del procediment, prepareu el material; feu
servir guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que cal fer segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.

Protocol d’execució

1. Retireu qualsevol brutícia dels orificis de sortida, obrint lleugerament la roda de mà i tancant-la ràpidament.

2. Comproveu que l’indicador de flux funciona correctament.

3. Ompliu la botella de l’humidificador amb aigua destil·lada estèril fins a la marca indicada en el recipient.
Col·loqueu-lo en la seva posició d’ús.

4. Obriu la vàlvula de la bombona per complet, el manoreductor mostrarà la pressió de la bombona. D’aquesta
manera, sabrem el nivell d’ompliment de la bombona.

5. Connecteu el sistema d’administració d’O2 pautat pel metge a l’humidificador.

6. Reguleu el flux (en l/m) prescrit.

7. Comproveu que el sistema funciona correctament. Col·loqueu-lo al pacient.

8. Acomodeu el pacient i registreu la tècnica i les possibles incidències.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.

OBSERVACIONS

Comproveu durant la primera hora l’estat del pacient. Després, porteu una vigilància normal, segons el
protocol de planta.

Els diferents elements per a l’oxigenoteràpia amb una bala d’oxigen són aquests
(vegeu la figura 1.11):

Figura 1.11. Elements per a l’oxigenote-
ràpia amb bala d’oxigen

1. Clau de pas d’O2

2. Bala O2

3. Manòmetre

4. Cabalímetre

5. Humidificador
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1.2 Ventilació mecànica

La ventilació mecànica o la ventilació assistida és el terme mèdic per a la venti-
lació artificial on s’utilitza un mitjà mecànic per ajudar o substituir la respiració
espontània. Això pot implicar l’ús d’una màquina anomenada ventilador (vegeu
la figura 1.12), o que la respiració pot ser assistida manualment per un professional
qualificat que comprimeixi un sistema de respiració (ambu) amb un dispositiu de
màscara de vàlvula (vegeu la figura 1.13).

Figura 1.12. Ventilador o respirador mecànic

Figura 1.13. Un nadó prematur que pesa 990
grams, intubat i que requereix ventilació mecànica a
la unitat de cures intensives neonatals
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Hi ha dos tipus principals de ventilació mecànica:

• La ventilació de pressió positiva, on l’aire (o una altra barreja de gas)
s’empeny als pulmons a través de les vies respiratòries.

• La ventilació de pressió negativa, on l’aire s’absorbeix essencialment als
pulmons estimulant el moviment del pit.

Alhora, es distingeix entre ventilació mecànica invasiva i no invasiva:

• Invasiva: si implica qualsevol instrument dins de la tràquea a través de la
boca, com un tub endotraqueal, com un tub de traqueotomia.

• No invasiva: quan les màscares facials o nasals s’utilitzen per a la ventilació
en pacients conscientment seleccionats.

A la figura 1.14 podeu veure una imatge amb les diferents parts de la laringe:

Figura 1.14. Estructures laríngies: parts
de la tràquea i procediments invasius

1. Cartílag de tiroides

2. Lligament cricotiroidal

3. Cartílag cricoidal

4. Tràquea

També hi trobareu assenyalats els punts dels procediments invasius:

• (A) Cricotirotomia

• (B) Traqueotomia
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1.2.1 Utilització de la ventilació mecànica

La ventilació mecànica està indicada quan la ventilació espontània del pacient
és insuficient per mantenir la vida. També s’indica com a profilaxi per al
col·lapse imminent d’altres funcions fisiològiques o l’intercanvi ineficient de gas
als pulmons. Atès que la ventilació mecànica només serveix per proporcionar
assistència per a la respiració i no cura una malaltia, la condició subjacent del
pacient ha de ser correcta i ha de ser resolta amb el temps.

En general, s’inicia la ventilació mecànica per corregir els nivells patològics
d’O2 i CO2 als gasos sanguinis i reduir el treball de respiració. Les indicacions
mèdiques habituals per al seu ús inclouen:

• Lesió pulmonar aguda (inclòs el trauma).

• Apnea amb parada respiratòria.

• Asma severa agut, que requereix intubació.

• Insuficiència respiratòria crònica aguditzada amb acidosi, més freqüent-
ment amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i síndrome d’-
hipoventilació per obesitat.

• Hipotensió, inclosa sèpsia, coma, xoc, insuficiència cardíaca congestiva.

• Malalties neurològiques com la distròfia muscular i l’esclerosi lateral amio-
tròfica.

• La ventiloteràpia està indicada en pacients amb anestèsia general (vegeu la
figura 1.15).

Figura 1.15. Pacient ventilat mecànicament en una unitat de cures intensives

El mètode comú consisteix en la inserció d’un tub a la tràquea, acció anomenada
intubació, que proporciona una ruta clara per a l’aire. Pot tractar-se d’un tub
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endotraqueal, inserit a través de les obertures naturals de la boca o el nas, o una
traqueotomia inserida a través d’una obertura artificial al coll. En altres circums-
tàncies, es poden utilitzar maniobres simples de via aèria, una via respiratòria
orofaríngia o una via de la mascareta laríngia.

Es pot utilitzar com a mesura a curt termini, per exemple, durant una operació
o malaltia crítica (sovint en la configuració d’una unitat de cures intensives). La
ventilació mecànica és sovint una intervenció que salva la vida, però comporta
possibles complicacions, com ara: pneumotòrax, lesió de les vies respiratòries,
dany alveolar i pneumònia associada al ventilador.

Vies respiratòries artificials com a connexió al ventilador

Hi ha diversos procediments i dispositius mecànics que proporcionen protecció
contra el col·lapse de les vies respiratòries, les fuites d’aire i l’aspiració; vegem-
los detingudament:

• Màscara de cara: en la reanimació i en els procediments menors sota
anestèsia, una màscara facial sovint és suficient per aconseguir un segell
contra la fuita d’aire. Les màscares facials també s’utilitzen per a la
ventilació no invasiva en pacients conscients.

• La intubació traqueal es fa sovint per a la ventilació mecànica de durada
d’hores a setmanes. S’insereix un tub a través del nas (intubació nasotra-
queal) o boca (intubació orotraqueal) i avançada cap a la tràquea. En la
majoria dels casos, els tubs amb punys inflables s’utilitzen per a la protecció
contra fuites i aspiracions. Els tubs traqueals inevitablement causen dolor
i tos. Per tant, excepte si un pacient està inconscient o anestesiat per altres
motius, normalment es proporcionen medicaments sedants per proporcionar
tolerància al tub. Altres desavantatges de la intubació traqueal inclouen
danys a la mucosa de la nasofaringe o l’orofaringe (vegeu la figura 1.16).

Figura 1.16. Tub endotraqueal
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• Via respiratòria supraglòtica: una via respiratòria supraglòtica (SGA)
és qualsevol dispositiu de via aèria que està col·locat a dalt i fora de
la tràquea, com a alternativa a la intubació endotraqueal. Comprèn els
següents dispositius (vegeu la figura 1.17):

– Mascareta laríngia

– Esofagotraqueal (ETC)

– El tub laringi (LT)

– Tub orofaringi, cànula de Guedel

Figura 1.17. Màscara laríngia i cànula de Guedel

• Cricotirotomia: els pacients que necessiten una gestió de les vies aèries
d’emergència, en els quals la intubació traqueal no ha tingut èxit, poden
requerir una via aèria inserida a través d’una obertura quirúrgica a la
membrana cricotiroidal. Això és similar a una traqueotomia però una
cricotrotomia està reservada per a l’accés d’emergència (vegeu la figura
2.3).

Figura 1.18. Equipament per a cricotirotomia
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• Traqueotomia: quan els pacients necessiten ventilació mecànica durant
diverses setmanes, una traqueotomia pot proporcionar l’accés més adequat
a la tràquea. Una traqueotomia és un pas creat quirúrgicament a la tràquea.
Els tubs de traqueotomia són ben tolerats i sovint no requereixen cap ús de
medicaments sedants. Els tubs de traqueotomia es poden inserir de manera
primerenca durant el tractament en pacients amb malaltia respiratòria greu
preexistent o en pacients que s’espera que siguin difícils de desaparèixer de
la ventilació mecànica. A la figura 1.19 podeu veure un tub de traqueotomia
a la tràquea, en què destaquen els següents elements:

1. Cordes vocals

2. Cartílag de tiroides

3. Cartílag cricoidal

4. Anells traqueals

5. Globus

Figura 1.19. Diagrama
d’un tub de traqueotomia a la
tràquea

1.2.2 Ventilació mecànica no invasiva

La ventilació mecànica no invasiva (VMNI) és una alternativa eficient per al
tractament de la insuficiència respiratòria de diferents etiologies, amb el gran
avantatge que evita la necessitat de col·locar un tub endotraqueal dins de la via
aèria, i així disminueix complicacions com la pneumònia associada a la ventilació
mecànica invasiva (VMI).

La tècnica de ventilació mecànica no invasiva més eficient és la pressió positiva
constant en la via aèria durant tot el cicle respiratori, coneguda també com a CPAP.
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CPAP és un acrònim de
l’anglès continuous positive

airway pressure, és a dir,
‘pressió positiva contínua de

la via aèria’.

El fonament fisiològic es basa en el fet que durant la fase inspiratòria el ventilador
genera una pressió positiva per suplir la fase activa del cicle respiratori.

La ventilació mecànica no invasiva (VMNI) està indicada en pacients que
presenten una malaltia respiratòria aguda o crònica, on hi ha hipoventilació,
dispnea greu, PO2 < 60 mmHg, 1 PCO2 > 60 mmHg. Altres condicions
inclouen trastorns dels nervis motors, malaltia neuromuscular, malaltia
dels músculs respiratoris, anomalies de la caixa toràcica o control dels
símptomes, per exemple en pacients amb càncer del pulmó.

A la figura 1.20 podeu veure una màquina de CPAP típica, que conté la bomba
d’aire en una caixa de metall; una mànega porta l’aire a pressió a una màscara
facial o a un coixinet nasal.

Figura 1.20. Màquina de CPAP típica amb màscara
facial

Font: http://www.cpapmachinery.com

L’elecció de les vies respiratòries artificials correctes de manera individualitzada
és un punt essencial per a l’èxit de la ventilació mecànica no invasiva (VMNI).
La millor interfase és aquella que aconsegueix adaptar-se millor a cada pacient i
produeix el menor percentatge de fugida. Les interfases més habituals són (vegeu
la figura 1.21): (1) facial, (2) nasobucal, (3) nasal i (4) casc o helmet.

Figura 1.21. Tipus de vies respiratòries artificials per a VMNI
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Els principals beneficis de la VMNI són:

• Evita la intubació.

• No és necessari un llit en cures intensives.

• No és invasiva, menor risc d’infecció.

• Estada hospitalària curta.

• Descens de la mortalitat.

• Redueix la incidència de sinusitis.

• Es pot fer servir a casa.

D’altra banda, les complicacions més importants amb l’ús de les VMNI són:

• Desconfort: pot estar causat per una mala selecció del dispositiu, mascareta
o similar, o excessiva tensió de l’arnès, que provocaria una intolerància a
la màscara. També pot relacionar-se amb una asincronia entre pacient i
ventilador.

• Sequedat de les mucoses: està causada pel flux continu d’aire i la pressió.

• Irritació ocular: també està relacionada amb el flux i la pressió de l’aire.

• Distensió gàstrica i vòmits: a causa a l’hermeticitat del circuit, perquè no
només s’introdueix aire en cavitat pulmonar sinó també en via digestiva,
i això pot provocar compressió diafragmàtica, que dificulta l’expansió
toràcica.

• Lesió nasal i cutània: deguda a la pressió contínua de la mascareta i la
tensió de l’arnès. La prevenció s’ha de portar a terme col·locant apòsits
de protecció, hidratant la pell i fent els deguts períodes de descans.

Pacient amb CPAP i màscara facial

Taula 1.8.

PROTOCOL DE VENTILACIÓ MECÀNICA NO INVASIVA (VMNI)

L’ús de la VMNI com una opció per al tractament de la insuficiència respiratòria aguda ha crescut
considerablement durant els últims anys i és usada en un percentatge alt respecte a tots els pacients que
requereixen suport respiratori. Per tant els TCAI han de conèixer aquest procediment.

OBJECTIUS

• Ajudar a reduir el treball respiratori

• Descans dels músculs respiratoris

• Reducció de la freqüència dels nivells de CO2

• Augment de l’oxigen

• Correcció dels nivells de PH, millorant la ventilació alveolar i incrementant el volum en cada respiració

MATERIAL NECESSARI

• Mascareta o interfície de mida adequada i tipus indicat: nasal, buconasal, facial completa o casc.

• Sistema de fixació o arnès, bé tipus gorra o cinta elàstica.
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PROTOCOL DE VENTILACIÓ MECÀNICA NO INVASIVA (VMNI)

• Tubuladura (alguns models específics incorporen línia de pressió).

• Ventilador o generador de flux variable.

• Sistema d’humidificació.

• Filtre(s) antibacterià(ans).

• Protectors de prevenció d’úlceres per pressió tipus encoixinats o hidrocol·loides.

• Crema protectora per evitar sequedat labial.

• Equip de monitoratge de constants vitals: FC, FR, PA, Sat. O2, Tª.

• Xeringa de 10 cc

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans; abans i després del procediment, prepareu el material. Feu
servir guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.

Protocol d’execució

1. Comproveu la prescripció mèdica de la teràpia.

2. Confirmeu la identificació del pacient amb la seva documentació.

3. Informeu el pacient del procediment per aconseguir la seva col·laboració, que és fonamental perquè
funcioni; demaneu-li el consentiment.

4. Feu higiene de les mans amb un sabó antisèptic o una solució hidroalcohòlica.

5. Prepareu l’equip necessari per a la instauració de la VMNI de la modalitat indicada, tant del ventilador i les
seves parts com dels equips auxiliars i els diferents elements propis de cada model, seguint les indicacions
d’ús recomanades pel fabricant.

6. Valoreu els problemes respiratoris del malalt. Monitoreu el pacient: FC, FR, PA, Sat. O2, Tª; comproveu i
assegureu-vos de la permeabilitat de les vies aèries, aspirant secrecions i retirant objectes que en puguin
comprometre la permeabilitat.

7. Col·loqueu el pacient en posició de decúbit supí, incorporat 45° per facilitar el treball respiratori i disminuir el
risc d’aspiració.

8. Proporcioneu un clima de tranquil·litat i confiança.

9. Hidrateu les mucoses i col·loqueu vaselina o pomades hidratants hidrosolubles als llavis, el nas i la mucosa
nasal, especialment si s’utilitza la mascareta facial.

10. Poseu un apòsit hidrocol·loide o hidrocel·lular en l’arc nasal, front i zona malar.

11. Col·loqueu la interfase o mascareta:

• Col·loqueu la mascareta, o oferiu-la al pacient perquè se la col·loqui, sense exercir pressió.

• Col·loqueu-la entre dues persones, una a cada costat del pacient.

• Situeu l’arnès per la part posterior del cap, amb el ventilador funcionant, i aneu-la ajustant fins que la
mascareta quedi ben acoblada i estable, però no massa ajustada (2 dits entre l’arnès i la cara del pacient).

• Segelleu la mascareta mitjançant insuflació amb la xeringa de 10 cc de les vores de la mascareta, si ho
necessita.

12. Els paràmetres de ventilació segons la situació del pacient els ha d’ajustar el metge.

13. Observeu i valoreu els signes de bona adaptació del pacient al dispositiu i la millora del seu estat
respiratori, l’esforç per respirar i la disminució de la dispnea.

14. Valoreu amb pulsioximetria.

15. Deixeu el pacient en posició còmoda i adequada, permetent el fàcil accés al timbre i a objectes personals.
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16. Recolliu el material.

17. Retireu els guants.

18. Renteu-vos les mans amb un sabó antisèptic o una solució hidroalcohòlica.

19. Faciliteu la comunicació proporcionant mitjans d’escriptura o elements visuals.

20. Ensenyeu el pacient i la família:

• El sistema de ventilació que té col·locat; per a què li serveix i com l’ajuda en la respiració.

• A col·locar-se la mascareta, arnès i cures del pacient i del ventilador, per a quan l’utilitzi en el domicili.

• Expliqueu-li la impossibilitat de parlar mentre s’està ventilant.

21. Permeteu, si és possible, l’entrada de familiars a intervals freqüents.

22. Registre: data i hora de l’inici de la VMNI i durada, cures proporcionades i qualsevol incidència.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família en els
aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

OBSERVACIONS

El/La TCAI en aquest procediment ha d’observar:

• Valoreu signes de dificultat respiratòria: dispnea, cianosi, ús de músculs accessoris. També el nivell de
consciència i canvis en l’estat mental. Cal valorar contínuament el pacient.

• Observeu i valoreu si presenta: dolor, nàusees, l’expectoració, saturació d’oxigen, freqüència respiratòria i
cardíaca, tensió arterial i temperatura, el moviment de la paret toràcica.

• Vigileu en cada torn la posició correcta de la mascareta, per evitar que hi hagi fuites.

• Programeu pauses durant la VMNI per: alimentació, hidratació, descans, higiene bucal, nasal o ocular i
drenatge de secrecions.

• Proporcioneu una posició còmoda al pacient: Fowler.

• Garantiu la comunicació amb el personal sanitari i família a través de pissarres, llibretes, campanes.

• Mantingueu hidratades les mucoses, administreu vaselina o pomades hidratants hidrosolubles als llavis, el
nas i la mucosa nasal, especialment si s’utilitza la mascareta facial.

• Recordeu al pacient que faci la higiene bucal (si no col·labora, l’ha de fer el/la TCAI) després de cada menjar i
proporcioneu un glopeig bucal i solucions antimicòtiques per prevenir les micosis (segons prescripció mèdica).

• Vigileu signes de conjuntivitis: feu higiene dels ulls i administreu llàgrimes artificials.

• Comproveu la tensió de l’arnès, si la mascareta s’adapta correctament.

• Proporcioneu mesures de confort ambiental, eviteu els sorolls.

• Valoreu l’augment del diàmetre abdominal, ausculteu borborigme a epigastri, vigileu simptomatologia
d’aerofàgia.

• Protegiu la pell:

- Eviteu la tensió excessiva de l’arnès.
- Feu higiene de la màscara i de la pell.
- Intercanvieu diversos tipus d’interfase (mascaretes).
- Feu segellat de mascareta preferiblement amb aigua en comptes de fer-ho amb aire.
- Vigileu les zones de més fricció per l’arnès i la mascareta i altres parts del cos si hi ha deteriorament de la
mobilitat, sobretot a la zona sacra.
- Comproveu l’estat dels apòsits de protecció.
- Hidrateu la pell.

• Feu manteniment i vigilància dels paràmetres ventilatoris. Cal:
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Trobareu versions
imprimibles d’aquest i

altres protocols als
annexos de la unitat.
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- Comprovar els paràmetres del ventilador cada dia i cada vegada que es retira.
- Ajustar les alarmes de volum i pressió segons es requereixi.
- Buidar l’aigua en els tubs cada vegada que es requereixi.
- Omplir l’humidificador tantes vegades com calgui.
- Fer el manteniment del ventilador.
- Utilitzar un humidificador net quan es canviïn els circuits.
- Mantenir l’exterior net i lliure d’objectes.
- Es recomana canviar els circuits externs un cop a la setmana i amb més freqüència si el malalt té abundants
secrecions.
- Informar si no funciona de manera adequada o si emet sorolls estranys.
- Mantenir netes i desinfectades les connexions i tubuladures.

1.2.3 Tub orofaringi o cànula de Guedel

El tub orofaringi (també conegut com a cànula de Guedel o tub de Mayo) està
dissenyat per millorar la ventilació a través de la boca de pacients inconscients,
sense reflex nauseós present.

La inserció incorrecta d’un dispositiu per la via aèria pot desplaçar la llengua i
portar-la cap a la hipofaringe i d’aquesta manera obstruir les vies aèries.

Els tubs orofaringis s’utilitzen en pacients inconscients, estiguin en parada o no,
per protegir els tubs endotraqueals de la mossegada del pacient i es poden utilitzar
per aspirar secrecions.

La cànula orofaríngia té una forma corbada que s’adapta al paladar. A banda, hi ha
diverses mides amb longituds que oscil·len entre 6 i 10 cm (vegeu la figura 1.22;
la part inferior és la que sobresurt per entre els llavis). Les mides de cànules
recomanades són les següents:

• Adult gran = 100 mm = Guedel núm. 5.

• Adult mitjà = 90 mm = Guedel núm. 4.

• Adult petit = 80 mm = Guedel núm. 3.

• Nens i nounats = núm. 0, 1, 2.

Figura 1.22. Tubs de Guedel de diferents mides i col·locació
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Taula 1.9.

PROTOCOL DE COL·LOCACIÓ DE LA CÀNULA DE GUEDEL

Els tubs orofaringis (Guedel) els ha de col·locar el personal sanitari que estigui entrenat en aquesta matèria.

OBJECTIU

Establir una comunicació lliure entre la boca i la base de la llengua. Evitar que la llengua obstrueixi la via aèria
i que les dents es tanquin amb força. Mantenir la via aèria oberta sense necessitat d’hiperestendre el coll o
luxar la mandíbula. Eliminar l’obstacle de la llengua recolzant-la a la part baixa de la boca.

MATERIAL NECESSARI

• Cànules orofaríngies de diferents mides.

• Guants no estèrils.

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment. Prepareu el material; feu
servir guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.

Protocol d’execució

1. Informeu el pacient / la família i expliqueu la tècnica que fareu i sol·liciteu el seu consentiment.

2. Feu rentat de mans amb un sabó antisèptic o una solució hidroalcohòlica.

3. Prepareu el material i porteu-lo al costat del pacient.

4. Preserveu la intimitat del pacient.

5. Col·loqueu els guants no estèrils.

6. Valoreu l’estat respiratori del pacient.

7. Col·loqueu el pacient en decúbit supí i retireu el coixí.

8. Trieu la mida de la cànula: mesureu la distància entre la comissura bucal i l’inici del pavelló auricular.

9. Feu hiperextensió del coll (si no hi ha contraindicació).

10. Traieu pròtesis dentals.

11. Obriu la boca del pacient i comproveu que no hi ha cossos estranys.

12. Mantingueu el cap en hiperextensió durant la introducció del tub (si no hi ha contraindicació):

• Introduïu l’extrem distal de la cànula a la boca amb la part còncava cap a dalt; fins a la meitat i gireu 180°
suaument en arribar al paladar tou, per no danyar la mucosa i introduir-la del tot (excepte en nens, ja que la
rotació de la cànula pot fer-li mal a les dents).

• Agafeu l’extrem del tub amb esparadrap o cinta, si cal.

13. Retireu els guants.

14. Recolliu el material utilitzat.

15. Renteu-vos les mans amb un sabó antisèptic o una solució hidroalcohòlica.

16. Registreu el procediment i la tolerància del pacient.

17. Manteniment i cures diàries:

• Feu cures d’higiene bucal cada 6 hores.

• Traieu, netegeu i reinseriu el tub orofaringi cada 24 hores.

• Si el pacient té risc d’aspiració, col·loqueu-lo en decúbit lateral.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.
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Trobareu versions
imprimibles d’aquest i

altres protocols als
annexos de la unitat.

Taula 1.9 (continuació)

PROTOCOL DE COL·LOCACIÓ DE LA CÀNULA DE GUEDEL

• Pacient: deixeu el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família en els
aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

1.2.4 Ventilació mecànica manual

El dispositiu de ventilació bossa-vàlvula-mascareta (també conegut com a BVM
o bossa ambu, de l’anglès Airway Mask Bag Unit, ressuscitador manual o bossa
autoinflable) és un dispositiu manual utilitzat per proporcionar ventilació a pressió
positiva a un pacient que no està respirant o que no respira adequadament (vegeu
la figura 1.23).

Figura 1.23. Bossa-Vàlvula-Mascareta (BVM)

Font: http//www.savelives.com

La ventilació amb bossa-vàlvula-mascareta (BVM) està indicada en els casos d’-
hipoventilació o obstrucció de la via aèria i sol precedir la intubació endotraqueal.
En aquests casos la cànula orofaríngia (Guedel), no és absolutament necessària
per a la BVM. Se n’ha de potenciar l’ús en el pacient inconscient. Com es pot
veure a la figura 1.24, el professional pot posicionar la màscara amb una mà i amb
l’altra insuflar l’aire; el cap ha d’estar a sobre d’un coixí i el coll recte per facilitar
l’entrada d’aire.
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Figura 1.24. Ventilació BVM amb dues mans

En la ventilació BVM, el cap ha
d’estar elevat i el coll recte per
facilitar l’entrada d’aire.

Taula 1.10.

PROCEDIMENT DE VENTILACIÓ MECÀNICA AMB AMBU o BVM

El/La TCAI ha de conèixer el procediment de ventilació mecànica amb ambu, per poder preparar el material i
ajudar en la tècnica. Els dispositius de ventilació bossa-vàlvula-mascareta s’han de desinfectar entre un
pacient i un altre i, en un mateix pacient, després de 24 hores. La ventilació amb BVM està indicada en els
casos d’hipoventilació o obstrucció de la via aèria i sol precedir a la intubació endotraqueal.

OBJECTIU

Proporcionar al pacient suport de ventilació de forma manual, quan la ventilació espontània és inadequada o
inexistent.

MATERIAL

• Cànules orofaríngies de diferents mides.

• Mascaretes de diverses mides.

• Equip d’aspiració faríngia.

• Bossa autoinflable amb reservori d’oxigen.

• Allargador d’oxigen.

• Font d’oxigen.

• Pulsioxímetre.

• Guants no estèrils.

• Xeringues de 20 cc.

• Cabalímetre.

• Ambu.

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment. Prepareu el material. Feu
servir guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient, expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.
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Taula 1.10 (continuació)

PROCEDIMENT DE VENTILACIÓ MECÀNICA AMB AMBU o BVM

Protocol d’execució

1. Informeu i expliqueu al pacient / a la família la tècnica que fareu i demaneu el seu consentiment.

2. Renteu-vos les mans amb un sabó antisèptic o una solució hidroalcohòlica.

3. Prepareu el material i porteu-lo al costat del pacient.

4. Preserveu la intimitat del pacient.

5. Col·loqueu-vos els guants no estèrils.

6. Valoreu l’estat respiratori del pacient.

7. Col·loqueu el pacient en decúbit supí.

8. Traieu el capçal del llit.

9. Traieu pròtesis dentals.

10. Connecteu l’allargador d’oxigen a la bossa reservori i al manòmetre i establiu els paràmetres de 10-15 l/m.
Obriu el mesurador de flux, per permetre que la bossa s’ompli.

11. Comproveu que no hi ha cossos estranys a la boca del pacient i aspireu tota matèria estranya que hi hagi a
la via aèria.

12. Trieu la mida de la cànula orofaríngia adequada i dipositeu-la.

13. Col·loqueu el cap del pacient en hiperextensió, si no està contraindicat.

14. Si el pacient no està intubat:

• Trieu la mida adequada de la mascareta i fixeu la bossa.

• Assegureu-vos que la mascareta encaixa estretament al voltant de la boca i el nas sense cobrir els ulls.

• Comproveu que l’equip funciona acostant la mascareta a la mà i percebent el flux de gas que en surt.

• Situeu-vos drets darrere del cap del pacient.

• Col·loqueu-li la mascareta a la cara, cobrint el nas, la boca i la punta de la barbeta.

• L’extrem més estret de la mascareta va sobre el nas.

• Agafeu la mascareta fermament amb l’índex i el polze sobre la cara del pacient, formant una C i els tres dits
(del mig, anular i petit) al llarg de la mandíbula, formant una I, per portar la mandíbula cap amunt.

• Si hi ha dues persones, un membre de l’equip manté la via aèria i la mascareta encaixada mentre que l’altre
subministra aire amb la bossa (quan se sospita una lesió cervical).

15. Si el pacient està intubat (vegeu figura):

• Connecteu la bossa al connector o adaptador del tub endotraqueal.

• Agafeu amb una mà el tub per mantenir-lo en posició i amb l’altra mà comprimiu la bossa.

• Insufleu aproximadament la meitat de la capacitat de l’ambu ressuscitador. Seguiu amb un ritme de 12-14
insuflacions per minut i en lactants 20-30 per minut.

• Comprimiu la bossa per administrar la ventilació en 1,5-2 segons cada 5 segons (en 1,0-1,5 segons cada 3
segons, en nens ).
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Taula 1.10 (continuació)

PROCEDIMENT DE VENTILACIÓ MECÀNICA AMB AMBU o BVM

16. Valoreu l’elevació i caiguda del pit de forma simètrica i suau; amb això s’assegura que el volum corrent és
l’adequat, i la mascareta o el tub endotraqueal encaixen perfectament.

17. Monitoreu la concentració d’oxigen cada hora, amb l’oxímetre de pols.

18. Valoreu l’ascens i descens del tòrax.

19. Mentre les ventilacions continuen, s’han d’auscultar els sons respiratoris.

20. Retireu els guants.

21. Renteu-vos les mans amb un sabó antisèptic o una solució hidroalcohòlica (Nivell I).

22. Si teniu problemes amb la BVM:

• Reviseu el sistema.

• Si encara no hi ha ascens i descens del tòrax:

- Reposicioneu el cap.

- Reviseu el segellat de mascareta.

- Reposicioneu els dits.

- Avalueu una possible obstrucció: vòmit, secrecions.

- Aviseu el metge.

23. Si hi ha distensió abdominal:

• Reposicioneu el cap.

• Torneu a avaluar volum i freqüència de la ventilació.

• Aviseu el metge.

24. Registreu el procediment.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu al pacient i/o la família en els
aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.
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1.3 Aspiració de secrecions respiratòries

L’aspiració faríngia s’usa per extreure per via orofaríngia i nasofaríngia les
secrecions dels pacients que són incapaços de netejar la seva via aèria i evitar
la broncoaspiració.

Contenidor de succió per a
l’aspiració de secrecions

L’aspiració orofaríngia o nasofaríngia està indicada quan el pacient presenta
alguns d’aquests casos:

• Secrecions visibles o audibles (com esput, sang o clapoteig, vòmit).

• Signes/Símptomes respiratoris:

– Disminució de la saturació (SatO2).

– Augment de la pressió inspiratòria màxima.

– Augment de la freqüència respiratòria.

– Augment del treball respiratori.

– Presència de sons respiratoris durant l’auscultació.

– Elevació de la freqüència cardíaca pressió arterial.

– Inquietud.

– Diaforesi.

L’aspiració orofaríngia o nasofaríngia està contraindicada en les coagulopaties i
en pacients amb fractura de base de crani, epiglotitis, epistaxi, laringoespasme,
broncoespasme, cirurgia de tràquea i gàstrica amb anastomosi alta, i infart de
miocardi.

Dipòsit per recollir secrecions

Taula 1.11.

PROTOCOL D’ASPIRACIÓ DE SECRECIONS OROFARÍNGIES I TRAQUEALS

El/La TCAI ha de conèixer el procediment d’aspiració de secrecions orofaríngies i la preparació de material i
ajuda de l’aspiració de secrecions traqueals que fa el personal d’infermeria.

OBJECTIU

Mantenir la permeabilitat de les vies aèries del pacient. Prevenir infeccions respiratòries com a conseqüència
de l’acumulació de secrecions i la tècnica d’aspiració.

MATERIAL NECESSARI

• Sondes d’aspiració estèrils del nombre adequat.

• Batea.

• Aspirador de buit.

• Contenidor de succió.

• Guants estèrils.

• Solució de rentat: aigua o sèrum fisiològic estèril.

• Presa d’oxigen.

• Mascareta d’oxigen.

• Bossa de residus.
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Taula 1.11 (continuació)

PROTOCOL D’ASPIRACIÓ DE SECRECIONS OROFARÍNGIES I TRAQUEALS

• Equip de protecció personal: bata mascareta, quan sigui necessari.

• Depressor.

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment. Prepareu el material; feu
servir guants d’un sol ús i guants estèrils per a la tècnica.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que cal fer segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.

Protocol d’execució

1. Valoreu la necessitat d’aspiració del pacient: secrecions visibles o audibles, disminució de la saturació
d’oxigen, augment de la freqüència respiratòria, augment del treball respiratori, inquietud del pacient o
diaforesi.

2. Informeu el pacient del procediment per aconseguir la seva col·laboració, que és fonamental per al bon
funcionament de la mateixa. Demaneu el seu consentiment.

3. Feu higiene de les mans amb un sabó antisèptic o una solució hidroalcohòlica.

4. Prepareu el material i porteu-lo al costat del pacient:

• Comproveu que l’aspirador funciona correctament: col·loqueu la pressió en el manòmetre de l’aspirador i
situeu un dit sobre l’extrem distal del tub de connexió per verificar la pressió d’aspiració en la lectura del
manòmetre.

• Si cal, la pressió ha de ser modificada adequadament abans de continuar amb el procediment.

• Comproveu el calibre de les sondes.

• Seleccioneu la pressió adequada.

5. Col·loqueu-vos bata i màscara si està indicat.

6. Col·loqueu-vos els guants estèrils.

7. Col·loqueu el pacient en posició adequada si no està contraindicat:

• Aspiració per via oral: semifowler, amb el cap girat cap a un costat.

• Aspiració per via nasal: semifowler, amb el coll en hiperextensió de 70°

• Si el pacient està inconscient, cal col·locar-lo en posició de decúbit lateral.

8. Si les secrecions són molt denses, administreu nebulitzadors.

9. Col·loqueu la cànula de Guedel, si és necessari.

10. Avalueu l’estat d’oxigenació del pacient mitjançant la determinació de la saturació d’oxigen.

11. Preoxigeneu el pacient, almenys durant 30 segons, llevat que hi hagi contraindicació:

• Els que presentin disminució de la saturació d’oxigen durant l’aspiració.

• Els que presentin alteracions de ritme cardíac durant l’aspiració.

• Els que reben oxigen suplementari de forma contínua.

12. Seleccionar la pressió d’aspiració:

• Nounats: 60-80 mmHg.

• Nadons: 80-100 mmHg.

• Nens: 100-120 mmHg.

• Adolescents/Adults: 100-150 mmHg.

13. Obriu l’envàs estèril del catèter / sonda de succió, i connecteu el catèter de succió al tub de connexió,
assegurant que l’extrem distal de la sonda no toqui el pacient, el llit o els guants.
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Taula 1.11 (continuació)

PROTOCOL D’ASPIRACIÓ DE SECRECIONS OROFARÍNGIES I TRAQUEALS

14. Feu primer l’aspiració nasofaríngia i després l’orofaríngia si cal.

15. Feu l’aspiració, que pot ser orofaringía o nasofaríngia:

A. Respiració orofaríngia:

• Lubriqueu la punta de la sonda / del catèter amb la solució salina i aspireu per comprovar-ne la permeabilitat.

• Demaneu al pacient que obri la boca o utilitzi un depressor lingual per baixar la llengua.

• Introduïu suaument el catèter / la sonda lliscant per un dels laterals de la boca fins arribar a l’orofaringe.

• Aspireu per les galtes, sota de la llengua, i/o la part posterior de la nasofaringe, segons sigui necessari.

• Feu l’aspiració des de la part posterior cap endavant. La zona d’aspiració mitjançant catèter de succió
Yankauer està delimitada per una línia imaginària situada després dels queixals posteriors (vegeu figura).

• No aspireu durant la introducció de la sonda.

B. Respiració nasofaríngia:

• Mesureu la distància entre el lòbul auricular i la punta del nas del pacient, que serà la longitud que heu
d’introduir de la sonda.

• Comproveu la permeabilitat de les fosses nasals.

• Utilitzeu la fossa nasal més permeable per fer l’aspiració.

• No aspireu durant la introducció.

• Lubriqueu la punta de la sonda amb la solució salina o lubricant hidrosoluble.

• Indiqueu al pacient (si pot) que inspiri i introdueixi suaument la sonda per la fossa nasal lliscant pel terra de la
cavitat nasal.

• Inseriu la sonda fins a la mesura indicada o fins que es produeixi la tos.

• Traieu la sonda aproximadament 1 cm.

• Aspireu cobrint el punt de control d’aspiració amb el polze, coincidint amb el final de la inspiració (per garantir
que l’aspiració es produeix durant l’espiració).

• Feu l’aspiració màxima durant 10-15 segons.

16. Traieu el catèter / la sonda lentament i suaument mentre es manté la succió. Si la sonda té forats
circumferencials no cal fer moviments de rotació mentre s’extreu el catèter.

17. Administreu oxigen al 100% durant 30 segons.

18. Avalueu la tolerància del malalt i si requereix una altra aspiració:

• Permeteu que el pacient descansi durant 20-30 segons abans d’introduir novament la sonda.

• Demaneu que faci una respiració profunda i que tussi entre les aspiracions, si pot.

• Si requereix que s’aspiri altra vegada, utilitzeu una sonda nova estèril i canvieu de guants.

• Col·loqueu l’oxigen, ajusteu la Fi O2 al valor inicial preestablert.

19. Traieu la sonda i llanceu-la d’acord amb el Protocol de gestió de residus hospitalaris.
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Taula 1.11 (continuació)

PROTOCOL D’ASPIRACIÓ DE SECRECIONS OROFARÍNGIES I TRAQUEALS

20. Esbandiu el tub de succió amb l’aigua estèril, i poseu-lo al sistema d’aspiració.

21. Deixeu el pacient en posició còmoda.

22. Recolliu el material emprat i deixeu-lo a lloc, a punt per tornar-lo a fer servir.

23. Retireu els guants.

24. Feu rentat de mans amb un sabó antisèptic o una solució hidroalcohòlica.

25. Ensenyeu al malalt i/o cuidador familiar a avisar quan tingui secrecions que no pugui expulsar sol.

26. Registre: característiques de les secrecions (color, quantitat i viscositat), així com qualsevol reacció
adversa que tingui lloc durant el procediment.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família en els
aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

OBSERVACIONS

• En l’aspiració de secrecions s’ha de vigilar la freqüència cardíaca.

• L’aspiració de secrecions es fa cada sis hores en pacients intubats.

• L’aspiració de secrecions orofaríngies és una funció del TCAI.

• L’aspiració de secrecions traqueobronquials és una funció de l’infermer o la infermera.

El protocol d’aspiració de secrecions orofaríngies i traqueals es pot fer amb una
presa de buit de paret o amb un aspirador portàtil. Els accessoris d’un aspirador
portàtil són (seguint la numeració de la figura 1.25):

1. Compressor

2. Contenidors de recollida de secreció

3. Tubs de connexió

4. Catèters d’aspiració empaquetats estèrils

Figura 1.25. Unitat d’aspiració portàtil amb accessoris
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1.4 Intubació

La intubació endotraqueal és un procediment mèdic que consisteix a introduir un
tub a la tràquea, a través de la boca o nas, per permeabilitzar la via respiratòria
amb la finalitat de conservar o restablir el medi intern mitjançant l’optimització
de l’oxigenació que permeti conservar o millorar la perfusió a òrgans vitals.

La intubació endotraqueal es fa en dos contextos:

• Anestèsia general: per mantenir la respiració i administrar fàrmacs (per
exemple, gasos anestèsics).

• En situacions d’urgències, donades per patologies del pacient, com ara:
apnea/PCR, insuficiència respiratòria, hipòxia severa, lesió que pot portar a
una insuficiència respiratòria com podria ser una alteració neurològica.

La via més usada és la via orotraqueal, que permet la visualització de les cordes
vocals. La via nasotraqueal s’usa especialment en cirurgia o trauma facial.

El/La TCAI col·laborarà en la preparació del material per a la intubació endotra-
queal i en la seva realització. Abans de procedir a la intubació del pacient, el metge
ha de fer la sedació i analgèsia, per la qual cosa cal tenir preparada la medicació
que sol·liciti el metge (vegeu la figura 1.26).

Figura 1.26. Tub endotraqueal i procés d’intubació

Taula 1.12.

PROTOCOL D’AJUDA EN LA INTUBACIÓ ENDOTRAQUEAL

El/La TCAI ha de saber els passos essencials en la realització d’aquesta tècnica que s’usa per restablir la via
aèria amb la col·locació d’un tub a l’interior de la tràquea.

OBJECTIUS

La intubació endotraqueal és la tècnica definitiva de permeabilització i aïllament de la via aèria, i permet:

• L’administració d’oxigen en alta concentració i d’un volum corrent suficient per mantenir una insuflació
pulmonar adequada.

• L’aspiració de la tràquea.

• L’administració de medicaments via traqueal.
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Taula 1.12 (continuació)

PROTOCOL D’AJUDA EN LA INTUBACIÓ ENDOTRAQUEAL

MATERIAL NECESSARI

• Guants estèrils i no estèrils.

• Font d’O2.

• Bossa de ventilació amb reservori i mascaretes de diferents mides.

• Cànules orofaríngies.

• Tubs endotraqueals (TET) de diverses mides.

• Filtre antibacterià.

• Fiador semirígid.

• Xeringa de 10 ml.

• Laringoscopi amb pales de laringoscopi corbes i rectes de diferents mides (vegeu figura).

• Lubricant hidrosoluble estèril.

• Pinces de Magill o Kelly (vegeu figura).

• Fonendoscopi.

• Benes.

• Tisores.

• Aspirador.

• Sonda rígida de Yankauer i sondes d’aspiració estèrils de diferents calibres.

• Drap estèril.

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment. Prepareu el material; feu
servir guants d’un sol ús i estèrils.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.

Protocol d’execució

1. Expliqueu el procediment al pacient.
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Taula 1.12 (continuació)

PROTOCOL D’AJUDA EN LA INTUBACIÓ ENDOTRAQUEAL

2. Renteu-vos les mans i col·loqueu-vos els guants.

3. Comproveu el material que s’utilitzarà (pilota de pneumotaponament i laringoscopi).

4. Col·loqueu el pacient en decúbit supí, amb el coll en hiperextensió (mantenint control cervical en el pacient
traumatitzat). La persona que farà la intubació s’ha de situar darrere del cap del pacient.

5. Obriu la boca del pacient, retireu pròtesis dentals i cossos estranys i aspireu si cal.

6. Si el pacient porta sonda nasogàstrica, comproveu que estigui connectada a la bossa i col·loqueu-la en
declivi (per sota del nivell del pacient).

7. Abaixeu o retireu el capçal del llit.

8. Ventileu i oxigeneu el pacient amb cànula, mascareta i bossa de reanimació amb reservori connectada a
font d’O2. Aspireu secrecions bucofaríngies, si fos necessari.

9. Lubriqueu el tub endotraqueal mantenint l’esterilitat.

10. Lliureu el material a mesura que es necessiti.

11. Observeu la freqüència cardíaca (el pacient ha d’estar monitorat).

12. Després de la inserció del tub, infleu la pilota o globus.

13. Fixeu el tub amb benes al cap del pacient de manera que no es mogui.

14. Encoixineu amb gases les comissures dels llavis per evitar UPP.

15. Anoteu la tècnica realitzada al full d’infermeria, així com l’estat del pacient.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast.

Els pacients amb intubació endotraqueal necessiten cures especials; les més
generals són:

• Insuflacions amb ambu fins que se’ls connecti al respirador.

• Auscultació d’ambdós hemotòraxs.

• Desinflar el globus cada dues hores si no s’indica una altra ordre mèdica.

• Canviar la pressió del tub sobre els llavis.

• Vigilar els desplaçaments del tub. Es pot marcar amb esparadrap el punt
del tub fins on s’introdueix.

• Mantenir la humidificació adequada.

• Observar la permeabilitat.

• Mantenir la higiene bucofaríngia.

• Protegir els llavis de la sequedat amb gases humides.

• Procurar el bon funcionament de l’humidificador i els filtres.

• Ajudar el pacient a comunicar-se.
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1.5 Cura de la boca del pacient amb respiradors

La ventilació mecànica amb respiradors és sovint una intervenció que salva la
vida, però comporta possibles complicacions, com ara pneumònia associada al
ventilador per la proliferació de microorganismes, ja que els pacients tendeixen a
l’acumulació de secrecions a la boca.

Taula 1.13.

PROCEDIMENT DE CURA DE LA BOCA DEL PACIENT AMB RESPIRADORS

Aquesta tècnica la fa el/la TCAI. Els pacients amb ventilació artificial tendeixen a acumular secrecions, amb la
consegüent proliferació de microorganismes que afavoreixen l’aparició de càries i infeccions que afecten
l’evolució general del pacient. A més, és important evitar la dessecació de la mucosa bucal.

OBJECTIU

Evitar la proliferació de microorganismes que afavoreixen l’aparició de càries. Prevenir les infeccions que
afecten l’evolució general del pacient. Evitar la dessecació de la mucosa bucal.

MATERIAL

• Guants d’un sol ús.

• Ronyonera.

• Turundes de gases.

• Pinces de Kocher i dissecció.

• Depressor lingual.

• Tovallola o protector.

• Solució antisèptica bucal o solució de bicarbonat.

• Xeringa i sistema d’aspiració.

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment; prepareu el material; feu
servir guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.

Protocol d’execució

1. Renteu-vos les mans, poseu-vos els guants i expliqueu el procediment al pacient.

2. Si no està contraindicat, eleveu el capçal del llit. Col·loqueu el cap del pacient envers el costat des del qual
es farà la higiene bucal. Cobriu el llit amb un protector.

3. Prepareu una turunda amb les pinces o enrotlleu una gasa en el depressor lingual.

4. Ompliu la xeringa amb solució antisèptica.

5. Irrigueu amb la xeringa a pressió mentre aspireu per netejar la cavitat bucal.

6. Passeu la turunda per l’interior de les galtes, llengua, geniva, dents, zona vestibular, palatina i lingual de la
boca del pacient, ajudant amb el depressor lingual i mobilitzant el tub endotraqueal (de dreta a esquerra) per
permetre la neteja completa de la boca.

7. Canviar les turundes cada vegada que sigui necessari. Aspirar la solució i les secrecions per eliminar-les.

8. Canviar la bena de subjecció del tub. Acomodar el pacient i anotar la tècnica al full de cures.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.



Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà 50 Procediments relacionats amb l’aparell respiratori i urinari

Trobareu versions
imprimibles d’aquest i

altres protocols als
annexos de la unitat.

Taula 1.13 (continuació)

PROCEDIMENT DE CURA DE LA BOCA DEL PACIENT AMB RESPIRADORS

• Pacient: deixeu el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família en els
aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

OBSERVACIONS

Observeu el pacient per comprovar la tolerància a la tècnica. Informeu immediatament de qualsevol alteració
del pacient. Eviteu la desconnexió al respirador durant la tècnica. En mobilitzar el tub, tingueu cura que quedi
sempre en la seva posició correcta.

1.6 Traqueotomia

La traqueotomia és una obertura creada mitjançant una incisió quirúrgica a la
paret anterior de la tràquea creant un orifici exterior o estoma. La traqueotomia
s’utilitza per corregir una obstrucció a les vies respiratòries superiors o per facilitar
el control de la respiració.

Laringectomia: implica l’eliminació de la laringe. Pot ser total (extirpació
completa de la laringe) o parcial (part de la laringe es retira). Una laringectomia
es fa generalment per extirpar un tumor maligne.

La traqueotomia està indicada en una ventilació mecànica a llarg termini, en
situacions de fracàs de la retirada d’un tub endotraqueal en la ventilació mecànica,
en l’obstrucció de la via aèria superior i en la producció de secrecions copioses.

La cànula és un tub que serveix per assegurar que la comunicació creada entre la
tràquea i la pell no es tanqui de nou o es deformi, ja que hi ha una predisposició
natural que això passi com a resultat del procés de cicatrització que s’instaura, com
succeeix amb qualsevol altra ferida.

Les cànules estan dissenyades per adaptar-se a la forma de l’estoma i de la tràquea
proximal a aquest. Es construeixen amb materials que permetin una tolerància
òptima, que no siguin irritants i que puguin ser fàcilment netejades. Habitualment,
són d’un aliatge de plata o de plàstic biocompatibles, silicones, tefló... Al mercat
hi ha moltes varietats de cànules; també és fonamental comptar amb diversitat en
calibres i longituds.

Utilitzeu sempre una tècnica asèptica en la cura de l’estoma i la cànula de
traqueotomia o laringectomia. Cal tenir en compte, però, que poden sorgir
complicacions:

• Les complicacions primerenques inclouen: hemorràgia, infecció de la
ferida, emfisema subcutani, i obstrucció del tub.

• Les complicacions tardanes consisteixen en problemes de deglució, estenosi
traqueal, traqueoinnominada, fístula de l’artèria, fístula traqueoesofàgica,
formació de granulomes, i estoma persistent.
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A la figura 1.27 podeu veure un equipament per a traqueotomia, amb els següent
elements: cànula exterior (part superior) amb mànec inflable (a la part superior
dreta), una cànula interna (element central) i un obturador (element inferior).
També mostra una visió lateral del coll i la col·locació correcta d’un tub de
traqueotomia a la tràquea.

Figura 1.27. Equipament per a traqueotomia i col·locació en el coll

Taula 1.14.

PROTOCOL DE NETEJA I CANVI DE CÀNULA DE TRAQUEOTOMIA

La neteja regular de la pell al voltant de l’orifici de la traqueotomia (estoma), prevé l’acumulació de secrecions.
Els signes d’infecció o irritació de les vores de l’estoma inclouen enrogiment, drenatge, formació de crostes,
mala olor, mal o irritació. La pell al voltant de l’estoma s’ha de mantenir seca i evitar les cremes líquides. La
ferida d’incisió de la traqueotomia, s’ha de mantenir neta i seca, per evitar posteriors infeccions. La cànula
interna s’ha de canviar diàriament, o més freqüentment si és necessari.

OBJECTIU

Mantenir permeables les vies aèries, eliminant les secrecions de l’arbre bronquial aconseguint un intercanvi
gasós adequat, així com la prevenció de possibles infeccions i altres complicacions. Conservar la integritat de
la mucosa i prevenir la infecció de l’estoma. Mantenir l’estoma net i sec. Ensenyar-ho al pacient i la família.

MATERIAL

• Cànula simple o fenestrada (segons indicació) de diverses mides.

• Guants estèrils, aigua estèril, solució antisèptica.

• Sèrum fisiològic o solució antisèptica.

• Lubricant hidrosoluble.

• Xeringa de 10 ml.

• Cinta de fixació.

• Ambu.

• Equip de cures.

• Guants estèrils.

• Dilatador traqueal.

• Carro de cura.

• Sistema d’oxigen.

• Sistema d’aspiració.

• Sondes de succió de punta roma.
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Taula 1.14 (continuació)

PROTOCOL DE NETEJA I CANVI DE CÀNULA DE TRAQUEOTOMIA

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment; prepareu el material; feu
servir guants d’un sol ús, guants estèrils.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient, expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.

Protocol d’execució

1. Informeu el pacient/familiar del procediment per tal de reduir al mínim l’estrès, el malestar, l’augment de
pressió arterial i ritme cardíac.

2. Comproveu si té al·lèrgia als productes de desinfecció.

3. Avalueu:

• La presència de secrecions, la viscositat i la quantitat de moc, el rendiment neurològic i muscular i la
presència de reflex per tossir.

• Valoreu la necessitat d’aspiració del pacient: secrecions visibles o audibles, disminució de la saturació
d’oxigen, augment de la freqüència respiratòria, augment del treball respiratori, inquietud del pacient o
diaforesi.

• El grau de mobilització del pacient.

• La presència de dolor.

4. Estimuleu el pacient a col·laborar durant el procediment i involucreu els membres de la família o cuidadors
quan sigui necessari.

5. Prepareu el material i porteu-lo a l’habitació.

6. Garantiu la privacitat del pacient.

7. Feu higiene de les mans amb un sabó antisèptic o una solució hidroalcohòlica.

8. Col·loqueu el pacient amb llit elevat a 30° o assegut al llit o una cadira.

9. Col·loqueu la mascareta i els guants estèrils.

10. Feu aspiració de secrecions:

• En pacients conscients, abans d’aspirar, valoreu que pot tossir i fer respiracions profundes i ensenyeu-li a
expulsar les secrecions.

• Aspireu secrecions: cada vegada que el pacient se senti sorolls a la mucosa o al tub de les vies respiratòries;
al matí, quan el pacient es desperti; quan hi hagi un augment en la taxa respiratòria (dificultat per respirar);
abans dels àpats; abans de dormir.

• Seleccioneu el calibre de la sonda per aspirar.

• Col·loqueu-li la mascareta.

• Connecteu el manòmetre d’aspiració i poseu l’indicador d’aspiració entre 80-100 mm. d’Hg.

• Ausculteu el pacient.

• Obriu el paquet que conté la sonda estèril.

• Col·loqueu-vos els guants estèrils.

• Connecteu la sonda a l’aspirador.

• Traieu l’oxigen del pacient, si en té.

• Hiperoxigeneu el pacient amb oxigen al 100%, ventilant amb ambu, (verifiqueu que es pot hiperoxigenar)
durant 30 segons.

• Traieu el tub mascle de dins de la cànula.

• Introduïu la sonda sense aspirar, girant suaument fins que no progressi més.
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PROTOCOL DE NETEJA I CANVI DE CÀNULA DE TRAQUEOTOMIA

• Aspireu intermitentment per evitar que la sonda s’adhereixi a les parets impedint l’aspiració i irritació de la
mucosa (vegeu figura).

• Si hi ha un tap a la cànula, canvieu-la; si no és possible, aviseu el metge. S’ha de mantenir l’estoma obert
(mitjançant una pinça de rinoscòpia).

• Aspireu entre 10-15 segons, cada vegada.

• Avalueu el pacient abans i després de l’aspiració, valoreu: sorolls i freqüència respiratòria, disminució o
absència de sorolls i increment de la profunditat de la respiració, absència de cianosi i freqüència cardíaca.

• Si apareix inquietud en el pacient, desenvolupament d’arrítmies cardíaques i disminueix el nivell de
consciència, aviseu el metge.

• Hiperoxigeneu al pacient amb ambu 30 segons, entre cada aspiració.

• Repetiu el procés les vegades necessàries, valorant segons l’auscultació.

• Col·loqueu l’oxigen al pacient.

• Renteu la sonda d’aspiració en recipient amb solució desinfectant.

• Llenceu els guants i la sonda.

• Reposicioneu el pacient.

• Renteu-vos les mans amb un sabó antisèptic o una solució hidroalcohòlica.

• Registreu l’hora de l’aspiració, la quantitat, el color, la consistència i olor de les secrecions i la tolerància del
malalt.

11. Traieu la cànula (vegeu figura):
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PROTOCOL DE NETEJA I CANVI DE CÀNULA DE TRAQUEOTOMIA

• Traieu el tub intern de la cànula i renteu-lo amb solució antisèptica per estovar i desprendre el moc;
manegeu-lo tocant només la part externa i fent circular pel seu interior la solució antisèptica.

• Esbandiu bé amb aigua per eliminar la solució de rentat.

• Introduïu el tub intern a la cànula externa de traqueotomia i fixeu-lo. Introduïu la cànula amb un moviment
corbat cap amunt i dins el traqueòstoma amb suavitat. Si és difícil, apliqueu una mica de vaselina a l’extrem de
la cànula (vegeu figura).

• L’equip d’emergència ha d’estar a l’habitació del pacient en tot moment.

12. Recolliu el material.

13. Observeu l’estat del pacient.

14. Documenteu el procediment en l’historial del pacient
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PROTOCOL DE NETEJA I CANVI DE CÀNULA DE TRAQUEOTOMIA

15. Renteu-vos les mans.

16. Ensenyeu al pacient o cuidador principal l’ús de les cànules i el seu manteniment diari:

• La neteja i higiene de la cànula.

• Superviseu les habilitats emprades en aquesta tècnica.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família en els
aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

OBSERVACIONS

• Els pacients amb traqueotomia han de mantenir el capçal del llit elevat a 45 graus durant els períodes
d’alimentació per sonda, per disminuir els riscos de pneumònia nosocomial causada per la broncoaspiració. El
dèficit d’humidificació a la via aèria superior fa que les mucositats siguin més gruixudes i difícils d’expulsar
espontàniament. Per augmentar la humitat en les vies respiratòries: cal beure abundants líquids i utilitzar
humidificadors ambientals.

• En els pacients traqueostomitzats, l’aire inspirat pot tenir un important dèficit d’humitat, que pot augmentar el
risc d’infecció respiratòria baixa i provocar l’obstrucció de les vies respiratòries per acumulació de secrecions
en la mucosa intraluminal.

• L’adequada hidratació dels pacients amb traqueostomies facilita l’eliminació de les secrecions respiratòries.

• L’aspiració per la cànula de traqueotomia o laringectomia és una activitat important en la reducció del risc de
consolidació i atelèctasi, que poden conduir, en pacients amb cànula de traqueotomies, a una ventilació
inadequada.

• L’aspiració és una intervenció essencial en el manteniment de les vies respiratòries i l’han de fer infermeres
amb experiència, habilitat i coneixement dels riscos. Es recomana que el procediment d’aspiració no duri més
de 15 segons. La sonda d’aspiració ha de ser estèril per reduir el risc d’infecció.

• La cànula externa només l’ha de substituir el metge.

1.7 Fisioteràpia respiratòria

Un dels objectius de les cures respiratòries és ensenyar al pacient exercicis
respiratoris que afavoreixin l’expectoració i la disminució de la dispnea, així
com prevenir possibles complicacions. Aquestes tècniques es fan amb menys
freqüència que les descrites anteriorment, però com a TCAI les heu de conèixer.
Aquest exercicis són:

• Respiració diafragmàtica

• Tos assistida

• Drenatge postural

• Clapping o drenatge per percussió

• Drenatge per vibració

• Espirometria incentivada
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Respiració diafragmàtica

• Objectiu: educar el pacient perquè utilitzi el diafragma com a estructura
principal de la respiració.

• Material:

– Registres d’infermeria

– Coixins o coixí

• Procediment:

1. Informar el pacient.

2. Comprovar la permeabilitat de les fosses nasals del pacient.

3. Col·locar el pacient en decúbit supí i genolls lleugerament flexionats,
amb una mà a la part superior de l’abdomen i l’altra al tòrax.

4. Instruir el pacient perquè faci una inspiració lenta i profunda, a través
del nas, de manera que, amb la mà sobre l’abdomen, en noti la
distensió, fins a arribar al màxim. En aquest moment ha de començar
a alliberar l’aire amb la boca lleugerament oberta (com entelant un
vidre).

5. Espirar lentament fins a notar que l’abdomen està buit.

6. Anotar en registres d’infermeria.

Tos assistida:

• Objectiu: provocar l’expectoració del pacient mitjançant l’estímul previ de
la tos.

• Material:

– Bossa per a residus.

– Registres d’infermeria.

– Tovalloleta de cel·lulosa.

– Coixins o coixí.

• Procediment:

1. Informar el pacient.

2. Situar el pacient assegut i amb el cos lleugerament inclinat cap
endavant.

3. Comunicar al pacient que inspiri lentament i profundament pel nas
dues o tres vegades, expulsant l’aire per la boca dos cops, i a la tercera
haurà de tossir. S’ha de repetir fins que sigui efectiva la tos.

4. Anotar en registres d’infermeria l’efectivitat del procediment.

• Observacions: procurar l’estimulació de la ingesta líquida si no hi ha
contraindicació.
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Drenatge postural:

• Objectiu: facilitar que les secrecions pulmonars drenin passivament, cap
als bronquis principals i tràquea, perquè el pacient pugui expulsar-les a
l’exterior amb la tos, mantenint permeables les vies aèries.

• Material:

– Bossa per a residus.

– Registres d’infermeria.

– Tovalloleta de cel·lulosa.

– Coixins o coixí.

• Procediment:

1. Informar el pacient del procediment.

2. Induir el pacient, prèviament a l’inici de la maniobra, a tossir i respirar
profundament.

3. Col·locar el pacient en la posició adequada, segons el segment a drenar.
Aquest segment ha de tenir una posició més elevada, amb relació al
bronqui principal.

4. Fer-ho de dues a tres vegades al dia i mai després dels àpats.

5. Aplicar els procediments de percussió i/o vibració, si les secrecions
són molt espesses, durant el drenatge postural.

6. Anotar en registres d’infermeria l’efectivitat del procediment, quanti-
tat i característiques de les secrecions.

• Observacions:

– Les principals indicacions per al drenatge postural són:

∗ Abscés pulmonar
∗ Bronquitis crònica o bronquièctasi
∗ Fibrosi quística

– La posició de Trendelenburg pot estar contraindicada en algunes
situacions, de manera que hem de sol·licitar la ratificació de l’orde
al metge encarregat, en presència de:

∗ Hipertensió arterial
∗ Insuficiència cardíaca
∗ Patologia intracranial
∗ Distensió abdominal

Clapping o drenatge per percussió:

• Objectiu: desprendre i desplaçar mecànicament les secrecions adherides a
les parets bronquials del pacient, perquè puguin ser mobilitzades i expulsa-
des.
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• Material:

– Bossa per a residus.

– Registres d’infermeria.

– Tovalloleta de cel·lulosa.

– Coixins o coixí.

• Procediment:

1. Rentar-se les mans.

2. Informar el pacient del procediment.

3. Posar un drap verd a la zona que es tractarà per no efectuar el clapping
sobre la pell.

4. Col·locar el pacient de la forma més còmoda depenent de la zona a
drenar.

5. Col·locar les mans buides amb els dits flexionats i units.

6. Fer una percussió de forma rítmica, sobre l’àrea desitjada amb movi-
ments de les mans a les bases dels pulmons.

7. Fer aquesta tècnica durant 3-4 minuts, descansar i repetir. S’ha
d’aplicar tantes vegades com calgui.

8. Evitar la percussió sobre la columna vertebral, estèrnum, àrea renal,
fetge i zones de lesió cutània o fractura.

9. Anotar la tècnica aplicada i l’efectivitat que ha tingut en els registres
d’infermeria.

• Observacions:

– Aquest procediment degudament realitzat no ha de produir dolor.

– Està contraindicat en els següents casos:

∗ Cirurgia cardiovascular.
∗ Cirurgia toràcica.
∗ Vessament pleural
∗ Durant les primeres 24 hores després de broncoscòpies.
∗ Malalties amb ampul·les emfisematoses.
∗ Malalties amb osteoporosi.
∗ Fractures costals.
∗ Hemoptisi.
∗ Pneumotòrax.

Drenatge per vibració:

• Objectiu: desprendre i desplaçar les secrecions adherides a les parets
bronquials, perquè puguin ser mobilitzades i expulsades pel pacient.

• Material:

– Bossa per residus.
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– Guants no estèrils.

– Registres d’infermeria.

– Tovalloleta de cel·lulosa.

• Procediment:

1. Rentar-se les mans.

2. Informar el pacient de la tècnica que es farà.

3. Col·locar el pacient en decúbit lateral, alternant dret i esquerre i
depenent del segment que volem drenar. Alternar Trendelenburg amb
posició semiasseguda o Fowler.

4. Adaptar la mà sobre la zona a tractar (mà plana i dits lleugerament
separats), fent una pressió vibratòria que es transmeti al pulmó.

5. Fer sempre la vibració coincidint amb l’expiració del pacient, de tenir
la vibració durant la inspiració següent.

6. Deixar el pacient en postura còmoda i adequada permetent el fàcil
accés al timbre i objectes personals.

7. Anotar en registres d’infermeria.

• Observacions; està contraindicat en els següents casos:

– Durant les primeres 24 hores després de broncoscòpies.

– Fractures costals.

– Hemoptisi.

– Pneumotòrax.

Espirometria incentivada:

• Objectiu: augmentar la capacitat pulmonar del pacient i evitar possibles
complicacions.

• Material:

– Bossa per a residus.

– Inspiròmetre incentivat.

– Tovalloleta de cel·lulosa.

• Procediment:

1. Explicar al pacient el funcionament de l’inspiròmetre.

2. Indicar al pacient que agafi aire a través del filtre, fent una inspiració
tan profunda com li sigui possible.

3. Aconseguir que s’elevi el marcador (bola) en inspirar fins arribar al
seu límit superior, i ha de romandre en aquest lloc el màxim temps
possible.

4. Explicar que un cop finalitzada la inspiració s’ha de deixar anar el filtre
i expulsar l’aire per la boca o nas molt lentament.
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5. Incentivar el pacient perquè es faci l’exercici dues o tres vegades
seguides amb petites pauses entre cada un.

6. Valorar la freqüència del cicle segons l’estat del pacient.

7. Reflectir en el registre l’espiració aconseguida amb l’Inspiron.

• Observacions:

– Si el pacient serà sotmès a cirurgia programada, resultarà de gran
utilitat que conegui els objectius i el seu funcionament correcte en
el període preoperatori.

– Està contraindicat en els següents casos:

∗ Ampul·les emfisematoses.
∗ Hemoptisi.
∗ Pneumotòrax.

Inspiròmetre incentivat
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2. El sistema excretor

La micció reflexa és un procés medul·lar completament automàtic. La seva
fisiologia és la següent:

1. A les parets de la bufeta urinària hi ha uns receptors sensorials anomenats
receptors d’estirament de la paret vesical que capten la pressió i l’augment
del volum de la bufeta. Els més importants són els localitzats al coll vesical.

2. Aquests receptors sensitius provoquen potencials d’acció que es transmeten
pels nervis pèlvics als segments sacres S-2 i S-3.

3. En aquests nuclis sacres s’originen fibres motores del sistema nerviós
parasimpàtic que acaben en cèl·lules ganglionars nervioses localitzades a la
paret de la bufeta encarregades d’innervar al múscul detrusor de la bufeta
(vegeu la figura 2.1).

Aquest arc reflex es repeteix durant uns minuts, cada vegada més, per augmentar
la pressió de la bufeta i s’inhibeix conscientment pel cervell si no es produeix la
micció. De vegades, el cúmul de reflexos miccionals és tan gran que l’impuls
nerviós passa al nervi púdic cap a l’esfínter extern urinari per inhibir-lo. Si
aquesta inhibició és més intensa que els senyals conscients voluntaris del cervell,
passarà la micció involuntària (incontinència urinària).

Figura 2.1. Múscul detrusor

Alhora, el control encefàlic de la micció es produeix pels següents mitjans (vegeu
la figura 2.2):

1. A través de la medul·la espinal, els nuclis encefàlics estimulen els centres
parasimpàtics sacres perquè, per mitjà del nervi púdic, relaxin el múscul
esfínter extern, quan hi ha desig d’orinar.

2. A més, es produeix contracció abdominal i relaxació del sòl pelvià, que
faciliten la micció.
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3. Finalment, és de nou a través de la medul·la espinal que els nuclis encefàlics
estimulen els centres simpàtics que produeixen la contracció del trígon i de
l’esfínter extern, impedint la micció.

Figura 2.2. Control de la micció pel
cervell

2.1 Elements del sistema urinari

L’aparell o sistema urinari és l’encarregat de formar i expulsar l’orina. En el cos
humà està format pel ronyons, els urèters, la bufeta i la uretra. Els ronyons són
dos òrgans que filtren la sang de l’aparell circulatori i permeten l’excreció a través
de l’orina de diversos residus metabòlics de l’organisme mitjançant un sistema
complex que inclou mecanismes de filtració, absorció i excreció.

Participa en la regulació de l’homeòstasi, regulant la quantitat d’aigua excretada
en l’orina i la quantitat i concentració de productes de desfeta metabòlica (urea,
creatinina, fosfats); també participa en la regulació de l’equilibri acidobàsic,
controlant l’excreció de cations oxoni, i determinant la recaptació d’anions hidro-
genocarbonats.

A la figura 2.3 podeu veure les diverses parts que componen el sistema urinari:

1. Conjunt de l’aparell urinari humà

2. Ronyó

3. Pelvis renal

4. Urèter

5. Bufeta urinària

6. Uretra (costat esquerra amb secció frontal)
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7. Glàndula suprarenal

8. Els vasos següents: artèria i vena renals

9. Vena cava inferior

10. Aorta abdominal

11. Artèria i vena ilíaques

12. I les següents transparències: fetge

13. Intestí gros

14. Pelvis

Figura 2.3. Elements del sistema urinari

2.1.1 Els ronyons

Els ronyons són els òrgans principals del sistema urinari humà. S’encarreguen
de l’excreció de substàncies de rebuig a través de l’orina i compten amb altres
funcions molt importants, entre elles la regulació de l’equilibri del medi intern
de l’organisme (homeòstasi), controlant el volum dels líquids extracel·lulars,
l’osmolaritat del plasma sanguini, el balanç d’electròlits i el pH del medi intern.

A més, el ronyó fabrica hormones com l’eritropoetina, que regula la producció
de glòbuls vermells de la sang i la renina, que regula la pressió arterial.

Els ronyons són òrgans parells amb forma de mongeta o fesol. En els éssers
humans se situen a la part posterior de l’abdomen a banda i banda de la columna
vertebral; cada ronyó mesura 12 cm de llarg i 6 d’ample.
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Pesa entre 150 i 170 grams en un adult de mitjana. L’absència de ronyons o la
seva falta de funcionament és incompatible amb la vida, per això els malalts amb
insuficiència renal greu necessiten la utilització de procediments de diàlisi (ronyó
artificial) o un trasplantament de ronyó per continuar amb vida.

Els ronyons en l’ésser humà estan situats a la part posterior de l’abdomen. N’hi ha
dos, un a cada costat de la columna vertebral. El ronyó dret descansa darrere del
fetge i l’esquerre sota el diafragma i adjacent a la melsa, separats d’aquests òrgans
pel peritoneu parietal posterior. Sobre cada ronyó hi ha una glàndula suprarenal.

L’asimetria dins de la cavitat abdominal causada pel fetge fa que el ronyó dret
estigui lleugerament més avall que l’esquerre. Els ronyons estan situats darrere
del peritoneu, al retroperitoneu; se situen entre l’última vèrtebra toràcica i les tres
primeres vèrtebres lumbars (de T12 a L3).

Els pols superiors dels ronyons estan protegits, parcialment, per les costelles 11 i
12. Cada ronyó està envoltat per dues capes de greix (perirrenal i pararrenal) que
ajuden a protegir-los.

Organització anatòmica dels ronyons

El pes dels ronyons equival a l’1% del pes corporal total d’una persona. Els
ronyons tenen un costat còncau i un altre convex. En la porció còncava que mira
cap a dins hi ha una regió central anomenada hil per la qual entra al ronyó l’artèria
renal i en surt la vena renal i l’urèter.

En el ronyó humà poden distingir dues àrees diferenciades: una zona externa de
color més clar que es diu escorça i una altra d’interna que rep el nom de medul·la
renal. La medul·la renal conté entre 8 i 18 estructures de forma cònica que es
diuen piràmides renals. En el vèrtex de cada piràmide hi ha la papil·la renal, molt
propera al hil. De l’hil renal en surt l’urèter, pel qual l’orina transita fins a la bufeta
urinària, des d’on s’aboca a l’exterior a través de la uretra.

L’escorça renal és la part externa del ronyó i té aproximadament 1 cm de gruix, de
color vermell marronós i fàcilment distingible al tall de la part interna o medul·lar.
Forma un arc de teixit situat immediatament sota la càpsula renal. L’escorça renal
conté el 75% dels glomèruls i els túbuls proximals i distals. Rep el 90% del flux
sanguini renal i la seva principal funció és la filtració, la reabsorció i la secreció.

Per la seva banda, la medul·la renal està composta per entre 8 i 18 formacions
còniques que reben el nom de piràmides renals o piràmides de Malpighi. L’àmplia
base de cada piràmide fa front a l’escorça renal, i el seu àpex, o papil·la, apunta
internament, descarregant en el calze menor, que, a manera d’embut, conflueix
en la pelvis renal. Les piràmides semblen ratllades perquè estan formades per
segments paral·lels rectes de túbuls renals. Entre una piràmide renal i una altra hi
ha les columnes de Bertin, estructures que estan compostes pel mateix teixit que
l’escorça renal, però per la seva situació es consideren part de la medul·la.

A la figura 2.4 podeu veure les diverses parts que componen un ronyó; són les
següents:
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1. Càpsula renal

2. Còrtex renal

3. Columna

4. Medul·la renal, que inclou 5 i 6

5. Piràmide

6. Papil·la de la piràmide.

7. Pelvis renal

8. Calze major

9. Calze menor

10. Urèter

11. Corpuscle (del nefró)

12. Sistema vascular, que inclou del 12 al 16: arteriola i vènula interlobel·lars

13. Artèria i vena arcuades

14. Artèria i vena interlobulars

15. Artèria renal

16. Vena renal

17. Hil renal

18. Pol del ronyó (inferior)

19. Greix del si renal

Figura 2.4. Secció frontal del ronyó dret
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La nefrona

A nivell microscòpic, el ronyó està format per entre 800.000 i 1.000.000 d’unitats
funcionals que reben el nom de nefrones. És en la nefrona on es produeix realment
la filtració del plasma sanguini i la formació de l’orina; la nefrona és la unitat
bàsica constituent de l’òrgan renal. A cada ronyó hi ha 250 conductes col·lectors,
cadascun dels quals recull l’orina de 4.000 nefrones.

L’estructura de la nefrona és complexa, es compon d’un corpuscle renal en
comunicació amb un túbul renal (vegeu la figura 2.5). El corpuscle renal és una
estructura esferoïdal, constituïda per la càpsula de Bowman i el cabdell capil·lar
contingut en el seu interior o glomèrul. El túbul on s’aboca el filtrat glomerular
es divideix en tres parts: túbul contornejat proximal, nansa de Henle i túbul
contornejat distal.

Figura 2.5. Esquema d’un nefró

La funció de la nefrona està dividida en tres passos fonamentals (vegeu la figura
2.6):

1. Filtració: és el primer pas en la producció d’orina, consisteix en que l’aigua
acompanyada per moltes de les substàncies presents en la sang travessen la
llum dels capil·lars del glomèrul renal, i els podòcits que els envolten, per
entrar a la càpsula de Bowman i el túbul renal. El volum de filtrat diari és
d’uns 180 litres, però el 99% d’aquest líquid és reabsorbit posteriorment
i passa de nou a la sang. El procés de filtració és selectiu, de tal manera
que les proteïnes de pes molecular mitjà i alt queden retingudes en la sang,
mentre que l’aigua i els electròlits passen fàcilment, de manera que es troben
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en el túbul contornejat proximal a una concentració similar a la de la sang
abans que s’iniciï la reabsorció.

2. Reabsorció tubular: és el procés pel qual la major part de l’aigua i
moltes de les substàncies dissoltes d’importància per a l’organisme són
reincorporades a la sang. Té lloc principalment en els túbuls contornejats
proximals, però també a la nansa de Henle i en els túbuls contornejats
distals.

3. Secreció: és el contrari a la reabsorció; en aquesta etapa alguns components
sanguinis són eliminats per secreció activa de les cèl·lules dels túbuls renals.
Secreció no és sinònim d’excreció; en la secreció s’eliminen activament
substàncies a la llum del túbul. Mitjançant un mecanisme de secreció
s’eliminen per exemple ions d’hidrogen H+, cosa que contribueix a mantenir
el pH de la sang en nivells adequats. També s’elimina per secreció amoni
(NH4+) i alguns fàrmacs.

Figura 2.6. Fisiologia de la nefrona

L’aparell juxtaglomerular és una petita estructura que es troba situada en
cadascuna de les nefrones entre l’arteriola aferent i eferent, al costat del túbul
contornejat distal. Està format per les cèl·lules juxtaglomerulars que segreguen
renina, les cèl·lules de la màcula densa i les cèl·lules de Goormaghtigh o cèl·lules
mesangials extraglomerulars.

A banda, cada nefrona té un sistema de conductes col·lectors. El filtrat glome-
rular flueix des del túbul contornejat distal de la nefrona al sistema de conductes
col·lectors del ronyó. Cada tub col·lector rep com a afluents els túbuls contornejats
distals de les nefrones pròximes.

Els tubs col·lectors s’agrupen entre ells donant origen a conductes cada vegada
més gruixuts que finalment desemboquen en la papil·la renal, on passen a dir-se
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conductes de Bellini o conductes papil·lars. En els conductes col·lectors actua
l’hormona antidiürètica augmentant la permeabilitat a l’aigua i facilitant la seva
reabsorció, concentrant l’orina quan cal.

A la figura 2.7 podeu veure els diferents elements que componen una nefrona: A.
corpuscle renal, B. túbul proximal, C. túbul contort distal i D. aparell juxtaglome-
rular; així com també:

1. Membrana basal (làmina basal), Càpsula de Bowman (2 i 3)

2. Capa parietal

3. Capa visceral: 3a. Pedicel (podòcits) i 3b. Podòcit

4. Espai de Bowman (o urinari)

5. Mesangi: 5a. Cèl·lula intraglomerular i 5b. Cèl·lula extraglomerular

6. Cèl·lula juxtaglomerular

7. Màcula densa

8. Miòcit (de múscul llis)

9. Arteriola aferent

10. Capil·lars del glomèrul

11. Arteriola eferent

Figura 2.7. Elements d’una nefrona

2.1.2 Els urèters

Els urèters són tubs musculars que impulsen l’orina des dels ronyons fins a la
bufeta urinària. Tenen, generalment, uns 25-30 cm de llarg i 3-4 mm de diàmetre.
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Els urèters s’originen a la pelvis renal de la cara medial de cada ronyó i baixen
cap a la bufeta per la part davantera del psoes major. Els urèters creuen la cresta
ilíaca, prop de la bifurcació de les artèries ilíaques. Aquesta “unió pieloureteral”
és un lloc comú per a la impactació dels càlculs renals (l’altra és la vàlvula
ureterovesical).

Després, els urèters baixen posteroinferiorment a les parets laterals de la pelvis
i, seguidament, es corben anteriormedialment per entrar a la bufeta per la part
posterior, en la unió vesicoureteral (passant per dins de la paret de la bufeta
durant uns pocs centímetres). El reflux de l’orina es veu impedit per les vàlvules
conegudes com a vàlvules ureterovesicals.

2.1.3 La bufeta urinària

La bufeta urinària està situada en l’excavació de la pelvis. Per davant està fixada
al pubis, per darrere limita amb el recte, amb la part superior de la pròstata i les
vesícules seminals en l’home, i amb la vagina en la dona. Per dalt està recoberta
pel peritoneu parietal, que la separa de la cavitat abdominal, i per baix limita amb
la pròstata en l’home i amb la musculatura perineal en la dona (vegeu la figura 2.8;
les fletxes indiquen la situació de la bufeta).

Figura 2.8. Bufeta masculina i femenina en un tall lateral

La paret de la bufeta està formada per tres capes:

• Capa serosa: recobreix la seva cara superior i la part posterior està
recoberta de peritoneu parietal.

• Capa muscular: és una capa constituïda per múscul llis amb tres capes de
fora a dins:

– Capa externa o superficial: formada per fibres musculars longitudi-
nals.

– Capa mitjana: formada per fibres musculars circulars.
– Capa interna o profunda: formada també per fibres longitudinals. Les

tres capes de la capa muscular formen el múscul detrusor, que quan es
contreu expulsa l’orina. Els músculs antagonistes del detrusor són els
esfínters de la uretra.
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• Capa mucosa: està constituïda per un epiteli de transició urinari, que és un
epiteli estratificat, impermeable, en contacte amb l’orina, i per fora per la
làmina pròpia, que està formada per teixit conjuntiu.

A l’interior de la bufeta també hi trobem quatre regions destacades (vegeu la figura
2.9):

• Àpex vesical: és el lloc on la bufeta es connecta amb el lligament mitjà
umbilical.

• Cúpula vesical: és la part superior i més gran de la bufeta; augmenta molt
de volum, quan està plena d’orina, adoptant una forma esfèrica.

• Trígon vesical: és una àrea que té forma triangular i ocupa l’àrea poste-
roinferior de la bufeta. Els urèters entren a la bufeta a través de la paret
dorsolateral. El punt inferior del triangle conté la uretra, i aquesta dibuixa
el trígon amb les dues obertures ureterals en els dos punts superiors d’aquest
triangle.

• Coll vesical: és una part anatòmica que està unida amb l’os del pubis mit-
jançant el lligament pubovesical en les dones, i el lligament puboprostàtic
en els homes.

Figura 2.9. Parts de la bufeta

2.1.4 La uretra

La uretra és el conducte pel qual passa l’orina en la seva fase final del procés
urinari, des de la bufeta urinària fins a l’exterior del cos durant la micció. La
funció de la uretra és excretar, en ambdós sexes, i també compleix una funció
reproductiva en l’home en permetre el pas del semen des de les vesícules seminals
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que aboquen a la pròstata fins a l’exterior; és a dir, aquest conducte és compartit
pel sistema urinari i el sistema genital.

La uretra és, bàsicament, el conducte excretor de l’orina, que s’estén des del coll
de la bufeta fins al meat urinari extern. És diferent en ambdós sexes; presenta
algunes diferències de les quals és interessant destacar:

• En les dones, la uretra mesura prop de 4 cm de longitud i s’obre a l’exterior
del cos just a sobre de la vagina (un recorregut menor que en el cas dels
homes).

• En els homes, la uretra mesura prop de 20 cm de llarg; part de la zona
inferior de la bufeta passa per la glàndula prostàtica i després a través del
penis (del qual forma part) a l’exterior del cos. En l’home, la uretra és un
conducte comú a l’aparell urinari i l’aparell reproductor. Per tant, la seva
funció és portar a l’exterior tant l’orina com el líquid seminal.

2.1.5 La circulació renal

Cada ronyó rep el seu flux de sang d’una de les dues artèries renals que surten
de l’aorta abdominal. La irrigació sanguínia dels dos ronyons en condicions
normals correspon aproximadament al 22% de la despesa cardíaca. El subminis-
trament de sang als ronyons està íntimament lligat a la pressió arterial.

En entrar a l’hil del ronyó, l’artèria renal es divideix en artèries segmentàries
que es ramifiquen en artèries interlobulars més petites, situades entre les papil·les
renals, que donen lloc a les artèries arciformes, que transcorren al llarg del límit
entre la medul·la i l’escorça renal.

Les artèries arciformes emeten branques més petites anomenades artèries cor-
ticals radials o artèries interlobel·lars. Les ramificacions d’aquestes artèries
corticals són les arterioles aferents que formen els capil·lars glomerulars, que
drenen en les arterioles eferents.

Les arterioles eferents es divideixen en els capil·lars peritubulars, que proporci-
onen sang a l’escorça, i els vasos rectes, que són capil·lars que aporten la sang a
la medul·la renal.

El retorn venós segueix un camí invers a l’arterial a través de les venes interlo-
bel·lars, venes arciformes i venes interlobulars, que finalment drenen a la vena
renal.

A la figura 2.10 podeu veure la localització de les diferents artèries dins d’un
ronyó:

1. Artèria renal

2. Artèria segmentària
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3. Artèries interlobulars del ronyó

4. Artèries arcuades

5. Artèries interlobel·lars

Figura 2.10. Secció d’un ronyó que mos-
tra la circulació arterial de l’òrgan

2.2 Funcions dels ronyons

Els ronyons filtren la sang de l’aparell circulatori i s’eliminen mitjançant l’orina
dels residus metabòlics de l’organisme. Algunes de les substàncies eliminades
mitjançant l’orina són la urea i l’amoníac, producte de la desaminació dels
aminoàcids, l’àcid úric procedent de la metabolització dels àcids nucleics i la
creatinina, que procedeix de la fosfocreatina present en les fibres musculars.

La producció d’orina té lloc a través d’un complex sistema que inclou mecanismes
de filtració, reabsorció i secreció. Diàriament, els ronyons produeixen uns 180
litres de filtrat glomerular que es concentren en únicament 1 o 2 litres d’orina.
L’orina baixa contínuament des del ronyó a través dels urèters fins a la bufeta
urinària, on s’emmagatzema fins al moment de la seva expulsió a l’exterior a través
de la uretra.

La principal funció del ronyó és la producció d’orina, a través de la qual
l’organisme elimina o excreta substàncies de rebuig, com ara urea, àcid
úric, creatinina, potassi i fòsfor; producte de reaccions metabòliques de
l’organisme. A banda, els ronyons regulen l’homeòstasi i certa producció
hormonal.
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Homeòstasi

L’homeòstasi és una propietat
dels organismes que consisteix
en la seva capacitat de mantenir
una condició interna estable,
compensant els canvis en el seu
entorn mitjançant l’intercanvi
regulat de matèria i energia amb
l’exterior.

2.2.1 Regulació de l’homeòstasi

Els ronyons tenen una funció clau en la regulació de l’homeòstasi, mitjançant els
següents mecanismes:

• Regular el volum plasmàtic. Els ronyons tenen la capacitat de mantenir el
volum plasmàtic dins d’uns límits desitjables, controlant la concentració de
l’orina, estalviant aigua quan és necessari i evitant la deshidratació.

• Regular la composició iònica de la sang. Els ronyons són capaços d’augmen-
tar o disminuir l’eliminació de diversos ions a través de l’orina, entre ells el
potassi (K+), sodi (Na+), clor (Cl-), calci (Ca+), i fosfat (HPO4–). Aquesta
regulació és de gran importància; petites elevacions o disminucions en els
nivells de potassi en sang, per exemple, poden causar trastorns greus en la
funció del cor.

• Mantenir l’osmolaritat de la sang. El ronyó regula la pèrdua d’aigua i la
concentració d’ions en sang, mantenint d’aquesta forma una osmolaritat
constant de la sang. En presència de l’hormona antidiürètica (ADH; també
anomenada vasopressina), els conductes col·lectors del ronyó es tornen
permeables a l’aigua i faciliten la seva reabsorció, concentrant així l’orina
i reduint-ne volum. Inversament, quan l’organisme ha d’eliminar excés
d’aigua (per exemple després de beure líquid en excés), la producció
d’hormona antidiürètica disminueix i el conducte col·lector es torna menys
permeable a l’aigua, fent l’orina diluïda i abundant (vegeu la figura 2.11).

• Regular la pressió arterial. El ronyó juga un paper molt important per
mantenir estable la pressió arterial mitjançant la secreció de l’hormona
renina, que eleva la pressió arterial quan cal.

• Regular l’equilibri àcid-bàsic. El ronyó manté estable el pH de la sang mit-
jançant un mecanisme pel qual elimina quantitats variables d’ions hidrogen
(H+) a través de l’orina, conservant en canvi els ions bicarbonats (HCO3).

Figura 2.11. L’hormona ADH regula el
volum d’aigua reabsorbit o excretat

Font: Wikipedia
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2.2.2 Regulació hormonal

A part de produir orina per eliminar substàncies de rebuig i de regular l’homeòstasi,
el ronyó també s’encarrega de segregar les següents hormones:

• Produeix eritropoetina, una hormona que estimula la producció de glòbuls
vermells de la medul·la òssia.

• Produeix renina, una hormona que regula la pressió arterial. Quan l’aparell
juxtaglomerular detecta que hi ha flux plasmàtic renal baix o hipòxia,
els ronyons alliberen renina per activar el sistema renina-angiotensina-
aldosterona, que genera vasoconstricció perifèrica que augmenta la pressió
arterial, garantint, en teoria, més flux renal.

• En el ronyó la vitamina D es transforma en la forma activa o calcitriol,
imprescindible per mantenir el calci en els ossos.

2.2.3 Patologies renals

Una nefropatia o malaltia renal és un trastorn o malaltia que afecta els ronyons.
Les principals malalties renals són les següents:

1. Insuficiència renal (IRA). És la incapacitat de dur a terme efectivament
la seva funció de filtració de la sang, separant les toxines i traient-les de
l’organisme per mitjà de l’excreció de l’orina i enviant al torrent sanguini
elements útils. També els ronyons produeixen hormones que mantenen els
ossos forts i la sang sana. Però si els ronyons estan lesionats, no funcionen
correctament. Poden acumular deixalles perilloses en l’organisme. Pot
elevar-se la pressió arterial. L’organisme pot retenir l’excés de líquids i no
produir prou glòbuls vermells.

2. Insuficiència renal aguda, també anomenada fallida renal. És una pèrdua
abrupta de la funció renal que es desenvolupa en set dies. Les seves
causes són nombroses. En general, es produeix a causa del dany al teixit
renal causat per la disminució del flux sanguini renal (isquèmia renal) per
qualsevol causa (per exemple, en cas de pressió arterial baixa), exposició
a substàncies nocives al ronyó, procés inflamatori al ronyó o obstrucció
del tracte urinari, que impedeix el flux d’orina. Es diagnostica a partir de
troballes de laboratori característiques, com el nitrogen elevat de la sang
i la creatinina, o la incapacitat dels ronyons de produir quantitats d’orina
suficients.

3. Insuficiència renal crònica (IRC). És una síndrome caracteritzada per
una pèrdua progressiva del filtrat glomerular i que acostuma a tenir un
curs irreversible. El nombre de nefrones disminueix a poc a poc i la
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funció dels ronyons es deteriora gradualment. Quan es dona urèmia ja és
una insuficiència en estat terminal i només pot ser revertida mitjançant el
trasplantament renal, i la diàlisi és insuficient la diàlisi.

4. Glomerulonefritis (també coneguda com a nefritis glomerular), abreujada
GN. És una malaltia renal (en general de tots dos ronyons), caracteritzada
per la inflamació dels glomèruls, o els petits vasos sanguinis en els ronyons.
Es pot presentar amb aïllats hematúria i/o proteïnúria (sang o proteïna
en l’orina, respectivament), o com una síndrome nefròtica, un síndrome
nefrítica, una insuficiència renal aguda o crònica.

5. Síndrome nefròtica. Trastorn inespecífic en què els ronyons estan danyats,
i això fa que s’escapin grans quantitats de proteïnes (proteïnúria) des de la
sang fins a l’orina.

6. Síndrome nefrítica. Síndrome per afectació dels glomèruls renals. Es
caracteritza per tenir petits porus en el glomèrul, prou grans per permetre
el pas a l’orina de proteïnes (proteïnúria) i de glòbuls vermells (hematúria).
En canvi, la síndrome nefròtica es caracteritza per permetre el pas sols de
proteïnes.

7. Pielonefritis. És una infecció del tracte urinari ascendent que ha assolit
la pelvis renal. Es presenta, generalment, amb disúria (micció dolorosa de
l’orina), dolor abdominal (que s’irradia a l’esquena en el costat afectat) i
sensibilitat en l’àrea de la bufeta i el costat del ronyó afectat (sensibilitat
a l’angle costovertebral), que pot ser provocat per realitzar un petit cop en
aquesta zona. En molts casos hi ha símptomes sistèmics, en forma de febre
amb calfreds, mal de cap i vòmits.

8. La cistitis es produeix quan el tracte urinari inferior, normalment estèril
(uretra i bufeta) s’infecten amb bacteris i s’irrita i s’inflama.

9. Un còlic renal o nefrític és un tipus de dolor comunament causat per les
pedres del ronyó. Es produeix per l’acumulació de càlculs o “pedres” de
diferents sals minerals, causats per la mala alimentació i la falta d’aigua.
Els càlculs es poden mantenir al ronyó o desplaçar-se per les vies urinàries.

10. El càncer de ronyó o càncer renal, és un tipus de càncer que comença en
les cèl·lules del ronyó.

11. Els dos tipus més comuns de càncer de ronyó són el carcinoma de cèl·lules
renals (CCR) i el carcinoma de cèl·lules transicionals (CCT, també
conegut com a carcinoma urotelial) de la pelvis renal. Aquests noms
reflecteixen el tipus de cèl·lula des de la qual s’ha desenvolupat el càncer.

12. El càncer de bufeta urinària fa referència a qualsevol dels diversos tipus
de tumors malignes de la bufeta urinària.
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2.3 Valoració de la necessitat d’eliminació urinària

La valoració de la necessitat d’eliminació urinària s’inclou en la valoració general
de necessitats bàsiques d’infermeria i porta a (vegeu la figura 2.12):

• El diagnòstic de les necessitats (en aquest cas, de la necessitat d’eliminació
del pacient).

• L’execució del pla de cures d’infermeria (en aquests casos, habitualment
consisteix en aplicar sondatge vesical, cura i manteniment de la sonda
vesical, buidat la bossa de diüresi...).

Figura 2.12. Procés de valoració, diagnòstic, planificació i execució de
les cures d’infermeria

Els signes més comuns, indicadors de la necessitat d’eliminar, es recullen en
documents d’infermeria com aquest de valoració del pacient (vegeu la figura
2.13), que inclou:

• Control d’esfínters: s’ha de marcar amb una X si hi ha o no control
d’esfínters, assenyalant en vesical.

• Evacuació urinària: s’ha de marcar amb una X si el pacient és autònom o
dependent, si utilitza falca, ampolla, si és portador de sonda, o altres si n’hi
hagués.

• Observacions: aquest apartat s’ha d’emplenar si hi ha alguna alteració que
no hagi quedat reflectida anteriorment.
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Figura 2.13. Document per a la valoració del pacient (revers del bloc 1, 2, 3)

Com podem veure, a la documentació d’infermeria de valoració del pacient
apareixen diferents elements valorables en forma de signes o símptomes que
identifiquen la necessitat d’eliminar orina en un pacient:

• Control d’esfínters, incontinència.

• Evacuació urinària: autònom o dependent.

• Observacions: nictúria, dificultat per iniciar el raig d’orina, disúria,
pol·laciúria...

Exemple de diagnòstic/objectiu/intervenció de la necessitat d’eliminació urinària

Després de fer la valoració inicial d’un pacient de la necessitat d’orinar, per exemple,
s’observa que té com a signes/símptomes:

• Incontinència

• Urgència

• Nictúria

• Dificultat per iniciar el raig d’orina

• Disúria

• Pol·laciúria

• Retenció

Es dedueix que presenta com a diagnòstic deteriorament de l’eliminació urinària.
S’estableix l’objectiu de millorar l’eliminació urinària i, finalment, es decideix aplicar-li un
sondatge vesical. I queda expressat de la següent manera:
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1. Codi diagnòstic NANDA: 00016 Deteriorament de l’eliminació urinària

2. Noc objectiu: 503 Eliminació urinària

3. Cod. Nic Intervenció: 580 Sondatge vesical

Aquí teniu un exemple diferent de diagnòstic, en aquest cas 00017 incontinència urinària
d’esforç (vegeu la figura 2.14):

Figura 2.14. Document per a diagnòstic/objectiu/intervenció

Per veure més exemples, podeu consultar aquest enllaç: tinyurl.com/y24eftre

2.3.1 Principals signes o símptomes que identifiquen la necessitat
d’eliminació urinària

El tècnic o la tècnica en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) ha de ser capaç de:

• Identificar les necessitats i demandes d’eliminar del pacient/client a partir
de la història clínica, el pla de cures i la comunicació amb el pacient/client
i acompanyants.

• Determinar el tipus d’atencions relacionades amb les necessitats de respirar
que requereixen els pacients/clients, en funció de les seves necessitats, del
grau de dependència i del pla de cures.

• Formalitzar documents, gràfics, fulls de registre, fulls d’observacions i
d’altres, a partir de les dades i resultats de l’observació.

• Establir la comunicació amb el pacient/client i acompanyants amb relació
a les necessitats d’eliminar.

Classifiquem els diversos signes o símptomes més habituals que recullen els
documents de valoració d’infermeria i que identifiquen la necessitat d’eliminació

http://www.mundoenfermero.com/nandanocnic/nandadiag.php?coddiag=16
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urinària d’un pacient en tres grups, segons les alteracions de la funció urinària
(expressions de la patologia urinària corresponent). Així, trobem els següents
tipus:

• Quantitat: oligúria, poliúria i anúria.

• Composició: hematúria, proteïnúria, cetonúria, glucosúria, microalbumi-
núria i quilúria.

• Micció o síndrome miccional: disúria, pol·laciúria, nictúria, tenesme
vesical, enuresi nocturna i incontinència.

• Retenció: els problemes de retenció provoquen la incontinència urinària
(IU), que es defineix com la pèrdua involuntària d’orina.

Oligúria

Oligúria és la baixa producció d’orina, específicament més de 80 ml/dia però
menys de 400 ml/dia. La disminució de la producció d’orina pot ser un signe de
deshidratació, insuficiència renal, xoc hipovolèmic, obstrucció urinària / retenció
urinària, preeclàmpsia i infeccions del tracte urinari, entre d’altres afeccions.

Els mecanismes que causen oligúria es poden agrupar en tres categories:

• Prerenal: en resposta a un xoc del ronyó (per exemple, a causa de la
deshidratació per escàs consum oral, diarrea, hemorràgia massiva o sèpsia).

• Renal: a causa de danys al ronyó (per xoc, rabdomiòlisi, medicaments).

• Postrenal: conseqüència d’una obstrucció en el flux urinari (per exemple
hipertròfia benigna de pròstata o per hematoma).

Les causes són:

• Disminució del filtrat glomerular.

• Augment de la reabsorció tubular.

• Obstrucció de les vies urinàries baixes.

Poliúria

Poliúria és una producció excessiva o anormalment gran d’orina (més de 2,5 o 3 l
durant 24 hores en adults i superior a 2-2,5 litres / 24 hores per a nens). La micció
freqüent sol ser un símptoma que l’acompanya.

Pel que fa al seu mecanisme, la poliúria sovint apareix juntament amb la polidípsia
(augment de set), encara que és possible tenir-ne una sense l’altra, i aquesta pot
ser causa o efecte. La polidípsia psicològica pot conduir a la poliúria. La poliúria
se sol considerar com un símptoma o signe d’un altre trastorn (no una malaltia
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per si mateixa), però pot ser classificada com un trastorn, almenys quan les seves
causes subjacents no estan clares.

La quantitat d’orina excretada depèn de l’equilibri hidroelectrolític de l’organisme.
L’excés de líquid o la necessitat d’eliminar un excés de substàncies dissoltes pot
conduir a un augment en la quantitat d’orina produïda pels ronyons. També depèn
de la capacitat de filtració del ronyó: quan hi ha insuficiència renal els túbuls
poden ser incapaços de reabsorbir la sang filtrada i això determina un increment
en la quantitat d’orina formada.

La causa més comuna de poliúria en adults i nens és la diabetis mellitus no
controlada, que causa diüresi osmòtica, quan els nivells de glucosa són tan alts
que la glucosa s’excreta a l’orina. L’aigua segueix la concentració de glucosa de
forma passiva, donant lloc a una producció d’orina anormalment alta. En absència
de diabetis mellitus, les causes més freqüents són:

• la disminució de la secreció d’aldosterona a causa del tumor cortical
suprarenal.

• la polidípsia primària (consum de líquid excessiu).

• la diabetis central insípida.

• la diabetis nefrògena insípida.

La poliúria també es pot deure a diverses substàncies químiques, com ara diürètics,
cafeïna i etanol.

Anúria

Anúria significa la no excreció d’orina, encara que en la pràctica es defineix com
una excreció de menys de 50 mil·lilitres d’orina al dia. L’anúria és un agreujament
de l’oligúria. L’anúria és un símptoma, no una malaltia.

Entre els seus mecanismes, trobem l’anúria aguda, en què la disminució de
la producció d’orina es produeix ràpidament i sol ser un signe d’obstrucció o
insuficiència renal aguda. La insuficiència renal aguda pot ser causada per factors
no relacionats amb el ronyó, com la insuficiència cardíaca, l’enverinament per
mercuri, la infecció i altres afeccions que fan que el ronyó sigui privat del flux
sanguini.

Les causes d’anúria inclouen:

• Fallida de la funció renal, que pot tenir múltiples causes, inclosos medica-
ments o toxines (p. ex., anticongelant, cefalosporina...)

• Les pedres o tumors del tracte urinari també poden causar-la creant una
obstrucció al flux urinari.

• Una glàndula de pròstata engrandida és una causa freqüent d’anúria obstruc-
tiva.
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El tractament depèn de la causa subjacent d’aquest símptoma. La causa més
fàcilment tractable és l’obstrucció del flux d’orina, que sovint es resol mitjançant
la inserció d’una sonda urinària a la bufeta urinària.

Hematúria

S’anomena hematúria la presència d’eritròcits a l’orina. És un signe de diverses
patologies del ronyó, les vies urinàries (urèter, bufeta urinària, uretra) o la
pròstata. Aquest rang de patologies n’inclou algunes de molt lleus i algunes de
letals, de manera que l’hematúria no es pot considerar un signe per determinar la
gravetat d’una malaltia. Si, a més, es troben leucòcits, es pot considerar un signe
d’infecció urinària.

L’orina en condicions normals no posseeix sang. S’accepta com a màxim un
nombre d’1 o 2 hematies per camp en el sediment d’orina centrifugada, i d’1 o fins
a 5 hematies per camp en dones, la qual cosa no produeix canvis en la coloració de
l’orina, atès que la sang es torna macroscòpica quan hi ha 100 o més hematies per
camp en el major augment. Ocasionalment, s’utilitza el terme hemoglobinúria
com a sinònim d’hematúria, però aquest terme es refereix de forma més precisa a
la presència d’hemoglobina a l’orina.

Pel que fa a la seva etiologia, les causes més comunes d’hematúria són:

• Infecció del tracte urinari per algunes espècies bacterianes incloses les so-
ques d’Escherichia coli i Staphylococcus saprophyticus, per virus, malalties
de transmissió sexual (en particular en les dones).

• Càlculs renals o ureterals

• Hiperplàsia benigna de pròstata, en homes grans, especialment els més
grans de cinquanta

Altres causes menys comunes d’hematúria són:

• Malalties renals: per exemple la nefropatia per IgA (“malaltia de Berger”)
que es produeix durant les infeccions virals en pacients predisposats.

• Trauma (per exemple, als ronyons).

• Tumors i/o càncer al sistema urinari, per exemple el càncer de bufeta
urinària o carcinoma de cèl·lules renals.

• Infecció o inflamació de pròstata (prostatitis).

Altres signes o símptomes en composició

S’anomena proteïnúria la presència excessiva de proteïna en l’orina, en quantitat
superior a la normal. Habitualment el màxim normal de presència de proteïnes a
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l’orina es considera 150 mg en l’orina de 24 h. Aquests nivells poden ser transi-
toris, permanents, ortostàtics, monoclonals o per sobrecàrrega. La proteïnúria en
petites quantitats (30 a 300) sol estar gairebé sempre a costat de l’albúmina, que
es denomina microalbuminúria, d’especial interès en la diabetis mellitus. És un
dels marcadors de patologia més utilitzats en nefrologia.

La cetonúria és una alteració metabòlica caracteritzada per una alta concentració
de cossos cetònics a l’orina. Diverses malalties poden produir una cetonúria,
especialment aquelles que produeixen cossos cetònics com a resultat de l’ús
de vies alternes d’energia metabòlica. Es veu cetonúria a la inanició o, amb
més freqüència, en la diabetis mellitus descompensada. La producció de cossos
cetònics és una resposta normal a un dèficit de glucosa. Una cetonúria es pot veure
en estats d’acidosi metabòlica anomenada cetoacidosi. Les principals causes de
cetonúria inclouen:

• Anormalitats metabòliques com la diabetis, glucosúria renal o malaltia de
l’emmagatzematge del glicogen.

• Condicions dietètiques com la inanició, el dejuni, dietes altes en proteïnes
o baixes en carbohidrats, vòmits prolongats o anorèxia.

• Trastorns en els quals el metabolisme basal es veu augmentat, com en
l’hipertiroïdisme, febre, embaràs o lactància materna.

La glucosúria (o glicosúria) és l’excreció de glucosa en l’orina. Normalment,
l’orina no conté glucosa perquè els ronyons són capaços de recuperar de nou al
torrent sanguini la totalitat de la glucosa filtrada. La glucosúria és gairebé sempre
causada per nivells elevats de glucosa en sang, habitualment per diabetis mellitus
no tractada. En rares ocasions la glucosúria és a causa d’un problema intrínsec de
la reabsorció de la glucosa dins dels mateixos ronyons, un trastorn que s’anomena
glucosúria renal. La glucosúria condueix a la pèrdua excessiva d’aigua per l’orina,
un procés anomenat diüresi osmòtica, que pot provocar una deshidratació.

La microalbuminúria es refereix a valors de 30 a 300 mg/24 h, d’una proteïna
coneguda com albúmina en una mostra d’orina. La microalbuminúria és marcado-
ra d’una malaltia renal incipient, tot i que encara no de manifestacions clíniques, ja
que en tots els casos el ronyó sa no excreta proteïnes. Les dues malalties que més
freqüentment originen microalbuminúria són la diabetis mellitus i la hipertensió
arterial.

La quilúria és una síndrome clínica definida com la presència de quilo en l’orina,
a causa del pas de líquid limfàtic a les vies urinàries.

Síndrome miccional

La síndrome miccional és un conjunt de símptomes relacionats amb l’aparell
urinari. No sol ser greu però és molt molest. Està caracteritzat per més d’un
dels següents símptomes:

• Pol·laciúria
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• Disúria

• Nictúria

• Tenesme vesical

• Enuresi i incontinència

La síndrome miccional pot estar acompanyada d’altres símptomes com febre,
dolor en fosses renals, dolors osteomusculars, artràlgies o cefalea.

Les causes més freqüents de la síndrome miccional solen ser les infeccions
urinàries, principalment la cistitis, tot i que també pot ser deguda a litiasi urinària,
càncer de pròstata, hipertròfia benigna de pròstata, malalties de transmissió sexual
o trastorns psicològics.

Enuresi nocturna i incontinència urinària

L’enuresi nocturna és la malaltia que provoca que una persona, generalment nens, s’orini
de forma involuntària mentre dorm. Per a altres tipus d’enuresi (pèrdua involuntària d’orina),
ens referim a incontinència urinària.

Pol·laciúria

La pol·laciúria és un símptoma urinari, component de la síndrome miccional o
de la síndrome prostàtica, caracteritzat per l’augment del nombre de miccions
(freqüència miccional) durant el dia, que solen ser d’escassa quantitat i que
reflecteixen una irritació o inflamació del tracte urinari. Sol acompanyar-se de
nictúria i d’altres símptomes de la síndrome miccional com tenesme vesical i
disúria.

La causa més freqüent de pol·laciúria sol ser una infecció urinària, sobretot en
dones. Durant la gestació en la dona es considera un signe normal, tot i que s’ha
de descartar l’existència d’infecció urinària.

En homes, especialment de més de cinquanta anys, també s’ha de descartar una
infecció, però també cal diferenciar una hiperplàsia benigna de pròstata d’un
càncer de pròstata.

També es pot presentar com a símptoma d’irritacions d’òrgans adjacents al tracte
urinari com vulvovaginitis, i més rarament apendicitis, endometritis, colitis.

Disúria

La disúria és la dificultat o dolor en la micció. Pot ser un dels components de la
síndrome miccional o de la síndrome prostàtica. Les causes més usuals són:

• Infecció del tracte urinari, sobretot cistitis; també pot ser deguda a una
malaltia de transmissió sexual: uretritis.

• Litiasi vesical (càlculs en la bufeta urinària).
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• Tumors de la bufeta urinària.

• Qualsevol malaltia de la pròstata.

• Efecte secundari de medicaments anticolinèrgics (com els utilitzats per a la
malaltia de Parkinson).

Nictúria

La nictúria es definida, per la Societat de Continència Internacional (ICS) com “la
queixa que l’individu s’ha de despertar a la nit una o més vegades per a la micció”.
Les seves causes són variades i, en molts pacients, difícils de discernir. Les dues
causes principals de la nictúria són els trastorns endocrins i problemes vesicals.

Per tal de diagnosticar la nictúria s’hauria de conèixer el volum d’orina del pacient.
L’ICS es refereix “al volum total d’orina entre el moment en què l’individu va al
llit amb la intenció de dormir i el moment en què es desperta per llevar-se al matí”,
així s’exclou l’última orina d’abans d’anar a llit, però s’inclou la primera orina del
matí si la necessitat d’orinar desperta el pacient.

Tenesme vesical

El tenesme vesical o tenesme urinari és un desig imperiós d’orinar que obliga
a fer-ho constantment, i que resulta una experiència desagradable per al pacient i
l’obliga a anar al bany per orinar sense aconseguir-ho.

Generalment, sol acompanyar-se de pol·laciúria i d’altres símptomes de la síndro-
me miccional. El tenesme vesical fins i tot apareix després d’haver orinat, encara
que sigui en gran quantitat, tot i tenir la bufeta urinària buida.

El tenesme urinari és reflex d’una irritació sobre la mucosa de la bufeta urinària o
la uretra, propi d’una infecció urinària o d’una obstrucció del tracte urinari baix,
com la hipertròfia de pròstata o el càncer de pròstata, així com en la prostatitis
bacteriana aguda. També s’experimenta quan el pH de l’orina és alcalí i amb la
presa d’alguns medicaments com el liti.

2.4 Incontinència urinària (IU)

La incontinència urinària (IU) es defineix com la pèrdua involuntària d’orina en
quantitat i freqüència suficient per produir un problema social i d’higiene per a la
persona que la pateix.

Pot ser un símptoma en el curs d’una malaltia, una malaltia per ella mateixa o un
signe provat per urodinàmica. De vegades va acompanyada d’incontinència fecal.
La major prevalença es dona en població envellida i, de vegades, constitueix un
motiu d’institucionalització.
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Es considera una de les síndromes geriàtriques. La incontinència urinària és un
problema psicològic i social important que té implicacions serioses per als afectats,
els seus familiars i els cuidadors. Genera pèrdua d’independència acompanyada,
quasi sempre, d’una pèrdua d’autoestima que deteriora i dificulta les interaccions
socials.

Davant del fracàs dels abordatges terapèutics o, de vegades, durant el tractament
s’han d’emprar mesures pal·liatives. Hi ha una gamma variada de dispositius
d’incontinència, com, per exemple, col·lectors interns (sondes: plàstic, làtex,
silicona), col·lectors externs, bosses d’orina, oclusius, dispositius d’implantació
quirúrgica, dispositius passius (com la botella o l’orinal pla), compreses i, els més
utilitzats, els bolquers.

Cal destacar que tot i que s’hagin de fer servir aquestes mesures pal·liatives,
és fonamental potenciar al màxim l’assoliment de l’hàbit de buidar la bufeta
cada tres hores, juntament amb la resta de recomanacions. Hi ha experiències
que demostren que l’augment de l’autonomia en relació amb la continència
urinària incrementa l’autoestima i, a més, representa un estalvi en productes
d’incontinència i, per tant, minimitza el seu impacte ambiental.

2.4.1 Classificació de tipus incontinència urinària (IU) i procés de
diagnòstic

La incontinència urinària és una malaltia significativament infradiagnosticada.
Des de l’atenció primària s’han de fer esforços per prendre mesures adreçades
a prevenir-la, detectar-la a temps i tractar-la. Cal destacar que una millora parcial
es pot considerar un èxit terapèutic, ja que pot donar lloc a una millora notable de
la qualitat de vida de qui la pateix. S’han establert els següents tipus per facilitar
el diagnòstic:

• Transitòria: apareix durant un temps limitat i sol ser secundària a infecci-
ons, deliri, efectes adversos de fàrmacs, restrenyiment i mobilitat restringida
i es pot controlar amb tractaments.

• Establerta o persistent: és la que no desapareix abans de les quatre setma-
nes des de la seva aparició després d’haver actuat sobre les seves possibles
causes (tractament d’infeccions, revaloració de tractaments farmacològics,
modificació d’hàbits).

A banda, n’hi ha de cinc tipus diferents:

• IU d’esforç o d’estrès: pèrdua de petites quantitats d’orina provocada quan
la pressió intraabdominal (per esforços, tossir, riure, exercici físic o canvis
sobtats de posició) supera la intrauretral per disfunció de la musculatura
pelviana. És freqüent en dones obeses, multípares i amb dèficit estrogènic.

• IU d’urgència: contraccions involuntàries del múscul detrusor (múscul de
la bufeta). Clínicament es manifesta com un desig imperiós o sobtat d’orinar.
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Les pèrdues solen ser d’una petita quantitat però, de vegades, hi pot haver
una micció completa.

• IU mixta: presenta característiques dels dos tipus anteriors.

• IU per sobreeiximent: pèrdua d’orina quan la pressió intravesical supera
la pressió intrauretral, sense activitat del detrusor ni esforços. Existeix una
retenció crònica d’orina (>100 ml) en una bufeta urinària sobredistesa. Hi
ha una dificultat per iniciar la micció, amb pol·laciúria, disminució del doll
urinari (gota a gota) i sensació de micció incompleta. El pacient es nota
sempre mullat sense tenir clara consciència del moment de la fuga. Pot
ser neurògena (AVC, Parkinson, esclerosi múltiple, traumatismes, diabetis),
obstructiva (prostatisme, cistocele) i secundària a fàrmacs.

• IU funcional: el pacient té pèrdues importants per la incapacitat física o
mental d’arribar al bany, acompanyada o agreujada per barreres arquitectò-
niques.

El procés de diagnòstic d’incontinència urinària (IU) es fa mitjançant tres
passes:

1. Anamnesi o interrogatori clínic

2. Exploració

3. Exploracions complementàries

Anamnesi

L’anamnesi o interrogatori clínic inclou:

1. L’anamnesi general amb detecció de factors de risc.

2. Qüestionari per a detecció clínica d’IU d’esforç, d’urgència o mixta.

3. El registre miccional.

4. Descartar possible iatrogènia farmacològica.

En anamnesi general, es detecten els factors de risc associats a incontinència, que
es poden observar en l’interrogatori. Són els següents:

• Ginecològics: gestació i part recent, elevat nombre de parts.

• Respiratoris: tos crònica (MPOC, quadres al·lèrgics).

• Digestius: restrenyiment crònic; obesitat.

• Hàbits: no anar sovint al WC, ingesta inadequada de líquids, alcohol, tabac
i begudes amb cafeïna (cafè, te, coles).

• Activitats físiques d’alt impacte sobre el sòl pelvià (saltar, córrer, peses).
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• Enuresi infantil.

• Funcionals: immobilitat, deteriorament cognitiu, barreres de l’entorn.

• Quirúrgics.

Pel que fa al qüestionari orientatiu específic per a detecció clínica d’IU d’esforç,
d’urgència o mixta, s’utilitzen preguntes clau per classificar clínicament el tipus
d’incontinència:

• IU d’esforç:

– Teniu sensació de pes a la zona genital?

– Quan pugeu o baixeu, se us escapa l’orina?

– Quan rieu, se us escapa l’orina?

– Quan tossiu, se us escapa l’orina?

– Quan esternudeu, se us escapa l’orina?

• IU d’urgència:

– Quan sou al carrer i teniu ganes d’orinar, entreu en un bar i, si el lavabo
està ocupat, se us escapa l’orina?

– Quan obriu la porta de casa, heu d’anar al lavabo corrents?

– Quan teniu ganes d’orinar, teniu la sensació que és urgent i

hi heu d’anar de pressa? Quan sortiu de l’ascensor, heu de córrer al servei perquè
se us escapa l’orina?

• IU mixta:

Ambdós tipus.

Després del qüestionari, es fa una valoració del resultats:

• Quatre preguntes del grup A afirmatives, probablement es tracta d’una IU
d’esforç.

• Tres o més preguntes positives del grup B, sospita d’IU d’urgència.

• Preguntes afirmatives en ambdós grups, sospita d’IU mixta.

Pel que fa al registre miccional, s’ha de fer, com a mínim, de tres dies (vegeu la
figura 2.15).
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Figura 2.15. Exemple de calendari miccional

Finalment l’anamnesi es completa amb l’observació, amb la finalitat de descartar
possible iatrogènia farmacològica, que es pot observar en l’interrogatori i que
ens pot relacionar diversos fàrmacs amb signes clínics com la retenció d’orina, IU
per sobreeiximent, sedació, impacció fecal, deliri, etc.

A continuació podeu veure les associacions més freqüents entre fàrmacs i signes
clínics:

• Diürètics (també plantes medicinals com la panotxa de blat de moro, l’ortiga
blanca, la cua de cavall, la carxofa...). Provoquen urgència miccional,
augment de volum i freqüència.

• Antidepressius. Tenen com a conseqüència la retenció d’orina, IU per
sobreeiximent i sedació.

• Antihistamínics. Provoquen retenció d’orina, IU per sobreeiximent, impac-
ció fecal i deliri.

• Anticolinèrgics. Provoquen retenció d’orina, IU per sobreeiximent, impac-
ció fecal i deliri.

• Antipsicòtics. Tenen com a conseqüència la retenció d’orina i IU per
sobreeiximent.

• Antagonistes del calci. Provoquen retenció d’orina i IU per sobreeiximent.

• Agonistes alfa. Tenen com a conseqüència la retenció d’orina i IU per
sobreeiximent.

• Antiespasmòdics. Són inductors de retenció d’orina, IU per sobreeiximent
i impacció fecal.

• Agonistes beta. Són inductors de retenció d’orina i IU per sobreeiximent.

• Sedants. Són inductors de sedació i retenció d’orina.
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• Alcohol. Té com a conseqüència la sedació, poliúria, urgència i deliri.

• Narcòtics. Són inductors de sedació i impacció fecal.

• Blocadors alfa. Provoquen relaxació uretral.

• Relaxants musculars. Causen relaxació uretral.

• Simpaticolítics. Són causants de la relaxació uretral.

• Cafeïna. Agreuja o precipita la IU.

Exploració

S’han de fer les següents exploracions per detectar la causa d’incontinència:

• Exploració física general.

• Abdominal: globus vesical.

• Ginecològica: prolapse uterí, vesical o rectal.

• Urològica: síndrome prostàtica i globus vesical. (Suggereix IU per sobreei-
ximent).

• Anorectal: fecalomes, incontinència fecal, restrenyiment.

• Neurològica/Trauma: bufeta neurogènica. (Els antecedents suggereixen IU
per sobreeiximent).

• Funcional: valoració capacitat física i estat cognitiu. (Suggereix IU
funcional).

Exploracions complementàries

S’han de fer les següents exploracions complementàries per detectar la causa
d’incontinència:

• Orina: perfil d’orina elemental.

• Sang: BUN, creatinina, glucosa i calci (només si hi ha sospita de compromís
renal o en el cas de poliúria en absència de diürètics).

• Ecografia genitourinària amb valoració d’orina residual davant la sospita
d’IU per sobreeiximent.

• Urodinàmica. Si escau (vegeu pautes d’actuació). Prova específica no
necessària en l’avaluació bàsica inicial.

Una vegada s’ha completat el diagnòstic, cal valorar els criteris de derivació. Els
criteris de derivació immediata a l’atenció especialitzada en incontinència urinària
són:
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• IU acompanyada de síndrome miccional obstructiva greu o amb afecció
general d’aparició sobtada.

• IU de possible causa neurològica.

• IU d’esforç pura que s’associa sobtadament a urgència miccional.

• IU acompanyada de bacteriúria crònica recurrent sense evidència de causa
orgànica.

• IU sense resposta a les mesures terapèutiques emprades.
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3. Procediments relacionats amb la necessitat d’eliminació urinària

La incontinència urinària (IU) és la incapacitat de controlar la pèrdua d’orina.
En l’abordatge de la incontinència urinària, un cop fetes l’anamnesi, l’exploració
i exploracions complementaries i obtingut un diagnòstic, s’ha de valorar la pauta
d’actuació en funció del tipus d’incontinència (vegeu la figura 3.1):

Figura 3.1. Pautes d’actuació segons el tipus d’incontinència urinària

Font: Canal salut

• La incontinència d’esforç: és la pèrdua involuntària d’orina enfront d’ac-
tivitats com la tos o l’esternut, i pot presentar-se quan els músculs del sòl
pelvià són febles.

• La incontinència d’urgència: és la pèrdua involuntària d’orina, causada
per una contracció involuntària del múscul de la bufeta, quan la persona
experimenta una necessitat imperiosa d’orinar però no pot arribar al bany a
temps.

• La incontinència mixta: consisteix en una combinació de pèrdua per esforç
i urgència.

• La incontinència per sobreeiximent: són pèrdues petites i freqüents per
sobreeiximent en una retenció crònica en bufeta sobredistesa.

• La incontinència funcional: el sistema urinari funciona correctament; el
problema és causat per:

– la mobilitat de la persona (incapacitat física d’anar al bany, encara que
detecti la necessitat), o bé
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– l’estat cognitiu de la persona (la persona ja no és capaç de processar
el missatge d’ompliment de la bufeta, i no detecta la necessitat d’anar
al bany). Afecta principalment persones grans.

La incontinència urinària és, per la seva gravetat, freqüència, repercussions
i magnitud un greu problema de salut; deteriora la qualitat de vida, limita
l’autonomia personal i té greus repercussions psicològiques i socials.

En tot moment és fonamental incidir sobre el canvi d’hàbits. En aquest sentit,
els hàbits que ajuden a prevenir o millorar la incontinència són els següents:

• Anar al lavabo cada tres hores durant el dia, ja que retenir durant molt de
temps l’orina és contraproduent.

• Fer una correcta higiene íntima per evitar infeccions.

• Facilitar l’accés al lavabo modificant l’entorn i utilitzant aparells que ajudin
a la deambulació en el cas de problemes de desplaçament.

• En el cas de despertar-se durant la nit, utilitzar una cadira amb un orinal
incorporat.

• Vestir-se amb roba còmoda i fàcil de treure (Velcro®) per evitar les fugues
d’urgència.

• Beure líquids suficients, ja que l’orina concentrada actua com a irritant de
la bufeta.

• Prendre aliments que facilitin el bon ritme intestinal: cereals, prunes i dietes
riques en fibres. El restrenyiment agreuja la incontinència.

• Evitar la cafeïna en la dieta (cafè, te, cola, xocolata, tònica), begudes
carbonatades i alcohòliques, sobretot si el problema és la freqüència amb
què es va al lavabo i la urgència per arribar-hi.

• Per disminuir les visites nocturnes al lavabo:

– Moderar la ingesta de líquids des d’abans de sopar.

– Si es prenen diürètics, s’han de prendre al matí i, si es necessiten dues
dosis al dia, l’última dosi s’ha de prendre abans de les 6 h de la tarda.

– En el cas d’edemes a les extremitats inferiors, s’han de mantenir les
cames aixecades durant les últimes hores vespertines per estimular la
diüresi natural.

• Fer els exercicis per potenciar la musculatura del sòl pelvià (en el cas que
s’hagi indicat).

• El consell, fins ara molt estès, de tallar el raig en orinar no és útil com a
sistema preventiu i/o rehabilitador. Pot ser fins i tot contraproduent. Única-
ment, s’ha d’utilitzar com a mitjà diagnòstic i per ensenyar a identificar la
musculatura pelviana.
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• Durant el tractament, o si aquest fracassa, s’han d’emprar compreses o
bolquers com a mesura pal·liativa.

3.1 Activitats de rehabilitació en la incontinència urinària

Les activitats de rehabilitació en la incontinència urinària són el conjunt de
pràctiques que fa infermeria encaminades a fomentar la continència urinària i a
mantenir la integritat de la pell perineal.

Els objectius d’aquestes activitats són:

• Implantar un programa d’educació sanitària per a la disminució de la
incontinència urinària.

• Estimular i promoure l’autocura.

• Conscienciar el pacient i la família que la incontinència no és una malaltia,
sinó un problema de salut.

• Afavorir el benestar físic i psíquic del pacient.

• Explicar al pacient l’etiologia del problema i el fonament de les activitats
que es faran.

Hi ha dos sistemes de rehabilitació diferents: el reentrenament de la bufeta i el
reforçament del sòl pelvià.

Tingueu en compte que els tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI)
han de registrar, en la documentació d’infermeria, les cures realitzades, el
motiu, la data i l’hora, les incidències i la resposta del pacient.

3.1.1 Reentrenament de la bufeta

El reentrenament de la bufeta (teràpia conductual) està fortament recomanat en el
maneig de la IU d’urgència i la IU mixta. També es recomana en la IU d’esforç.
Requereix una funció cognoscitiva intacta del pacient i una bona motivació.
L’entrenament encoratja les persones a perllongar el temps entre evacuacions per
intentar recuperar la continència.

L’objectiu és reprogramar la micció, creant una separació entre la necessitat
d’orinar i l’acte miccional, permetent restablir el control cortical sobre la bufeta.
El pacient rep instruccions per ajustar al rellotge les seves visites al lavabo, tingui
o no ganes d’orinar.
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S’estableix un programa de visites diürnes al vàter. Pot ser útil iniciar els intervals
entre 30-60 minuts, incrementant-los lentament en funció dels èxits obtinguts.
L’interval per anar al lavabo ha de ser:

• Escapaments >1 hora d’interval s’ha de programar el buidament cada hora.

• Fuites <1 hora, buidament cada 30 minuts.

• Proporcionar intimitat.

• Portar el pacient al lavabo, si cal i és possible.

• Disminuir l’interval de temps d’anar al lavabo a 30 minuts si es produeixen
més de tres episodis d’incontinència en 24 hores.

• Augmentar l’interval de temps d’anar al lavabo a una hora si el pacient no
té cap episodi d’incontinència durant tres dies.

3.1.2 Reforçament dels músculs del sòl pelvià

El reforçament dels músculs del sòl pelvià està fortament recomanat, com a
sistema de rehabilitació, en la IU d’esforç. També s’ha d’utilitzar en la IU
d’urgència. Els exercicis indicats (de Kegel) han demostrat àmpliament la seva
eficàcia i seguretat.

Consisteixen a contraure i relaxar els músculs del sòl pelvià en diferents postures.
Són més eficaços que l’estimulació elèctrica i els cons vaginals. Podrien donar
lloc a algun benefici en IU secundària a prostatectomia. Les instruccions per fer
els exercicis són les següents:

1. Quan inicieu l’exercici, inspireu pel nas profundament omplint l’estómac
d’aire i mantenint relaxada la musculatura del sòl pelvià.

2. Seguidament, feu una espiració per la boca lentament. Al mateix temps,
feu una contracció forta dels músculs del sòl pelvià intentant empènyer cap
amunt durant cinc segons seguits de descansos de deu segons. És aconsella-
ble que hi incidiu de forma gradual, fins a fer 30 repeticions seguides i, si és
possible, fer tandes de 10 repeticions intercalant-hi descansos d’1-2 minuts.

3. S’han de fer cada dia durant un període de tres a sis mesos. És convenient
adquirir l’hàbit de fer els exercicis, associant-los amb alguna activitat
quotidiana que es faci amb freqüència.

4. S’ha d’intentar no contraure cap altre múscul (natges, cuixes o abdominals).

Exemple de com indicar els músculs implicats en l’exercici

Per indicar els músculs implicats, és aconsellable utilitzar analogies amb situacions reals;
per exemple: “Imagineu-vos que se us estan a punt d’escapar uns gasos. Contragueu el
múscul del voltant de l’anus amb totes les vostres forces pujant-lo cap endins i relaxeu-lo
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durant el doble de temps de la contracció. Imagineu-vos que esteu a punt de tenir una
pèrdua menstrual i no porteu compresa. Contragueu la vagina per retenir el flux i després
relaxeu-la. Tots aquests músculs constitueixen la musculatura del sòl pelvià.”

L’exercici es pot fer en tres posicions, en funció de les característiques i la
comoditat del pacient:

• Primera posició: esquena estirada al terra, sobre un matalàs o manta, amb
les cames flexionades i els genolls separats, amb els braços al llarg del cos
(vegeu la figura 3.2).

• Segona posició: assegut en una cadira amb els peus tocant a terra. Els
genolls han d’estar a l’alçada dels malucs i lleugerament separats. Cal posar
el tronc lleugerament inclinat cap endavant, amb els braços recolzats sobre
les cuixes.

• Tercera posició: en bipedestació, amb les cames separades, de manera que
a l’alçada dels genolls hi hagi uns 20 cm. La posició dels peus amb rotació
interna.

Figura 3.2. Primera posició

3.1.3 Tractament pal·liatiu de la incontinència d’orina: absorbents
d’incontinència (bolquers)

Els absorbents d’incontinència són protectors d’un sol ús que emmagatzemen
l’orina o la femta emeses de forma involuntària per impregnació i que intenten
mantenir la persona incontinent seca, i protegir-li la pell, la roba i el llit.

En l’elecció d’un bolquer s’ha de fer una valoració biològica, psicològica i social
de la persona incontinent. S’ha de valorar la seva situació particular per tenir la
seguretat que és necessari, garantir-ne una utilització òptima i proporcionar a la
persona afectada comoditat perquè pugui desenvolupar les seves activitats amb el
màxim de normalitat. Les variables que s’han de tenir en compte són:

1. Tipus d’incontinència: urinària, fecal, doble (IU associada a fecal).

2. Freqüència de les fugues:

• Ocasional (una vegada al dia).
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Recordeu que sempre s’ha
d’incidir sobre els hàbits

recomanats.

• Permanent. Sense control d’esfínters. Tot el dia. Es dona en persones
amb problemes neurològics i en pacients geriàtrics amb demència i/o
manca de mobilitat o en formes molt severes d’incontinència.

3. Quantitat de les fugues:

• Petites: no amaren el bolquer, només el taquen.

• Mitjanes: el bolquer queda amarat.

• Grans: amaren la roba del llit; regalimen per les cames.

4. Complexió física. En el cas d’absorbents elàstics, cal mirar el perímetre
de la cintura. Talles: P (50-80 cm); M (80-110 cm); G (110-150 cm).
La majoria de marques no comercialitzen totes les talles per a cada tipus
de bolquer. Fins fa poc les úniques talles grans eren de Súper nit, per la
qual cosa es feia una prescripció innecessària d’aquest tipus de bolquer. En
l’actualitat hi ha marques que comercialitzen Nit, talla gran.

5. Mobilitat: es poden utilitzar diferents escales d’autonomia que ens ajudaran
a conèixer la facilitat d’accés al WC (SCIM-ESPINAL o Barthel). Es pot
dir que la persona incontinent té mobilitat:

• Bona: quan té facilitat d’accés al WC tota sola o amb suport tècnic
(per exemple, un bastó).

• Dolenta: quan té dificultat per arribar al WC i necessita carrutxes i ajut
mínim per transferències.

• Molt dolenta: quan va en cadira de rodes o està enllitada.

6. Deteriorament cognitiu. Es poden utilitzar escales orientatives de l’estat
cognitiu (MEC, Pfeiffer). Es considera bo, si el pacient reconeix i té
habilitats per utilitzar el lavabo.

7. Suport familiar o social: cuidador principal amb bona predisposició. Fa-
cilitat perquè cada 3 hores el pacient vagi al WC durant el dia i sobretot a
última hora, abans d’anar a dormir. En cas que es desperti, s’ha d’aprofitar
per dur-lo al WC.

8. Accessibilitat al WC; es considera bona en els casos següents:

• Si no hi ha barreres.

• Si no s’han de recórrer distàncies massa grans.

• Si s’ha fet adaptació del WC (agafadors, elevadors WC).

• Si hi ha accessoris/dispositius passius (cadira amb orinal incorporat).

Taula 3.1.

PROTOCOL PER AL CANVI DE BOLQUERS

Els absorbents d’incontinència són protectors d’un sol ús que emmagatzemen l’orina o la femta
emeses de forma involuntària per impregnació.

OBJECTIU

Mantenir la persona incontinent seca, i protegir-li la pell, la roba i el llit. Per evitar infeccions i l’aparició
de lesions en la pell del pacient, és fonamental una higiene correcta. S’ha de dur a terme en tots els
canvis de bolquers.
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Taula 3.1 (continuació)

PROTOCOL PER AL CANVI DE BOLQUERS

MATERIAL NECESSARI

• Bolquers de la mida adequada al pacient.

PROCEDIMENT

1. Rentar-se les mans.

2. Retirar sempre els absorbents per la part posterior del cos del pacient.

3. Netejar la pell correctament i procurar que quedi ben seca.

4. Col·locar el bolquer per la part anterior del cos del pacient.

5. Si el pacient té dificultats de mobilitat, però es pot mantenir dret, s’ha d’assegurar que tingui un punt
de suport i s’ha de vigilar que no rellisqui (peu de qui posa el bolquer davant dels peus del pacient).

6. Si el pacient està assegut o en cadira de rodes, és convenient acostar la cadira a la paret o frenar-la
per evitar que es desplaci.

7. Com s’han de col·locar els bolquers elàstics?

Si el pacient es pot aixecar:

Si el pacient està enllitat:

• Escollir l’absorbent adequat segons el grau d’incontinència del pacient.

• Doblegar l’absorbent longitudinalment.

• Ajustar l’absorbent als engonals del pacient.

8. Com s’han de col·locar els bolquers anatòmics?

Si el pacient està en cadira de
rodes:

Si el pacient es pot aixecar: Si el pacient està enllitat:
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Als annexos de la unitat
trobareu versions

imprimibles d’aquest i
altres protocols.

Taula 3.1 (continuació)

PROTOCOL PER AL CANVI DE BOLQUERS

• Assegurar que les costures de les malles estiguin col·locades per fora.

• Col·locar la part més ampla del bolquer davant, en l’home, i darrere, en la dona.

OBSERVACIONS

Quan s’han de canviar els bolquers?

• Quan hi hagi femta.

• Si el bolquer té indicador d’humitat, quan aquest marqui la plena saturació. Si no, amb revisió visual o
palpant-lo i valorant el seu increment de pes.

• Els productes actuals permeten mantenir la pell seca fins a la saturació entre els canvis dels bolquers,
la qual cosa permet evitar sistematitzar els horaris dels canvis i adequar-los a la valoració
individualitzada de cada persona incontinent.

• En el cas dels bolquers elàstics, s’ha de recordar que els adhesius permeten obrir-los i tancar-los en
diverses ocasions. Això possibilita que es pugui buidar la bufeta cada 3 hores al WC sense haver de
canviar el bolquer.

Entre els tipus de bolquers que hi ha (vegeu la figura 3.3), s’ha de tenir en compte
que el tipus Súper nit s’ha de reservar per a pacients amb incontinència greu
i/o molt poca mobilitat a la nit. D’altra banda, l’opció elàstica s’ha d’utilitzar
en funció de la comoditat de l’usuari tot i que, com que és menys discreta que
l’anatòmica (home o dona), en principi es reserva per a pacients enllitats o en
sedestació amb molt poca mobilitat, i pacients amb diarrea o amb incontinències
molt greus.
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Figura 3.3. Tipus de bolquers

Font: Canal salut

3.2 Urocol·lector

Un dispositiu de recol·lecció d’orina és un dispositiu que permet la recol·lecció
d’orina principalment per a homes, per controlar la incontinència urinària.
Aquests dispositius s’adhereixen a la part externa de l’àrea del penis i dirigeixen
l’orina a una càmera de recol·lecció separada, com una bossa de cama o una bossa
al costat del llit. Hi ha diverses varietats de dispositius de recollida d’orina externa
en el mercat avui en dia, inclosos els catèters externs per a homes, també coneguts
com a condons urinaris.

Els col·lectors externs (urocol·lectors) masculins, estan formats per silicona o làtex
(segons la marca o el fabricant) i cobreixen el penis com un preservatiu però amb
una obertura al final per permetre la connexió amb la bossa col·lectora d’orina.
La funda es fa servir sobre el penis.

Es manté en el lloc mitjançant l’ús d’un adhesiu, que pot ser incorporat a la funda
o com un llençol adhesiu separat. L’orina s’allunya del cos, mantenint la pell seca
en tot moment, i s’executa en una bossa d’orina que s’adjunta a la part inferior del
catèter extern (vegeu la figura 3.4).

Durant el dia, es pot utilitzar una bossa de cama drenable, i a la nit es recomana
utilitzar una bossa de drenatge de gran capacitat. Els col·lectors externs masculins
estan dissenyats per ser usats les 24 hores del dia i es canvien diàriament i poden
ser utilitzats per homes amb incontinència severa i severa. Els catèters externs
masculins tenen diverses mides i longituds per adaptar-se a la variació anatòmica.
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Figura 3.4. Catèter extern, o condó urinari, i connexió
amb la bossa col·lectora

Font: Wikipedia

És molt important que el col·lector extern masculí s’adapti bé, tant el diàmetre
com la longitud. Els diferents fabricants tenen petites guies de mesura que es
poden utilitzar per mesurar quina mida es necessita abans d’ordenar una mostra.
Si no es mesuren correctament les fuites i es pot produir irritació de la pell. No
obstant això, els col·lectors externs (urocol·lectors) no han de ser utilitzats per cap
persona que experimenta retenció urinària sense incontinència per sobreeiximent.

Taula 3.2.

PROTOCOL DE COL·LOCACIÓ I MANTENIMENT D’UROCOL·LECTOR MASCULÍ O COL·LECTOR PENIÀ

Aquesta tècnica consisteix en la col·locació d’un sistema de drenatge extern en pacients que pateixen
incontinència urinària i que mantenen el buidatge vesical complet o espontani.

MATERIAL

• Urocol·lector de la mida adequada. Pot ser autoadhesiu o tenir tira adhesiva

• Bossa col·lectora

• Guants d’un sol ús

• Material d’higiene

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment; prepareu el material;
guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.

Protocol d’execució

1. Prepareu el material.

2. Expliqueu el procediment al pacient.

3. Realitzeu la higiene de mans i col·loqueu-vos els guants.

4. Col·loqueu l’usuari en posició de decúbit supí, realitzeu la higiene de la zona genital i deixeu la pell ben
assecada.

5. Col·loqueu i subjecteu la bossa col·lectora al costat del llit, si el pacient està enllitat, o a l’extremitat inferior si
deambula i deixeu la connexió accessible.

6. Subjecteu el penis amb la mà no dominant.

7. Amb la mà dominant ajusteu la base del col·lector si és autoadhesiu o fixeu-lo amb la tira adhesiva fixant-la
amb seguretat però sense limitar el reg sanguini.

8. Desenvolupeu l’urocol·lector sobre el penis deixant 2,5 cm aproximadament entre l’extrem del penis i el
col·lector.
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Als annexos de la unitat
trobareu versions
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altres protocols.

Escala francesa

L’escala francesa o escala de
Charrière és una mesura que
s’utilitza per expressar el calibre
de diferents instruments mèdics
tubulars, inclosos sondes i
catèters.

Taula 3.2 (continuació)

PROTOCOL DE COL·LOCACIÓ I MANTENIMENT D’UROCOL·LECTOR MASCULÍ O COL·LECTOR PENIÀ

9. Uniu l’extrem distal de l’urocol·lector a la bossa col·lectora.

10. Comproveu l’absència de colzaments en els sistemes de connexió i drenatge.

11. Recolliu el material utilitzat.

12. Retireu-vos els guants i realitzeu la higiene de mans.

13. Acomiadeu-vos del pacient.

14. Anoteu la tècnica realitzada al full d’infermeria, així com l’estat del pacient.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família en els
aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

OBSERVACIONS

• El col·lector no ha de penetrar en la uretra per reduir al mínim el risc d’infecció.

• S’ha d’escollir l’urocol·lector de la mida adequada.

• Al cap de 30 minuts de la col·locació cal comprovar l’estat del penis.

• No fixeu mai el col·lector amb esparadrap.

• Comproveu que el drenatge és adequat.

• Canvieu el col·lector cada 24 hores.

3.3 El sondatge urinari

Les indicacions habituals per sondar (cateteritzar) un pacient són la retenció
urinària aguda o crònica (que pot danyar els ronyons), els procediments ortopèdics,
que poden limitar el moviment d’un pacient, la necessitat d’un monitoratge precís
de la hiperplàsia prostàtica benigna i de sortida (com en una UCI) incontinència
i els efectes de diverses intervencions quirúrgiques que impliquen la bufeta i la
pròstata.

S’utilitza una tècnica estèril per fer sondatges permanents i intermitents en els
entorns hospitalaris. La tècnica incorrecta pot causar un trauma a la uretra o a la
pròstata, la infecció urinària.

Hi ha múltiples tipus de sondes que difereixen quant al calibre, forma, material,
nombre de vies i mecanisme de retenció. Quant al calibre, es proporciona segons
l’escala francesa. L’escala francesa s’abreuja Ch, CH, Fr, FR o simplement F al
costat del valor del diàmetre del catèter. Equival aproximadament a dividir el valor
del diàmetre en Frenchs per 3 per obtenir el valor que correspon en mil·límetres.
A mesura que augmenta el valor, augmenta el diàmetre del catèter. Els diàmetres
del catèter són dimensionats per l’escala de catèter French (F). Les mides més
comunes són de 10 F (3,3 mm) a 28 F (9,3 mm).
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El que es fa és seleccionar una mida prou gran per permetre un flux lliure d’orina
i prou gran per controlar la fuga d’orina al voltant del catèter. Una mida més
gran és necessària quan l’orina és espessa, sanguinolenta o conté grans quantitats
de sediments. Els catèters més grans, però, tenen més probabilitats de danyar la
uretra. Algunes persones desenvolupen al·lèrgies o sensibilitats al làtex després
d’un ús prolongat del catèter de làtex, i caldrà utilitzar tipus de silicona o tefló.

El cateterisme a llarg termini comporta un risc important d’infecció urinària.
Les infeccions urinàries associades a l’atenció de la salut (nosocomials) repre-
senten un important problema de salut pública, i estan associades a increment de
la morbimortalitat dels pacients, dies d’internament i costos en salut. A causa
d’aquest risc, el cateterisme és un últim recurs per a la gestió de la incontinència.
Altres complicacions a llarg termini poden incloure infeccions de sang (sèpsia),
lesions uretrals, lesions de la pell, pedres de bufeta i sang a l’orina (hematúria).

3.3.1 La sonda urinària

Les sondes urinàries (com les Nelaton i les Tiemann) són uns dispositius que
consten bàsicament de tres parts: la punta (és la porció per la qual la sonda
s’introdueix a la uretra), el cos i l’embut col·lector o pavelló (és la porció per
la qual surt l’orina). A banda, hi ha sondes més complexes (com les Foley) que
inclouen, a més, altres parts, com ara (vegeu la figura 3.5):

1. Conducte del globus, amb indicació del volum del fluid per a inflat del
globus en ml

2. Conducte d’evacuació de la bufeta

3. Indicació de la grandària de la sonda en l’escala francesa i en mm

4. Globus

5. Obertura en la bufeta

Figura 3.5. Diagrama d’un catèter de
Foley

De fet, l’oferta possible de catèters vesicals és molt àmplia i es pot classificar des
de diferents punts de vista:
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• Segons la durada del sondatge (intermitent, temporal, permanent).

• Segons el material del catèter.

• Segons el calibre i la longitud.

Segons la durada del sondatge

El catèter per al sondatge intermitent es caracteritza per ser semirígid i per posseir
un sol llum. Els tipus més freqüents són la sonda Nelaton i la Tiemann (vegeu la
figura 3.6).

Figura 3.6. Catèters per a sondatge intermitent

La sonda de Nelaton té la punta recta i s’utilitza, per al drenatge d’orina de la
bufeta, tant en homes (més llarga) com en dones (més curta); es caracteritza per
ser de làtex, de 35 a 40 cm de longitud i amb un calibre que varia de 4 a 18 Fr. En
canvi, la sonda de Tiemann té la punta colzada i més fina, la qual cosa facilita
l’avanç en el cas dels homes amb la uretra estreta.

La sonda Nelaton, a diferència de la
Foley, no té pilota en el seu extrem i,
per tant, no pot romandre inserida en
la bufeta.

El catèter que s’usa per als sondatges, tant temporals com permanents, és un
dispositiu flexible, anomenat Foley o de tipus Foley (vegeu la figura 3.7). Aquests
poden ser de dues vies (una per evacuar l’orina i una altra per inflar la pilota des
de l’exterior) o de tres (s’afegeix una tercera via per poder introduir o treure líquid
de la bufeta).



Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà 104 Procediments relacionats amb l’aparell respiratori i urinari

Figura 3.7. Catèters per a sondatge temporal i perma-
nent (tipus Foley)

La sonda tipus Foley, a la zona propera a la punta, posseeix una pilota d’auto-
retenció que s’infla des d’una vàlvula externa que es troba propera al pavelló. La
pilota s’omple amb un segon embut col·lector, així com en l’embolcall de la sonda
(generalment entre 5 i 20 cm3). A l’embut col·lector, s’hi connecta el sistema de
drenatge que s’hagi triat, també es pot posar un tap).

Com a norma general, per a cateterismes únics o intermitents s’utilitzen
els de PVC, simples, sense pilota, de punta recta (Nelaton) o angulada
(Tiemann). En canvi, per als sondatges temporals i permanents, es
prefereixen els de làtex recoberts de silicona o de silicona pura, tipus Foley,
amb dues o tres vies segons cada cas.

Segons el material del catèter

El material amb el qual ha estat elaborat el catèter determinarà les seves caracte-
rístiques, que són les següents:

• Elasticitat

• Coeficient de fricció (preferiblement baix)

• Biodurabilitat (temps màxim de permanència sense deteriorar)

• Biocompatibilitat (capacitat d’induir reaccions o toxicitat)

• Tendència a la incrustació (precipitació de mucoides i cristal·loides)

• Tendència a l’adherència bacteriana

Els catèters estan fets amb biomaterials polimèrics que poden ser naturals (làtex)
o sintètics (clorur de polivinil, tefló, silicona o altres plàstics més moderns):

• El làtex ha estat el material d’ús estàndard, ja que és tou i mal·leable. No
obstant això, pot presentar incrustació ràpida i toxicitat local amb inducció
d’estenosi uretral. La seva durada és de fins a 45 dies.
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• La silicona és més adequada per al sondatge permanent, perquè és més
biocompatible (indueix estenosi uretral amb menys freqüència) i molt
resistent a la incrustació. No obstant això, la seva excessiva flexibilitat
obliga a fabricar catèters de parets gruixudes i amb orificis de drenatge petits,
mentre que la seva permeabilitat permet el desinflament progressiu de la
pilota de retenció (cosa que condueix a la pèrdua de la sonda o al recanvi
precoç). Com que els catèters de silicona pura són més cars, la majoria estan
fabricats amb làtex que es recobreix amb silicona o tefló per millorar la seva
tolerància i facilitar la inserció. Poden durar fins a 90 dies.

• El clorur de polivinil (PVC) és un material més rígid i permet proporcions
de diàmetre extern/intern òptimes per a un drenatge adequat. Es tolera
millor que el làtex i és més barat que la silicona, tot i que no és apte per
a l’ús a llarg termini per la ràpida incrustació que presenta.

• Els materials més moderns de superfície hidrofílica, per la seva major
biocompatibilitat i la seva menor coeficient de fricció, redueixen la irritació
de la mucosa i la incrustació.

El grau d’adherència bacteriana a la superfície del catèter és més gran amb el
làtex i la silicona, variable amb el tefló i escassa amb els catèters amb superfície
hidrofílica.

Segons el calibre i la longitud de la sonda

El calibre de la sonda s’expressa segons l’escala francesa de Charrière (Ch), en
què un Ch equival a 0,33 mm. Són sinònims de Ch les unitats French (FR) i French
Gauge (FG). Els calibres disponibles s’escalonen de dos en dos. La longitud varia
segons la mida de la uretra (home, dona o nens) i del propòsit del cateterisme i
s’expressa en centímetres.

Tant en el pavelló de la sonda com en el seu embolcall apareixen impresos el
calibre i la longitud del catèter. La vàlvula de vegades presenta un codi de color
per facilitar-ne la identificació ràpida. Les mesures més emprades habitualment
són les següents:

• Segons el calibre; els calibres s’han de seleccionar segons el sexe, l’edat i
les característiques del pacient. Per a adults, hi ha sondes del calibre 8 al
30. Els calibres que s’utilitzen amb més freqüència són:

– Dones: CH 14 i 16.

– Homes: CH 16-18-20-22.

– Pediàtriques: CH 06-10.

• Segons la longitud:

– Masculines: 40 cm.

– Femenines: 20 cm.

– Pediàtriques: 20 cm.
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Com a resum, a la pràctica habitual s’actua de la següent manera:

• Per a cateterismes únics o intermitents s’utilitzen els de PVC, simples,
sense pilota, de punta recta (Nelaton) o angulada (Tiemann).

• Per als sondatges temporals i permanents es prefereixen els de làtex
recoberts de silicona o de silicona pura, tipus Foley, amb dues o tres vies
segons cada cas.

3.3.2 El sistema col·lector

Els sistemes col·lectors es poden classificar des de diferents punts de vista:

• Segons la facilitat amb la qual es poden contaminar: tancats o oberts
(menys i més proclius a la contaminació respectivament).

• Segons el tipus de pacient: enllitat (sistema col·lector per a llit) o ambulant
(sistema col·lector per a cama).

El sistema col·lector tancat és el més complet i segur, ja que presenta diversos
mecanismes que dificulten la contaminació bacteriana. Consta de les següents
parts (vegeu la figura 3.8):

• Tub de drenatge. És un tub flexible que es troba a la part superior de la
bossa i que hi està unit hermèticament. Pot disposar d’una o dues vàlvules
unidireccionals (una a la porció del tub que connecta amb la sonda urinària
i l’altra a la zona de connexió amb la bossa de drenatge) que dificulten el
reflux de l’orina.

• Tub de drenatge de la bossa. Es troba situat a la part inferior de la bossa
i també hi està unit hermèticament. Té una clau de pas que, en obrir-la,
permet el buidatge de la bossa, així com la possibilitat de prendre mostres
(sistema tancat).

• Respirador de la bossa. És un petit orifici pel qual entra aire, per tal de
facilitar el buidatge de la bossa.

• Filtre per a bacteris. L’orifici del respirador té un filtre que impedeix que els
bacteris del medi extern penetrin en el sistema.

• Dispositiu per penjar la bossa. Es troba a la part superior. Té dos ganxos
que fan de penjador i permeten penjar la bossa al lateral del llit.

• Escala graduada. Permet conèixer la quantitat d’orina existent a la bossa en
un moment donat.
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Figura 3.8. Sistema col·lector tancat

D’altra banda, en el sistema col·lector obert la bossa té únicament l’escala
graduada i el tub de drenatge, la qual cosa presenta una sèrie d’inconvenients:

• No es pot buidar quan està plena d’orina. Per això, cada vegada que es
necessita el recanvi de la bossa, cal desconnectar el tub de drenatge de la
bossa plena i connectar a la sonda una bossa buida (sistema obert). Tot això
afavoreix la contaminació bacteriana.

• No permet la presa de mostres.

En el sistema col·lector per al pacient enllitat es poden emprar qualsevol dels
dos que hem descrit (obert i tancat). La capacitat de la bossa és variable, encara
que sol rondar els dos litres (vegeu la figura 3.9).

Figura 3.9. Sistema col·lector per al
pacient enllitat tancat

Sistema col·lector per al pacient ambulant és un sistema col·lector tancat en el
qual el que varia és el procediment de subjecció de la borsa, ja que en aquest cas
no es penja del llit sinó que es col·loca a la cama del pacient (vegeu la figura 3.10).
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Als “Annexos” de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles

d’aquests i altres
protocols.

Figura 3.10. Sistema
col·lector per al pacient ambu-
lant obert

3.3.3 Sondatge vesical

El sondatge vesical consisteix en la introducció d’una sonda en la bufeta urinària
de manera asèptica, amb la finalitat de drenar la bufeta, o bé, per administrar
medicació amb finalitats terapèutiques o diagnòstiques. Podem distingir entre
sondatge intermitent, que és la introducció de la sonda durant un espai curt de
temps per drenar la bufeta, o sondatge permanent, que es la introducció de la
sonda durant un espai més llarg de temps (vegeu la figura 3.11).

Figura 3.11. Sondatge vesical permanent, amb sonda Foley i baló inflable

Les activitats que es fan al pacient sondat que ha de conèixer el TCAI són:

• Protocol de col·laboració en el sondatge vesical permanent

• Protocol de neteja i manteniment del sondatge vesical

• Protocol de canvi de bossa de diüresi

• Protocol de buidat de bossa de diüresi
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• Retirada de sonda vesical

• Sondatge intermitent

Taula 3.3.

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ EN EL SONDATGE VESICAL PERMANENT

La tècnica de col·locació del sondatge vesical no la fa l’auxiliar d’infermeria, però sí que ha de
col·laborar en la preparació i desenvolupament de tot el procediment. Aquest protocol recull les
accions que haurà de seguir l’auxiliar per preparar el pacient i col·laborar en tot el procediment.

MATERIAL

• Per a la higiene genital: guants d’un sol ús, gerra o palangana amb aigua tèbia i esponges
sabonoses, orinal pla (xopador), gases estèrils, antisèptic aquós (povidona iodada o
clorhexidina).

• Per al sondatge (vegeu figura): guants estèrils, talla estèril, sonda vesical estèril (tipus i
calibre segons el pacient), lubricant urològic hidrosoluble, pinça Kocher, batea ronyonera,
bossa col·lectora de diüresi, xeringa de 10 ml, aigua destil·lada de 10 ml, suport per a la bossa
col·lectora, tisores, esparadrap hipoal·lergènic, xopador, sonda vesical permanent (Foley)

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment; prepareu
el material; guants d’un sol ús per a la higiene; rentat de mans antisèptic per a la preparació del
camp de treball.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o
família/cuidador el procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient
segons les seves possibilitats; col·loqueu al pacient en la posició adequada (dona en posició
ginecològica i home en posició de decúbit supí); col·loqueu el xopador i l’orinal pla sota les
natges del pacient; preneu les mesures adequades per preservar la seva intimitat; realitzeu la
higiene dels genitals segons el protocol; canvieu el xopador.

Protocol d’execució

1. Prepareu el material.

2. Expliqueu el procediment al pacient.

3. Realitzeu la higiene de mans i col·loqueu-vos els guants.

4. Col·loqueu el pacient en funció de si és home o dona.

5. Realitzeu la higiene genital i perineal, recolliu el material utilitzat i traieu-vos els guants no
estèrils .

6. Realitzeu un rentat de mans antisèptic. Poseu-vos els guants.
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Taula 3.3 (continuació)

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ EN EL SONDATGE VESICAL PERMANENT

7. Prepareu el camp per al sondatge: obriu el paquet de la talla i esteneu-la preservant-ne
l’esterilitat, obriu la resta de paquets (preservant l’esterilitat del contingut) de la sonda, de les
gases, de la xeringa, de la pinça Kocher i de la batea ronyonera, desant-los a sobre de la talla
estèril, perquè l’infermer o la infermera pugui agafar-los amb guants estèrils.

8. Lliureu el material addicional que l’infermer o la infermera pugui necessitar (com per exemple
el lubricant o la povidona iodada). Comprovarà la integritat del globus, desinfectarà els genitals
amb antisèptic, gases i una pinça Kocher i posarà el lubricant al meat i a la sonda:

Lubricació de la
zona

Inserció en dona Inserció en home Inflat del baló Fixació de la
sonda

9. Col·laboreu si cal en la separació dels llavis en la dona o la subjecció del penis en l’home.

• En dones: l’infermer o la infermera separa els llavis majors i indica a la persona que respiri
suau i profundament per afavorir la relaxació de l’esfínter extern. Al mateix temps, introdueix
suaument la sonda al meat urinari.

• En homes: retira el prepuci i posa el penis en posició vertical (90°) Introdueix la sonda amb
una petita tracció, indicant a la persona que respiri suaument i profundament per afavorir la
relaxació de l’esfínter.

10. Un cop s’ha col·locat la sonda, sortirà l’orina i la fixarà amb la introducció de 10 ml d’aigua
destil·lada al globus de la sonda vesical. Llavors, lliureu la bossa col·lectora per connectar-la a
la sonda. Es pot connectar la sonda al sistema col·lector abans o després del sondatge, encara
que es procura el manteniment d’un circuit tancat.

11. Observeu la quantitat d’orina emesa i, si arriba a 250 ml, cal pinçar el tub de drenatge uns
cinc minuts alternativament, per evitar la descompressió sobtada de la bufeta.

12. Col·loqueu la bossa col·lectora en el seu suport al lateral del llit.

13. Fixeu la sonda a la cara interna de la cuixa del pacient, amb esparadrap hipoal·lergènic
nou, assegurant que quedi ben fixat per prevenir traccions brusques de la sonda, evitar
maniobres brusques que puguin estirar la sonda.

14. Vestiu el pacient.

15. Recolliu el material utilitzat.

16. Retireu-vos els guants i feu la higiene de mans.

17. Acomiadeu-vos del pacient.

18. Registreu el procediment realitzat.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat, registreu la tècnica en el full de registre
corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient en una postura còmoda; col·loqueu-lo en una posició adequada
segons tolerància, elevant el capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu
abast; eduqueu el pacient i/o la família en els aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

OBSERVACIONS

• Cal utilitzar el calibre mínim possible, per evitar lesionar el tracte urinari.

• S’ha de mantenir la sonda el mínim temps possible.

• Abans de col·locar la sonda cal comprovar el funcionament del globus i vigilar l’existència de
possibles porus.
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Als annexos de la unitat
trobareu versions
imprimibles d’aquest i
altres protocols.

Taula 3.3 (continuació)

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ EN EL SONDATGE VESICAL PERMANENT

• En dones, la sonda es lubrica uns 2,5 a 5 cm de l’extrem; en homes, uns 12,5 a 17 cm.

• La higiene dels genitals i de la sonda s’ha de realitzar sempre que sigui necessari i com a
mínim una vegada al dia.

• La bossa col·lectora s’ha de buidar cada vegada que tingui plens dos terços de la seva
capacitat i canviar-la sempre que sigui necessari.

• La bossa no ha de quedar mai en contacte amb el terra i no s’ha d’elevar per sobre de la
bufeta. Si cal elevar-la per sobre de la bufeta s’ha de pinçar el sistema de drenatge per evitar
reflux de l’orina drenada i no estèril de retorn cap a la bufeta.

• Eviteu desconnexions del sistema.

Una vegada el pacient està sondat, és necessari realitzar la neteja i manteniment.
Cal rentar diàriament i després de les deposicions el punt d’inserció de la sonda
i els genitals externs; és suficient el rentat amb aigua tèbia i sabó al voltant de la
sonda (desinfectants o gels antibacterians no eviten la infecció i poden conduir al
desenvolupament de bacteris resistents al meat).

Taula 3.4.

PROTOCOL DE NETEJA I MANTENIMENT DE SONDATGE VESICAL

Aquesta tècnica consisteix en el conjunt de les cures necessàries de la sonda i la zona perineal amb l’objectiu
de perllongar el bon funcionament del sondatge i prevenir l’aparició d’infeccions.

MATERIAL

• Guants d’un sol ús

• Gerra o palangana amb aigua tèbia

• Esponges sabonoses

• Gases

• Tovallola

• Xopador

• Esparadrap hipoal·lergènic

• Bossa col·lectora (quan sigui necessari canviar-la)

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment; prepareu el material;
guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats;
col·loqueu el pacient en la posició adequada (dona, en posició ginecològica, i home, en posició de decúbit
supí) i poseu el xopador a sota; preneu les mesures adequades per preservar la seva intimitat.

Protocol d’execució

1. Prepareu del material.

2. Expliqueu el procediment al pacient.

3. Realitzeu la higiene de mans i col·loqueu-vos els guants.

4. Col·loqueu el pacient en funció de si és home (decúbit supí) o dona (posició ginecològica).

5. Realitzeu la higiene genital i perineal.

6. Renteu amb aigua i sabó el voltant de la sonda durant la neteja i deixeu la pell ben eixugada.

7. Mobilitzeu suaument la sonda en sentit rotatori per evitar adherències.
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Als annexos de la unitat
trobareu versions

imprimibles d’aquest i
altres protocols.

Taula 3.4 (continuació)

PROTOCOL DE NETEJA I MANTENIMENT DE SONDATGE VESICAL

8. Canvieu la subjecció del catèter a la pell, amb esparadrap hipoal·lergènic nou, assegurant que quedi ben
fixat per prevenir traccions brusques de la sonda, evitar maniobres brusques que puguin estirar la sonda.

9. Reviseu els aspectes qualitatius (color, densitat) i quantitatius de l’orina buidant la bossa col·lectora.
Recolliu el material utilitzat

10. Retireu-vos els guants i realitzeu la higiene de mans. Acomiadeu-vos del pacient. Anoteu la tècnica
realitzada al full d’infermeria, així com les possibles alteracions observades.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient còmode; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància, elevant el
capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família en els
aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

OBSERVACIONS

• Cal eixugar molt bé les zones humides.

• Els estris utilitzats han de ser d’ús exclusiu i s’han de mantenir en condicions òptimes d’higiene.

• S’ha de tornar el prepuci a la seva posició per evitar parafimosi.

• Amb suavitat i un cop neta la sonda, cal fer-ne un petit moviment de rotació per evitar adherències.

• Comproveu el funcionament del drenatge tancat, descartant signes d’obstrucció com absència d’orina, fuites
d’orina per arrebossament o distensió abdominal i/o dolor.

• Assegurar una hidratació correcta (almenys 2 litres de líquids al dia).

El/La TCAI ha de conèixer la freqüència del canvi de bossa, que es farà segons el
protocol del centre o servei i sempre de manera immediata en cas de desconnexió,
brutícia evident o que la bossa es trenqui.

Taula 3.5.

PROTOCOL DE CANVI DE BOSSA DE DÏURESI

Aquesta tècnica consisteix en la retirada de la bossa col·lectora d’orina i connexió d’una nova bossa a la sonda
vesical.

MATERIAL

• Bossa col·lectora d’orina

• Guants d’un sol ús

• Gases estèrils

• Antisèptic

• Pinça de Kocher de plàstic

• Bossa o recipient per al material brut

• Ronyonera, xopador.

• Suport per a la bossa col·lectora

PROCEDIMENT

Preparació

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment; prepareu el material;
guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats;
informeu el pacient del que ens disposem a fer i, si escau, de quina manera ens pot ajudar; col·loqueu el
pacient en posició còmoda (decúbit supí) i poseu el xopador a sota.
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Als annexos de la unitat
trobareu versions
imprimibles d’aquest i
altres protocols.

Taula 3.5 (continuació)

PROTOCOL DE CANVI DE BOSSA DE DÏURESI

Protocol d’execució

1. Prepareu el material.

2. Expliqueu el procediment al pacient.

3. Realitzeu la higiene de mans i col·loqueu-vos els guants.

4. Col·loqueu una pinça de Kocher de plàstic a la sonda per no tacar el llit i evitar el reflux en la bufeta per
efecte sifó.

5. Pinceu el tub de la bossa antiga amb el dispositiu de pinça que porta i així evitar vessaments.

6. Prepareu una gasa humitejada amb antisèptic.

7. Separeu la sonda del tub de la bossa i protegiu l’extrem amb la gasa impregnada amb antisèptic per evitar
que es contamini.

8. Traieu el caputxó del tub de la bossa nova i connecteu-lo a la bossa antiga.

9. Connecteu la bossa nova a la sonda i col·loqueu-la en el suport del llit per tal que no s’arrossegui per terra,
deixeu-la en decliu per sota de la bufeta.

10. Despinceu la sonda i observeu que el circuit no presenti colzaments.

11. Observeu el contingut de la bossa i la quantitat d’orina.

12. Buideu el contingut de la bossa antiga a través de la clau de sortida o tallant la bossa amb tisores al vàter i
llenceu la bossa al contenidor de material brut.

13. Recolliu el material utilitzat.

14. Retireu-vos els guants i realitzeu la higiene de mans.

15. Acomiadeu-vos del pacient.

16. Registreu l’aspecte i quantitat d’orina en el full de registre i qualsevol incidència durant el procediment.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient en una postura còmoda; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància,
elevant el capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família
en els aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

OBSERVACIONS

• En realitzar la desconnexió, cal evitar escapaments i brutícia, a més de conservar-ne l’esterilitat.

• S’ha de llegir en la graduació la quantitat d’orina recollida cada vegada.

• Cal evitar desconnexions innecessàries i pinçaments innecessaris.

• La bossa no ha de tenir mai contacte amb el terra.

El/La TCAI ha de conèixer el protocol de buidat de la bossa de diüresi cada
període de temps determinat segons indiqui el protocol del centre o servei.

Taula 3.6.

PROTOCOL DE BUIDAT DE BOSSA DE DÏURESI

Generalment, el buidat es fa cada vuit hores i sempre que sigui necessari. Es tracta d’una tècnica asèptica.

MATERIAL

• Recipient mil·limetrat per recollir orina

• Guants no estèrils

PROCEDIMENT

Preparació
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Taula 3.6 (continuació)

PROTOCOL DE BUIDAT DE BOSSA DE DÏURESI

• Preparació del personal: rentat higiènic de mans, abans i després del procediment; prepareu el material;
guants d’un sol ús.

• Preparació del pacient: confirmeu la identificació del pacient; expliqueu al pacient i/o família/cuidador el
procediment que fareu segons el cas; fomenteu la col·laboració del pacient segons les seves possibilitats.

Protocol d’execució

1. Prepareu el material.

2. Expliqueu el procediment al pacient.

3. Realitzeu la higiene de mans i col·loqueu-vos els guants.

4. Pinceu el tub de la bossa i mantingueu-lo pinçat per tal que no caigui més orina mentre s’està buidant.

5. Traieu el tap protector o obrir el dispositiu de la bossa sense tocar l’extrem del tub i recolliu l’orina en un
recipient graduat. Buideu la bossa per complet per evitar creixement bacterià en l’orina residual.

6. Desinfecteu l’extrem del tub de drenatge amb una gasa impregnada amb antisèptic.

7. Col·loqueu el dispositiu d’obertura inferior de la bossa en la posició de tancament i despinceu el tub de la
bossa.

8. Recolliu el material utilitzat.

9. Retireu-vos els guants i realitzeu la higiene de mans.

10. Acomiadeu-vos del pacient. Registreu l’aspecte i quantitat d’orina en el full de registre i qualsevol
incidència durant el procediment.

Postexecució

• Personal: recolliu i ordeneu el material utilitzat; registreu la tècnica en el full de registre corresponent.

• Pacient: deixeu el pacient en una postura còmoda; col·loqueu-lo en una posició adequada segons tolerància,
elevant el capçal del llit; col·loqueu el timbre i tot el que necessiti al seu abast; eduqueu el pacient i/o la família
en els aspectes de la tècnica realitzada i el seu resultat.

OBSERVACIONS

• La bossa col·lectora s’ha de buidar cada vegada que tingui plens dos terços de la seva capacitat.

• Registreu l’hora en què es fa el buidat.

• El buidat de la bossa de diüresi s’ha d’utilitzar per al mesurament de diüresi.

3.4 Altres procediments relacionats amb l’eliminació urinària

En algunes situacions, el/la tècnic/a de cures d’infermeria (TCAI) col·labora en
la realització d’altres procediments relacionats amb l’eliminació urinària, com els
que es descriuen a continuació.

1. Protocol de mesurament de diüresi (de gran importància per a la realització
del balanç hídric del pacient):

• Objectiu: conèixer la quantitat d’orina eliminada pel pacient durant un
temps determinat.

• Material:

– Bossa d’orina.
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– Bossa d’orina pediàtrica.

– Guants no estèrils.

– Bolquer - braga (adults / pediàtric).

– Registres d’infermeria.

– Suport per a borsa.

– Ampolla.

– Copa graduada.

– Falca de plàstic.

• Procediment:

1. Realitzar rentat de mans

2. Informar el pacient perquè no miccioni al vàter.

3. Col·locar-se els guants.

4. Abocar l’orina de l’ampolla o falca a la copa graduada i mesurar-la.

5. Llençar el rebuig al vàter.

6. Retirar els guants.

7. Realitzar rentat de mans.

8. Anotar en registres d’infermeria.

• Observacions:

– Si el pacient està sondat, cal anotar la quantitat de la bossa a la gràfica
i canviar-la per una altra, excepte quan la quantitat sigui inferior a 100
cc, en què es mesurarà a la copa. En nens que no controlen esfínters,
es mesurarà l’orina pel sistema de doble pesada:

∗ Pesar el bolquer sec.
∗ Pesar el bolquer mullat.
∗ Restar el 1r al 2n i anotar la quantitat en la gràfica.

– Una vegada el pacient no necessita la sonda o presenta problemes de
funcionament, el/la TCAI ha de col·laborar en la retirada de la sonda
vesical permanent.

Mesurament de la diüresi

2. Retirada de la sonda vesical:

• Objectiu: extreure la sonda vesical permanent quan el pacient no la
necessiti, estigui obstruïda o en posició incorrecta, evitant complicacions.

• Material:

– Bossa per a residus.

– Copa graduada.

– Travesser - cobrellit.

– Gases no estèrils.

– Guants no estèrils.

– Xeringa.
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Vídeos explicatius

En els següents enllaços,
trobareu vídeos explicatius amb

els procediments per dur a terme
aquestes tècniques:

• tinyurl.com/y2tlssfe

• tinyurl.com/y23u5l2a

– Registres.

– Batea.

• Procediment:

1. Realitzar rentat de mans.

2. Preparar tot el material i traslladar-lo al costat del pacient.

3. Informar el pacient.

4. Preservar la intimitat del pacient.

5. Col·locar-se els guants.

6. Col·locar el pacient en decúbit supí amb les cames lleugerament
separades quan el pacient sigui dona.

7. Posar el travesser-cobrellit lliscant per sota dels glutis del pacient.

8. Extreure mitjançant la xeringa el contingut del globus de la sonda
vesical.

9. Subjectar el cos de la sonda amb una gasa i retirar-la suaument,
dipositant-la en la bossa per a residus.

10. Oferir l’ampolla o la falca al pacient si cal.

11. Comprovar que el volum d’orina en cada micció després de retirada la
sonda és adequat.

12. Deixar el pacient en posició còmoda i adequada, permetent el fàcil
accés al timbre i objectes personals.

13. Recollir el material.

14. Retirar els guants.

15. Realitzar rentat de mans.

16. Anotar en registres d’infermeria.

• Observacions:

– Augmentar la ingesta de líquids, si no està contraindicada per la
patologia; això estimularà la producció de l’orina.

– Si el pacient no ha orinat entre 6 i 8 hores després de la retirada de
la sonda, cal valorar els signes de retenció urinària i comunicar-ho al
facultatiu, així com qualsevol incidència que s’hagi produït.

– La reeducació vesical no està ben documentada i pot incrementar el
risc d’infecció, per la qual cosa no es recomana.

– Controlar el color de l’orina de la bossa de diüresi.

De vegades, el sondatge no ha de ser permanent, perquè és tracta de solucionar
un problema puntual de buidat de la bufeta. En aquest cas, es fa el sondatge
intermitent, que és la introducció de la sonda durant un espai curt de temps per
drenar la bufeta.

https://players.brightcove.net/3850378299001/SyAEZ6ptl_default/index.html?videoId=4536717314001
https://players.brightcove.net/3850378299001/SyAEZ6ptl_default/index.html?videoId=4573215424001
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3. Sondatge intermitent:

• Objectiu: accedir a la bufeta del pacient mitjançant una sonda uretral per
buidar-ne el contingut.

• Material:

– Antisèptic diluït.

– Bossa d’orina.

– Gases estèrils.

– Guants estèrils.

– Lubricant urològic.

– Draps estèrils.

– Registres.

– Sonda vesical Foley del número adequat.

– Tap per a sonda estèril.

– Batea.

– Paravent.

– Pinça de clamp de plàstic.

– Suport per a bossa d’orina.

• Procediment:

1. Prepareu el material.

2. Expliqueu el procediment al pacient.

3. Realitzeu la higiene de mans i col·loqueu-vos els guants.

4. Col·loqueu el pacient en funció de si és home o dona.

5. Realitzeu la higiene genital i perineal, recolliu el material utilitzat i
traieu-vos els guants no estèrils.

6. Realitzeu un rentat de mans antisèptic. Poseu-vos els guants.

7. Prepareu el camp per al sondatge: obriu el paquet de la talla i
esteneu-la, preservant l’esterilitat, obriu la resta de paquets (preservant
l’esterilitat del contingut) de la sonda, de les gases, de la xeringa, de
la pinça Kocher i de la batea ronyonera, desant-los a sobre de la talla
estèril, perquè l’infermer o la infermera a pugui agafar-los amb guants
estèrils.

8. Lliureu el material addicional que l’infermer o la infermera pugui
necessitar (com per exemple el lubricant o la povidona iodada). Desin-
fectarà els genitals amb antisèptic, gases i una pinça Kocher i posarà
el lubricant al meat i a la sonda.

9. Col·laboreu si cal en la separació dels llavis en la dona o la subjecció
del penis en l’home (vegeu la figura 3.12). En dones: l’infermer o la
infermera separa els llavis majors i indica a la persona que respiri suau
i profundament per afavorir la relaxació de l’esfínter extern. Al mateix
temps introdueix suaument la sonda al meat urinari. En homes: retira
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el prepuci i posa el penis en posició vertical (90°). Introdueix la sonda
amb una petita tracció, indicant a la persona que respiri suaument i
profundament per afavorir la relaxació de l’esfínter.

10. Un cop ha col·locat la sonda, sortirà l’orina. S’ha de col·locar l’orinal
pla.

11. Observeu la quantitat d’orina emesa i si arriba a 250 ml cal pinçar
el tub de drenatge uns cinc minuts alternativament, per evitar la
descompressió sobtada de la bufeta.

12. Vestiu el pacient.

13. Recolliu el material utilitzat.

14. Retireu-vos els guants i realitzeu la higiene de mans.

15. Acomiadeu-vos del pacient.

16. Registreu el procediment realitzat.

• Observacions: no cal l’inflat de baló perquè la sonda no en té.

Figura 3.12. Cateterització intermitent amb sonda Nela-
ton

3.5 Obtenció de mostres

El protocol d’obtenció de mostres és de gran importància per a la realització del
diagnòstic del pacient i, per tant, el/la TCAI n’ha de conèixer el procediment.

A. Obtenció de mostres d’orina :

• Objectiu: obtenir un volum suficient d’orina en les condicions d’asèpsia
necessàries per realitzar un cultiu.

• Material:

– Bossa d’orina pediàtrica o neonatal.

– Bossa plàstic per a mostres.

– Contenidor estèril d’orina 100 cc.
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– Etiqueta adhesiva d’identificació del pacient.

– Gases estèrils.

– Guants u.s.u. estèrils.

– Material del procediment.

– Registres.

– Equip del procediment

• Procediment:

1. Realitzar rentat de mans.

2. Preparar el material i traslladar-lo al costat del pacient.

3. Informar el pacient.

4. Preservar la intimitat del pacient.

5. Explicar al pacient com ha de realitzar el rentat de genitals (B - 2) o
ajudar si cal.

6. Explicar al pacient com ha de recollir la mostra:

– a) Separar els llavis majors en la dona i retirar el prepuci en
l’home.

– b) Recollir l’orina a la meitat de la micció sense interrompre-la.

7. Col·locar-se els guants.

8. Recollir el pot estèril amb l’orina i tapar-lo bé.

9. Netejar les parets exteriors del flascó de restes d’orina.

10. Etiquetar i passar la mostra al laboratori tan aviat com es pugui.

11. Retirar els guants.

12. Realitzar rentat de mans.

13. Anotar en registres d’infermeria.

• Observacions:

– No tocar l’interior de l’envàs ni de la tapa.

– Conservar l’orina en frigorífic si es demora el transport al laboratori.

– Ajudar el pacient en el procediment si presenta alguna dificultat per
recollir l’orina.

– En nens que no controlen esfínters, la recollida d’orina s’efectuarà així:

1. Rentar bé els genitals i assecar amb gasa estèril.
2. Col·locar bossa d’orina estèril al voltant del perineu.
3. Retirar quan hi hagi orina i buidar en pot estèril sense tocar les

vores.

El protocol d’obtenció de mostres és de gran importància per a la realització del
diagnòstic del pacient en les situacions en que està sondat, on és de gran utilitat,
encara que la tècnica és diferent.
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B. Obtenció de mostres d’orina per sonda:

• Objectiu: obtenir un volum suficient d’orina per a la seva anàlisi en
condicions d’asèpsia quan el pacient no pot extreure’n per si mateix.

• Material:

– Agulla .

– Antisèptic.

– Bossa de plàstic per a mostres.

– Contenidor estèril per a orina 100 cc.

– Etiqueta adhesiva d’identificació del pacient.

– Gases estèrils.

– Guants estèrils.

– Xeringa de 10 cc.

– Registres.

– Equip del procediment.

– Drap verd estèril.

– Pinça de clamp.

• Procediment:

1. Realitzar el procediment de sondatge

2. Recollir la mostra d’orina en el pot estèril.

3. Tancar el pot i etiquetar-lo.

4. Evacuar la resta de l’orina en la falca.

5. Retirar la sonda.

6. Deixar el pacient en posició còmoda i adequada, permetent el fàcil
accés al timbre i objectes personals.

7. Recollir el material.

8. Retirar els guants.

9. Realitzar rentat de mans.

10. Anotar en registres d’infermeria.

• Observacions. En pacients amb sonda vesical permanent, cal procedir de
la següent manera:

– Pinçar la sonda amb pinça de clamp uns 30 minuts.

– Desinfectar la zona per sobre de la pinça amb antisèptic.

– Punxar la sonda amb l’agulla muntada a la xeringa amb la precaució
de no fer-ho per la tija de la sonda, per no perforar el globus.

– Extreure la mostra i buidar en el pot de cultiu.
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El protocol d’obtenció de mostres és de gran importància per a la realització del
diagnòstic d’infeccions del pacient, mitjançant la realització de cultius microbio-
lògics.

C. Obtenció de mostres d’orina per a cultiu:

• Objectiu: recollir un volum d’orina suficient per a realitzar determinacions
diagnòstiques.

• Material:

– Bossa d’orina pediàtrica o neonatal.

– Bossa de plàstic per a mostres.

– Contenidor orina + tub + bossa (tub cònic).

– Etiqueta identificadora del pacient.

– Guants u.s.u. no estèrils.

– Material del procediment.

– Registres.

– Equip del procediment.

• Procediment:

1. Realitzar rentat de mans.

2. Informar el pacient.

3. Preservar la intimitat del pacient.

4. Identificar el flascó.

5. Col·locar-se els guants.

6. Demanar al pacient que pugui anar a la cambra de bany sol que
miccioni directament al vas proporcionat per fer-ho.

7. Abocar l’orina del vas en el tub cònic.

8. Col·locar la falca o l’ampolla al pacient enllitat per poder recollir
l’orina.

9. Abocar l’orina de la falca o ampolla en el tub cònic.

10. Deixar el pacient en posició còmoda i adequada, permetent el fàcil
accés al timbre i objectes personals.

11. Retirar el material.

12. Identificar el tub.

13. Enviar el flascó al laboratori juntament amb la targeta de petició de
mostres.

14. Retirar els guants.

15. Realitzar rentat de mans.

16. Anotar en els registres d’infermeria.

• Observacions:

– En nens que no controlen esfínters, la recollida d’orina s’efectuarà així:
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Tractament de les malalties
renals

En el següent enllaç, trobareu
informació sobre els diversos
tractaments per a la malaltia

renal crònica avançada, com ara
la diàlisi peritoneal,

l’hemodiàlisi, el trasplantament
de ronyó i el tractament

conservador:
tinyurl.com/y4rb8you.

1. Rentar bé els genitals i assecar amb gasa estèril.
2. Col·locar la bossa d’orina estèril al voltant del perineu.
3. Retirar quan hi hagi orina i buidar en tub cònic.

3.6 El tractament substitutiu renal

Quan els ronyons no funcionen bé s’acumulen a la sang i als teixits les impureses
que generem i sovint també l’aigua que els ronyons no tenen la capacitat d’eliminar.
És el que anomenem insuficiència renal. Quan la insuficiència renal és lleu pot
passar desapercebuda, ja que la majoria de vegades la causa que l’ha provocat no
fa mal i no sol donar cap símptoma. Només es detecta en anàlisis de sang i d’orina.

Quan la insuficiència renal avança, acaba provocant importants trastorns de l’estat
general, retenció de líquids i hipertensió arterial. Els ronyons no poden ajudar a
fabricar correctament la vitamina D, fet que, amb la retenció de fòsfor, provoca
que els ossos es debilitin.

També deixen de produir l’eritropoetina i apareix l’anèmia. I, a més, no s’eliminen
correctament alguns dels medicaments que prenem, per la qual cosa es poden
acumular en l’organisme i això augmenta el risc d’efectes secundaris si no es fan
els ajustos adequats.

Una insuficiència renal molt avançada arriba a ser incompatible amb la vida si no
s’instaura un tractament substitutiu de la funció renal.

Els principals tipus de tractaments substitutius renals de què disposem
són la diàlisi, tant l’hemodiàlisi com la diàlisi peritoneal, i el trasplantament
renal.

Aquests tipus de tractaments no són rígids ni tancats, sinó que el pacient pot passar
d’un a l’altre ja sigui per pròpia voluntat o per necessitat mèdica.

En algunes persones en qui per l’edat o per l’existència de malalties associades
greus no sigui possible o aconsellable utilitzar cap de les teràpies substitutives
renals de què disposem, es pot considerar el tractament conservador de la insufi-
ciència renal crònica, el qual anirà encaminat a controlar els diferents trastorns i
símptomes a mesura que apareguin en l’evolució progressiva de la malaltia.

3.6.1 Diàlisi peritoneal

La diàlisi peritoneal és un tractament substitutiu de la funció renal basat en
l’eliminació de l’excés de toxines i d’aigua del cos, en què es filtra la sang, a través
d’una membrana natural, que és el peritoneu. Aquesta membrana és a l’abdomen
i recobreix tots els òrgans i la paret abdominal. Per poder fer la diàlisi peritoneal

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/I/Insuficiencia_renal/Enllacos/malaltia_renal_versio_2015_web_baixa.pdf
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es necessita que hi hagi un tub estret i flexible, anomenat catèter peritoneal, dins
l’abdomen, que permeti introduir i treure la solució de diàlisi (vegeu la figura
3.13). Aquest catèter es porta de forma permanent i es col·loca amb una cirurgia
molt simple.

Figura 3.13. Catèter peritoneal

Quan s’introdueix el líquid de diàlisi (habitualment, dos litres), es produeix el pas
de substàncies tòxiques i aigua des de la sang dels vasos del peritoneu al líquid.
Aquest es deixa durant diverses hores dins de l’abdomen. Posteriorment, es buida
i així s’eliminen les toxines de la sang i el líquid acumulat. I, tot seguit, es torna
a omplir amb un nou líquid net i es reinicia el cicle, i així successivament. El
nombre de vegades que aquest procés es fa al llarg del dia depèn dels resultats
analítics.

De diàlisi peritoneal en trobem de dos tipus: la diàlisi peritoneal contínua
ambulatòria (DPCA) i la diàlisi peritoneal automàtica (DPA).

La diàlisi peritoneal contínua ambulatòria (DPCA) és la forma més senzilla,
ja que no necessita cap tipus de màquina; sinó que s’introdueix el líquid de la
bossa de diàlisi peritoneal dins la cavitat abdominal i es tanca el catèter i després
de 4-6 hores es buida la solució “bruta”. Pel mateix catèter, es torna a posar una
bossa nova de líquid i així, successivament, habitualment de 3 a 4 vegades al dia.
D’aquest procés se’n diu fer un bescanvi. Mentre el líquid és a la panxa, es pot fer
l’activitat diària habitual. La durada de cada bescanvi és variable entre pacients,
però sol ser al voltant de 15-20 minuts (vegeu la figura 3.14).
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Figura 3.14. Diàlisi peritoneal contínua ambulatòria
(DPCA)

En el cas de la diàlisi peritoneal automàtica (DPA), el sistema és el mateix que
en la DPCA, però la gran diferència és que es fa servir una màquina que, de manera
automàtica, va omplint i buidant el líquid de l’abdomen. Normalment, es fa de nit
mentre el pacient dorm, generalment durant 8-10 hores. D’aquesta manera es pot
aprofitar la resta del dia per fer una vida normal (vegeu la figura 3.15).

Figura 3.15. Diàlisi peritoneal automàtica (DPA)

Entre els avantatges de la diàlisi peritoneal, trobem:

• El tractament l’ha de fer un mateix i normalment es fa a casa.

• Encara que es tracti d’un procediment senzill, cal un temps d’entrenament
curt.

• No requereix punxades.

• Si es fa DPA, es fa durant la nit.
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• Si es fa DPCA, l’esquema de tractament és flexible i es pot ajustar de forma
diària a les activitats i horaris de cadascú.

• No s’ha d’anar a l’hospital excepte per fer les visites periòdiques, que són
cada 1-2 mesos. El pacient rep tot el material directament a casa.

• La dieta no és gaire restrictiva en el consum de líquids i potassi, ja que és
una tècnica contínua, manté millor la funció renal residual i es pot orinar.

Tanmateix, la diàlisi peritoneal també té els seus inconvenients, per exemple:

• Les infeccions del catèter o la peritonitis (infecció del líquid peritoneal dins
l’abdomen), però són poc freqüents i habitualment es curen sense problemes.
Per evitar-los és molt important fer les connexions del catèter amb les bosses
amb molta cura.

• Un dels inconvenients de la diàlisi peritoneal és que malgrat que es pot
utilitzar durant anys, la membrana peritoneal va perdent la funció de filtre
progressivament.

• Cal no oblidar també els inconvenients mínims de la cirurgia d’implantació
del catèter peritoneal.

3.6.2 Hemodiàlisi

L’hemodiàlisi és un tractament substitutiu de la funció renal basat en el procés de
filtració de la sang. Consisteix a fer circular la sang de forma contínua per un
circuit fora de l’organisme on es neteja, se n’eliminen les toxines acumulades i
l’excés de líquids, i es torna neta a l’organisme.

Les venes de l’organisme no es poden utilitzar directament per fer hemodiàlisi. És
per aquesta raó que es necessita un accés vascular per poder extreure la quantitat
de sang adequada del pacient i així poder-la netejar. Perquè el procés de neteja
sigui correcte, la majoria dels pacients necessiten sessions d’hemodiàlisi d’unes
4 hores, 3 dies a la setmana, en dies alterns.

Durant cada sessió d’hemodiàlisi, la sang bruta surt del cos i va cap a la màquina
d’hemodiàlisi. A la màquina, la sang va cap a un filtre on contacta amb un líquid
que la neteja i n’equilibra els components químics. Quan la sang està neta és
retornada al cos (vegeu la figura 3.16).
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Figura 3.16. Pacient connectada a l’hemodialitzador

Hi ha dos tipus d’hemodiàlisi. En la majoria de casos, l’hemodiàlisi és un
procediment que es fa ambulatòriament, en un centre especialitzat o en un hospital
(hemodiàlisi ambulatòria). Però també hi ha la possibilitat de fer-la a casa
si el pacient té una persona que li dona suport durant la sessió (hemodiàlisi
domiciliària):

• L’hemodiàlisi ambulatòria és realitzada pel personal del centre de diàlisi
i habitualment es fa tres cops per setmana, en un horari fix.

• L’hemodiàlisi domiciliària no requereix desplaçament, té flexibilitat ho-
rària, requereix un espai a casa per a la màquina i per emmagatzemar
el material. Tant el pacient com la persona d’ajuda requereixen fer un
aprenentatge que acostuma a durar uns dos mesos.

Què es necessita per fer l’hemodiàlisi?

L’accés vascular pot ser una fístula arteriovenosa o un catèter vascular. Si la
previsió és que el tractament sigui per un període llarg, s’ha de fer un accés
vascular definitiu, que es coneix com a fístula arteriovenosa. Consisteix a unir
una artèria amb una vena propera mitjançant una intervenció quirúrgica, que
habitualment es fa amb anestèsia local al braç no dominant, però de vegades es
pot necessitar anestèsia general.

Aquesta vena que rep la sang a pressió de l’artèria es dilata i, un cop desenvolupada,
permet la punció repetida durant moltes sessions d’hemodiàlisi. A vegades, no és
possible aconseguir una fístula arteriovenosa o aquesta no funciona bé i llavors cal
utilitzar un catèter definitiu.

El catèter vascular és un accés que consisteix a col·locar un tub en una vena
gruixuda de l’organisme (preferentment al coll o a la cuixa). Normalment, el
catèter és un accés vascular provisional perquè té el risc d’infectar-se, però pot
ser definitiu quan no és possible aconseguir una fístula arteriovenosa adequada
(vegeu la figura 3.17).
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Figura 3.17. Accés vascular per a l’hemodiàlisi (catèter vascular o fístula arterioveno-
sa)

Avantatges i inconvenients de l’hemodiàlisi

Com a avantatges, l’hemodiàlisi ambulatòria permet que el pacient només hagi
d’anar al centre de diàlisi perquè li facin la sessió, i així manté contactes regulars
amb altres pacients i amb el personal sanitari del centre. En el cas d’optar per la
tècnica domiciliària, l’avantatge és que l’esquema de tractament és flexible i es
pot individualitzar per a cada pacient.

Pel que fa als inconvenients, tot i que el procediment de l’hemodiàlisi habitual-
ment és ben tolerat, la punxada de la fístula arteriovenosa pot provocar dolor en
alguns casos. De vegades, poden presentar-se complicacions poc importants, com
ara disminució de la pressió arterial, rampes, mal de cap, cansament posterior,
petits sagnats o hematomes en el lloc de punció de la fístula. S’ha de tenir en
compte el temps que es necessita per desplaçar-se al centre de diàlisi en el cas
de l’hemodiàlisi ambulatòria. En els dies entre les hemodiàlisis, cal limitar la
ingesta de líquids, especialment quan s’ha perdut la producció d’orina i la dieta
és restrictiva. Altres inconvenients són els derivats de la intervenció quirúrgica
de la fístula arteriovenosa i els relacionats amb el catèter vascular (la cirurgia i la
possibilitat d’infecció).

Funcions dels TCAI en la diàlisi

Les funcions que han de fer els tècnics de cures d’infermeria durant la diàlisi són:

1. Rebre el pacient, comprovar el seu estat general i ajudar-lo si ho necessita.

2. Rentar l’extremitat portadora de la FAV (fístula arteriovenosa).

3. Acompanyar el pacient a la sala de diàlisi segons el seu grau de
col·laboració.

4. Controlar les constants vitals a l’inici i al final de la diàlisi i anotar-ne els
resultats al full de registre.

5. Col·laborar amb l’equip d’infermeria.

6. Preparar el material de diàlisi.
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7. Mantenir en ordre, netes i desinfectades les sales i la unitat del pacient.

8. Netejar, envasar, rebre i registrar el material estèril.

9. Recollir i enviar mostres al laboratori.

10. Netejar i desinfectar els monitors de diàlisi i comprovar que funcionen
correctament.

11. Cures de la FAV:

• Retirar l’apòsit quatre hores després de la diàlisi.

• Rentar el braç diàriament amb aigua i sabó.

• Si es detecta alguna anomalia (rojor o inflamació, per exemple), avisar
el DUE.

• Si sagna, pressionar sobre el lloc de la punció.

• No prendre la pressió arterial en el braç de la FAV.

12. Vigilar el pacient i informar sobre qualsevol alteració observada.

13. En pacients amb diàlisi peritoneal, avisar immediatament si apareix febre,
dolor abdominal, l’orifici de sortida està vermell o supura o bé el líquid està
tèrbol.

3.6.3 Trasplantament de ronyó

El trasplantament de ronyó consisteix a implantar un ronyó procedent d’un donant
cadàver o d’un donant viu a una persona que té insuficiència renal crònica amb la
finalitat de substituir la funció dels ronyons malalts. El trasplantament de ronyó
està indicat en pacients que pateixen insuficiència renal crònica i que estan fent
diàlisi (hemodiàlisi o diàlisi peritoneal). També es pot fer en situació de prediàlisi,
quan la insuficiència renal crònica està molt avançada i es preveu que es necessitarà
diàlisi en poc temps.

El trasplantament de ronyó només es pot dur a terme en aquells pacients amb un
bon estat general i que no tinguin contraindicacions mèdiques o quirúrgiques. No
tots els pacients que estan fent diàlisi es poden trasplantar i això és per diferents
causes: edat avançada, presència d’altres malalties importants, tumors, infeccions,
malalties psiquiàtriques greus, situacions en què sigui previsible que el pacient
no complirà adequadament el tractament, drogoaddicció, alcoholisme... L’equip
mèdic de nefrologia i urologia estudia cada cas en detall.

En la majoria dels casos, el ronyó trasplantat s’implanta a l’abdomen, a la zona
de la fossa ilíaca (per sobre de l’engonal). Es prefereix fer-ho així perquè és una
cirurgia menys complicada i no cal que s’extirpin els ronyons malalts. Amb aquest
tipus de cirurgia és normal que el pacient pugui tocar-se el ronyó quan es palpa
la zona ilíaca (vegeu la figura 3.18). En alguns casos, quan no és possible fer la
tècnica anterior (per exemple, per una calcificació important de les artèries), el
ronyó s’implanta al lloc habitual on hi ha els ronyons.
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Figura 3.18. Col·locació del ronyó tras-
plantat a la fossa ilíaca

Tipus de trasplantament renal

El ronyó pot venir d’un donant viu o d’un donant mort (donant cadàver):

• Donant cadàver: el ronyó ve d’un donant que està en situació de mort
cerebral o per una aturada cardiorespiratòria no recuperada. Se sol·licita
l’autorització als familiars de la persona morta per poder fer l’extracció dels
òrgans. Per rebre el ronyó, cal estar en llista d’espera de trasplantament de
ronyó.

• Donant viu: la donació del ronyó la fa un familiar o una persona molt
propera que dona voluntàriament el ronyó. També és possible encreuar els
donants vius entre diferents parelles. El trasplantament renal de

donant viu permet que el pacient es pugui trasplantar aviat i no hagi d’estar en
llista d’espera i a més té molt bons resultats. Actualment, el trasplantament de
donant viu és la millor opció sempre que sigui possible.

Ara bé, com s’extreu el ronyó d’un donant viu? En els darrers anys la donació de
donant viu s’ha fet més freqüent gràcies a una tècnica anomenada nefrectomia
laparoscòpica, que consisteix en l’extracció del ronyó per una tècnica quirúrgica
menys invasiva (vegeu la figura 3.19). En aquesta tècnica s’introdueixen uns tubs
o trocars dins l’abdomen, per on es posa una càmera de televisió i un material
quirúrgic especialment dissenyat. L’operació es fa a través d’una pantalla de
televisió i s’eviten les grans incisions que es feien abans per obrir l’abdomen i
extreure el ronyó. Els avantatges d’aquesta tècnica són: una cicatriu mínima, la
recuperació del donant és molt més ràpida, hi ha menys dolor postoperatori i el
temps d’hospitalització és més curt.
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Figura 3.19. Extracció de ronyó mitjançant una nefrectomia laparoscò-
pica

En alguns casos, el pacient, a més de fer diàlisi, pot tenir un altre òrgan malalt
(fetge, cor, pàncrees) i es pot valorar fer el trasplantament de ronyó combinat
amb altres òrgans. Es tracta de trasplantaments molt més complicats i que només
es fan en situacions molt concretes. El trasplantament combinat més freqüent és
el trasplantament de ronyó i pàncrees que es fa en unes situacions especials de
pacients diabètics.

Avantatges i inconvenients del trasplantament renal

Com a avantatge, el trasplantament renal és el tractament ideal de la insuficiència
renal crònica avançada sempre que sigui possible realitzar-lo. En comparació amb
els pacients de diàlisi, els pacients trasplantats de ronyó tenen una qualitat de vida
millor, ja que poden fer una vida autònoma sense haver de dependre d’una màquina
de diàlisi per viure.

A més, el seu estat de salut és més satisfactori i els resultats a llarg termini són
millors. El pacient trasplantat no té la limitació de la diàlisi per beure líquids i
habitualment pot fer una dieta sense tantes restriccions. Finalment, quan es fa el
trasplantament abans d’iniciar la diàlisi, el pacient es pot estalviar la realització
de la fístula arteriovenosa de l’hemodiàlisi o la col·locació del catèter peritoneal
de la diàlisi peritoneal.

Pel que fa als inconvenients, es tracta d’una tècnica que requereix una cirurgia
amb anestèsia general i un ingrés a l’hospital. Es poden presentar complicacions
quirúrgiques. Cal prendre un tractament immunosupressor per evitar el rebuig
del ronyó i aquest tractament pot tenir uns efectes secundaris. Com que el
ronyó trasplantat no té una durada definida, si fos necessari, es pot fer un altre
trasplantament.
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3.6.4 El tractament conservador com a alternativa

Com a regla general, el tractament de la insuficiència renal crònica molt avançada
és el tractament substitutiu de la funció renal mitjançant diàlisi o trasplantament
renal. En alguns casos, tanmateix, atesa l’edat avançada i altres malalties
afegides a la insuficiència renal, es pot seguir un tractament conservador sense
iniciar diàlisi, i optimitzar el tractament de la insuficiència renal crònica amb tots
els medicaments de què es disposa. Aquests casos excepcionals són els de pacients
generalment molt grans i amb nombroses malalties afegides a la insuficiència renal
crònica.

Si a una persona li indiquen fer diàlisi, no es pot fer un tractament conservador
només amb medicaments. Aquestes persones a qui se’ls proposa un tractament
conservador és perquè tenen un pronòstic dolent i una expectativa de vida no
gaire llarga. S’ha vist que, en aquesta mena de pacients, el pronòstic és el mateix
si són tractats amb diàlisi o de manera conservadora. Tot i així, pacients amb
les característiques esmentades poden arribar a gaudir d’una qualitat de vida
millor: menys dies d’hospitalització, menys consultes als serveis d’urgències
per complicacions i menys procediments invasius com ara puncions venoses o
col·locacions de catèters.
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