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1. INTRODUCCIÓ 

La higiene de mans és un element fonamental i de provada eficàcia per a la prevenció de la 

transmissió d’infeccions en l’assistència al pacient. 

Conscient de la importància de la correcta higiene de mans, el Grup d’Experts de l’ICS 

d’Antisèpsia i Desinfecció (GEICS AiD) ―grup multidisciplinari i multicèntric d’experts en 

antisèpsia i desinfecció constituït a l’ICS per abordar tots aquells temes que tenen relació amb 

aquesta matèria, tant a l’àmbit hospitalari com a l’atenció primària― ha estat treballant en 

aquests Procediments sobre la base, com a punt de partida, dels documents previs 

relacionats amb la higiene de mans dels diferents centres de l’ICS. L’objectiu era fer un  

treball de revisió, actualització i consens d’aquests documents per crear-ne un de sol que 

facilités la informació i la consulta als professionals, amb la finalitat de millorar el seu 

compliment de la higiene de mans en tot moment. 

La higiene de mans permet reduir el nombre de microorganismes potencialment patògens 

de les mans i això la converteix en una eina bàsica per disminuir la morbiditat per infecció 

relacionada amb l’assistència sanitària (IRAS). 

Les mans dels professionals sanitaris són el vehicle més comú de transmissió de 

microorganismes d’un pacient a l’altre, d’una zona del cos del pacient a una altra i d’un 

ambient contaminat als pacients. 

Els microorganismes aïllats a la pell de les mans es divideixen en dues categories: flora 

transitòria i flora resident. 

Flora transitòria. És la que colonitza las capes més superficials de la pell i sovint s’adquireix 

en el contacte directe amb el pacient o amb superfícies contaminades. Pot causar IRAS i és 

relativament fàcil d’eliminar amb un rentat de mans amb sabó antisèptic o amb fricció amb 

preparats de base alcohòlica (sempre que les mans no estiguin visiblement brutes). 

Flora resident. Composta per aquells microorganismes que resideixen a les capes més 

profundes de la pell, és més difícil d’eliminar amb el rentat de mans però també està menys 

relacionada amb les infeccions nosocomials. 

Tant l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com els Centers for Diseases Control and 

Prevention (CDC) atorguen a aquesta acció el grau més alt d’evidència científica (IA). 
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En el context de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients, l’OMS va prioritzar l’any 2009 la 

campanya “Una atenció neta és una atenció segura” amb l’objectiu de promoure la millora    en 

el compliment de les indicacions i la tècnica correcta de la higiene de mans i per fomentar l’ús 

de preparats de base alcohòlica en el punt d’atenció en l’entorn sanitari. 

 

El nucli de la campanya fou la definició dels “ 5 moments per a la higiene de mans”, que cada 

nivell assistencial ha d’adaptar segons l’atenció prestada: 

1. Abans del contacte amb el pacient. 

 
2. Abans de realitzar una tasca asèptica. 

 
3. Després del risc d’exposició a fluids corporals. 

 
4. Després del contacte amb el pacient. 

 
5. Després del contacte amb l’entorn del pacient. 

 
El Departament de Salut ha editat pòsters divulgatius per facilitar la implementació del projecte 

(vegeu l’apartat “Material divulgatiu”). 

En el gràfic següent es mostren els 5 moments per a la higiene de les mans en l’atenció a 

pacients hospitalitzats, d’acord a les recomanacions de l’OMS: 

                  

 
 
                             Figura 1. Els vostres 5 moments per a la higiene de mans. 
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2. OBJECTIUS 

 

- Minimitzar o reduir les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària. 

 
- Disminuir la transmissió creuada de microorganismes per mans contaminades. 

 
- Prevenir la transmissió de microorganismes del malalt envers els professionals. 

 
- Prevenir la transmissió de microorganismes del pacient mateix des de zones del cos 

contaminades a zones amb risc d’infecció. 

- Eliminar la flora transitòria i disminuir la flora resident, mitjançant l’aplicació d’un producte 

antisèptic. 

 

3. ABAST 
 

Tot professional que participi directa o indirectament en l’atenció sanitària. 

 
4. RECURSOS MATERIALS 
 

El material necessari depèn de la tècnica emprada, per la qual cosa es descriu en cada apartat. 

Els productes que s’utilitzen per a la higiene de mans han de complir la normativa següent: 

• Higiene de mans convencional: Norma EN 1500 

 
• Antisèpsia quirúrgica de les mans: Norma EN 12791 

 
5. PROCEDIMENT 

 

La indicació de cada tipus de tècnica dependrà de tres factors fonamentals: 

1- El grau de contaminació de les mans. 

2- La susceptibilitat del pacient a adquirir una infecció. 

3- El procediment que s’ha de realitzar. 
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Abans del procediment 

 
- Tot professional/personal ha de mantenir una higiene personal correcta. 

 
- Les ungles han d’estar netes i curtes. El primer mil·límetre de l’arrel de l’ungla és el lloc on 

es produeix el creixement més important dels bacteris. Per aquest motiu és convenient tenir 

les ungles curtes i sense sobrepassar els 0,5 centímetres. Tampoc es poden portar ungles 

postisses, ja que aquestes afavoreixen l’acumulació de microorganismes a sota de les ungles 

i redueixen l’eficàcia de la higiene de mans. 

- Les mans i els canells han d’estar lliures de joies. Les joies (inclòs el rellotge i les aliances) 

actuen com a reservori de microorganismes i dificulten la tècnica de la higiene de mans. 

 
5.1. Rentat de mans higiènic amb sabó  

 

- Indicacions 

 
• Vegeu la Annex 1. Indicacions d’higiene de mans segons tècnica i producte 

 
- Objectiu 

 
• Eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les mans. 

 
• Reduir la flora transitòria. 

 
• Retirar de forma mecànica la flora adherida a les mans, adquirida per contacte amb 

altres persones o l’entorn. 

• Prevenir les infeccions creuades. 

 
• Reduir les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària (IRAS) produïdes per 

microorganismes de transmissió per contacte. 

 
 

- Material 

 
• Aigua. 

 
• Sabó líquid d’arrossegament amb dispensador d’un sol ús amb dosificador. 
 
• Tovalloles de paper d’un sol ús. 
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- Tècnica 

 
• Mullar-se les mans i els canells. 

 
• Aplicar el sabó. 

 
• Ensabonar-se i fregar durant 30 segons, com a mínim tota la superfície de mans i 

dits. 

• Tenir especial cura en els espais interdigitals i en les ungles. 

 
• Fregar amb els dits recollits contra el palmell oposat. 

 
• Esbandir abundantment amb aigua. 

 
• Eixugar correctament començant pels dits i acabant als canells. 
 
• En cas que l’aixeta sigui de tancament manual, procedir a tancar-la amb la tovallola 

de l’eixugat. 
 

-      Seguiu les instruccions del procediment segons s’indica en el gràfic explicatiu (Annex 2) i 
recordeu que és molt important respectar el temps i deixar assecar les mans. 

 
 

5.2. Rentat antisèptic de mans amb sabó  

 

- Indicacions 

 
• Vegeu la Annex 1. Indicacions d’higiene de mans segons tècnica i producte 

 
- Objectiu 

 
• Eliminar la flora transitòria i part de la flora resident de les mans, aconseguint certa 

activitat residual. 

• Evitar les infeccions nosocomials i/o reduir les infeccions relacionades amb l’atenció 

sanitària produïdes per microorganismes de transmissió per contacte. 

• Prevenir les infeccions creuades. 

 
• Disminuir el nombre de microorganismes de les mans després del contacte amb 

fonts de contaminació. 
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- Material 

 
• Aigua 

 
• Sabó líquid antisèptic (solució sabonosa de clorhexidina 4 % o povidona iodada al 

7,5 %) amb dispensadors d’un sol ús amb dosificador 

• Tovalloles de paper d’un sol ús 

 
- Tècnica 

 
• Mullar-se les mans i els canells. 

 
• Aplicar el sabó. 

 
• Ensabonar-se i fregar durant 30 segons, com a mínim tota la superfície de mans i 

dits. 

• Tenir especial cura ens els espais interdigitals i en les ungles. 

 
• Fregar amb els dits recollits contra el palmell oposat. 

 
• Esbandir abundantment amb aigua. 

 
• Eixugar correctament, començant pels dits i acabant als canells. 

 
• En cas que l’aixeta sigui de tancament manual, procedir a tancar-la amb la tovallola 

de l’eixugada. 

- Seguiu les instruccions del procediment segons s’indica en el gràfic explicatiu (Annex 2) i 

recordeu que és molt important respectar el temps i deixar assecar les mans. 

 

5.3. Antisèpsia de mans per fricció amb productes de base alcohòlica (PBA)  

 
És un procediment efectiu perquè redueix un important nombre de microorganismes de forma 

ràpida i amb efecte perllongat. El PBA ha d’estar ubicat en el punt d’atenció del malalt. 

- Indicacions 

 
• Vegeu la Annex 1. Indicacions d’higiene de mans segons la tècnica i el producte. 
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- Objectiu 

 
• Eliminar la flora transitòria i part de la flora resident de les mans, i aconseguir certa 

activitat residual. 

• Evitar les infeccions nosocomials i/o reduir les infeccions relacionades amb l’atenció 

sanitària produïdes per microorganismes de transmissió per contacte. 

• Prevenir les infeccions creuades. 

 
• Disminuir el nombre de microorganismes de les mans després del contacte amb 

fonts de contaminació. 

- Material 

 
• Preparat de base alcohòlica (PBA) amb dispensadors d’un sol ús amb dosificador 

 
- Tècnica 

 
• Aplicar de 3 a 5 ml del derivat alcohòlic al palmell de la mà. Seguir les recomanacions 

del fabricant. 

• Iniciar el procés de fricció de les mans durant 30 segons per aquest ordre: 

 
• Friccionar els palmells de les mans entre si, fins als canells. 

 
• Friccionar el palmell del mà dreta sobre el dors de la mà esquerra entrellaçant 

els dits i a l’inrevés. 

• Friccionar els palmells de les mans entre si amb els dits entrellaçats. 

 
• Friccionar el dors dels dits d’una mà amb el palmell de la mà oposada, amb 

els dits entrellaçats. 

• Friccionar amb un moviment de rotació el dit polze esquerre envoltant-lo amb 

el palmell de la mà dreta i a l’inrevés. 

• Friccionar la punta dels dits de la mà dreta contra el palmell de la ma esquerra 

fent un moviment de rotació i a l’inrevés. 

• Esperar l’evaporació total del producte alcohòlic. 

 
- Seguiu les instruccions del procediment segons s’indica en el gràfic explicatiu (Annex 3) i 

recordeu que és molt important respectar el temps i deixar assecar les mans. 



Procediments  
d’higiene de mans 

ICS_INF_AiD _P_001 
Data de revisió: 06/2022 
Versió: .02 

13 

 
 

 

 

 

5.4. Rentat quirúrgic de mans amb sabó antisèptic  

 
- Indicacions 

 
• Vegeu Annex 1. Indicacions d’higiene de mans segons tècnica i producte. 

 
- Objectiu 

 
• Destruir la flora transitòria, mitjançant productes antimicrobians. 

 
• Reduir al màxim la flora resident i inhibir el rebrot ràpid del creixement microbià abans 

d’un procediment invasiu que requereix un alt grau d’asèpsia. 

 
 

- Material 

 
• Aigua 

 
• Sabó líquid antisèptic (solució sabonosa de clorhexidina 4 % o povidona iodada al 

7,5 %) amb dispensador específic de quiròfan 

• Raspall suau estèril d’ungles amb esponja 

 
• Tovalloles, gases o drap quirúrgic estèrils 

 
- Tècnica 

 
• Té una durada de 5-6 minuts. 

 
• Retirar anells, braçalets i rellotge de les mans i canells. 

 
• Mullar les mans i els avantbraços en abundància. 

 
• Aplicar sabó antisèptic amb dosificador. 

 
Primer temps (1 minut): 

 
• Efectuar una rentada mecànica realitzant moviments circulars començant per la 

punta dels dits, els espais interdigitals, el palmell i el dors de la mà fins als colzes 

pels 4 costats. 

• Realitzar el rentat de mans i avantbraços 5 cm per sobre dels colzes. 
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• Netejar els espais subunguials amb un bastonet sota el raig d’aigua. 

 
• Esbandir amb aigua abundant amb les mans més altes que els colzes. 

 
Segon temps (4 minuts): 

 
• Aplicar un altre cop sabó antisèptic i fregar amb raspall suau estèril les ungles i els 

espais interdigitals, el palmell de la mà, el dors i l’avantbraç (4 minuts). 

• Esbandir amb aigua abundant amb les mans més altes que els colzes. 

 
Tercer temps (1 minut): 

 
• Aplicar novament sabó antisèptic i rentar les mans i els avantbraços. 

 
• Esbandir amb aigua abundant. Tancar l’aixeta amb el colze. 

 
• Mantenir les mans més elevades que els colzes i separades del vestit quirúrgic. 

 
• Eixugar les mans i els avantbraços de forma independent amb una tovallola o amb 

gases estèrils, començant pels dits i pujant fins als colzes. 

 

• Assecar bé les mans per evitar la recontaminació i que es deteriori la pell. 
 

 

- Seguiu les instruccions del procediment segons s’indica en el gràfic explicatiu (Annex 4) i 

recordeu que és molt important respectar el temps i deixar assecar les mans. 

 
 

5.5. Antisèpsia quirúrgica de mans per fricció amb derivats  alcohòlics  

 

- Indicacions 

 
• Vegeu Annex 1. Indicacions d’higiene de mans segons tècnica i producte. 

 
- Objectiu 

 
• Destruir la flora transitòria, mitjançant productes antimicrobians. 

 
• Reduir al màxim la flora resident i inhibir el rebrot ràpid del creixement microbià abans 

d’un procediment invasiu que requereixi un alt grau d’asèpsia. 
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- Material 

 
• Aigua 

 
• Sabó d’arrossegament 

 
• Preparat de base alcohòlica 

 
• Tovalloles o gases estèrils 

 
- Tècnica 

 
• Rentat de mans i avantbraços amb sabó d’arrossegament. 

 
• Netejar la zona de sota les ungles amb un bastonet o raspall suau. 

 
• Esbandir i eixugar amb una tovallola de paper. 

 
• Utilitzar un colze per accionar el dosificador i dispensar el producte de base alcohòlica 

al palmell de l’altra mà. 

• Aplicar el producte de base alcohòlica segons recomanacions del fabricant i sempre 

sobre les mans completament eixutes. Durada total del procediment: 1,5 minuts com 

a mínim. 

• Friccionar els avantbraços fins a sobre dels colzes (30 segons). Seguidament, s’ha 

de fregar la part distal dels avantbraços (30 segons). 

• Aplicar l’última dosi del PBA i fregar les mans posant especial atenció en els dits 

polzes i les ungles (30 segons). 

• Mantenir humida la pell amb el producte durant tot aquest temps. Afegir més dosi en 

cas necessari. 

• No eixugar amb tovallola ni col·locar-se els guants fins a l’evaporació total del 

producte. 

• Té una especial importància que durant el minut i mig, la pell estigui constantment 

humida amb el producte de base alcohòlica. 

- Seguiu les instruccions del procediment segons s’indica en el gràfic explicatiu (Annex 4) i 

recordeu que és molt important respectar el temps i deixar assecar les mans. 
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6. ÚS DE GUANTS 

- L’ús de guants no exclou la necessitat de fer-se la higiene de  mans. 

 
- Cal un rentat o antisèpsia de mans abans i després de fer-los servir. 

 
- L’ús de guants entre dues tasques diferents i successives ha d’anar associat a la higiene 

de mans entre ambdues accions. 

 
 

7. GLOSSARI RELACIONAT AMB LA HIGIENE DE MANS 
 

Higiene de mans: S’utilitza per expressar, de forma general, qualsevol procediment que tingui 

com a propòsit eliminar la brutícia, la matèria orgànica o els microorganismes de les mans. 

Engloba el rentat de mans, l’antisèpsia de les mans i l’antisèpsia quirúrgica de les mans. 

Rentat de mans: Es refereix al rentat de mans amb aigua i sabó d’arrossegament o antimicrobià 

amb l’objectiu d’eliminar la brutícia, matèria orgànica i/o els microorganismes, mitjançant una 

acció física o mecànica. 

Antisèpsia de les mans: Antisèpsia és el procés que destrueix els microorganismes de la pell 

o de les membranes mucoses mitjançant substàncies químiques, sense afectar sensiblement 

els teixits sobre els quals s’aplica. En el cas de les mans, engloba el rentat de mans antisèptic 

i la fricció de mans amb solució alcohòlica. 

Rentat de mans antisèptic: Es refereix al rentat de mans amb aigua i un sabó que té incorporat 

un producte antisèptic. 

Fricció antisèptica de les mans: Aplicació d’un PBA per reduir o inhibir la propagació de 

microorganismes sense necessitat d’una font exògena d’aigua. Aquesta tècnica és una 

alternativa al rentat de mans, i el nombre de microorganismes que elimina és superior al del 

rentat tradicional amb aigua i sabó. En funció del producte utilitzat i del temps de fricció, es pot 

parlar d’una preparació quirúrgica de les mans. 

Rentat quirúrgic de mans: Tècnica amb què, mitjançant un sabó antisèptic, s’elimina la flora 

transitòria i es redueix la flora resident de la pell de les mans abans de realitzar un procediment 

quirúrgic. 
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Antisèpsia quirúrgica de mans: Tècnica amb què, mitjançant PBA, s’elimina la flora transitòria 

i es redueix la flora resident de la pell de les mans abans de realitzar un procediment quirúrgic. 

Activitat persistent: És l’activitat antimicrobiana prolongada que inhibeix i impedeix la 

proliferació de microorganismes després de l’aplicació del producte. 

 
 

8. MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

• Risc associat a l’activitat 

 
• Risc H10 “químic” d’exposició repetida a antisèptics. 

 
• Mesures correctores de risc 

 
• Seguiment estricte del protocol vigent. 

 
• L’ús de guants no substitueix mai la higiene de mans. 

 
• Utilitzar crema hidratant per prevenir la irritació de la pell. 

 
• L’ús d‘aigua calenta augmenta el risc de dermatitis. 

 
 

 

9. TRACTAMENT DE RESIDUS 

- S’ha de rebutjar com a residu urbà, tipus I amb bosses de galga no inferior a 80 mg/cm2. 

 

10. DOCUMENTS 
 
 
10.1.  Documents previs existents 

- Procediment d’higiene de mans. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
 
- Recomanacions per a la higiene de mans en l’atenció a pacients. Hospital Universitari de 

Tarragona Joan XXIII. 
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- Higiene de mans. Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

 
- Procediment d’higiene de mans. Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord. 

 

- Protocol d’higiene de les mans. Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. 
 

 
 
 10.2. Documents relacionats 

 

• Document de l’OMS: Higiene de mans per què, quan i com. 

 
• Documents de l’OMS: Estratègia de millora d’higiene mans. 

 
• Manual técnico de referencia para la higiene de las manos (OMS) 

 
• Higiene de les mans i utilització de guants per a usos mèdics.  

 
• Canal Salut. Seguretat dels Pacients: higiene de mans. 

 
• http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/article/higiene_de_mans 

 
• Strategies to PreventHealthcare-Associated Infections through Hand Hygiene. 

Infection control and hospital epidemiology 2014, vol. 35, no. 8. shea/ 

idsapracticerecommendation 

• WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. First Global Patient Safety 

Challenge Clean Care is Safer Care. World Health Organization 2009: 54-60. ISBN 

9789241597906. 

• Centres for Disease Control and Prevention. Guidelines for hand hygiene in health-care 

settings: Recommendations of the Health care Infection Control Practices Advisory 

Committee and HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. MMWR 2002. 

Disponible a: http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/guidelines.html. 

• Pittet D. Hand hygiene promotion: 5 moments, 5 components, 5 steps, and 5 May 

2009.Int J Infect Control. 2009; (5): 1-3. 

 

 

 

http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/Enllac/Enllac_document/Arxius_documents/DOC_HM/877_SPACIENTS_HM_perque_com_quan_June-2012_CA_TS_JP_2.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/Enllac/Enllac_document/Arxius_documents/DOC_HM/879_SPACIENTS_template_action_plan_trad_en_ca_2-3_TS_JP.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CC8QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.msssi.gob.es%2Forganizacion%2Fsns%2FplanCalidadSNS%2Fdocs%2Fmanual_tecnico_referencia_HM.pdf&amp;ei=cVwYU97FE8rNygOC84LYCg&amp;usg=AFQjCNFDmgi7_px9TlN3JdTlPJi2gB85sQ&amp;sig2=8xVJi8Pts7aCqdSqPSp1EQ&amp;bvm=bv.62577051%2Cd.bGQ
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/enllacos/higiene/Poster-HM_piramide-us-guants-2016_Def.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/article/higiene_de_mans
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/article/higiene_de_mans
http://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/677145.pdf
http://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/677145.pdf
http://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/677145.pdf
http://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/677145.pdf
http://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/677145.pdf
http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/guidelines.html
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Material divulgatiu 

 
• Els vostres 5 moments per a la higiene de mans. Pòster de l’OMS en català. [PDF, 

368,84 KB ] 

• Sus 5 momentos para la higiene de las manos. Hemodiálisis en atención ambulatoria. 

Póster de la OMS en castellano. [PDF, 1,13 MB ] 

• Sus momentos para la higiene de las manos. Pediatría. Póster de la OMS en 

castellano. [PDF, 1014,02 KB ] 

• Els vostres 5 moments per a la higiene de les mans. Salud Bucodental. Pòster de 

l’OMS en català. [PDF, 681,35 KB ] 

 
• Tus 5 momentos para la higiene de manos. Salud Bucodental. Póster de la OMS en 

castellano. [PDF, 587,97 KB ] 

 
• Sus momentos para la higiene de las manos. Atención sanitaria en residencias de la 

tercera edad. Póster de la OMS en castellano. [PDF, 1 MB ] 

 
 

 

http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/que_es_la_seguretat_de_pacients/documents/cartell_5_moments_oms_catala.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/que_es_la_seguretat_de_pacients/documents/cartell_5_moments_oms_catala.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/que_es_la_seguretat_de_pacients/documents/cartell_5_moments_oms_catala.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_momentos_poster_hemodialisis-sp.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_momentos_poster_hemodialisis-sp.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_momentos_poster_hemodialisis-sp.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/momentos_poster_pediatric_consultation_sp.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/momentos_poster_pediatric_consultation_sp.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/momentos_poster_pediatric_consultation_sp.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_moments_salud_bucodental-catala.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_moments_salud_bucodental-catala.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_moments_salud_bucodental-catala.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_momentos_salud_bucodental-castella.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_momentos_salud_bucodental-castella.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_momentos_salud_bucodental-castella.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_momentos_salud_bucodental-castella.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_momentos_salud_bucodental-castella.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/5_momentos_salud_bucodental-castella.pdf
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All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed 

without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health 

Organization be liable for damages arising from its use. 

 
 
 
 

  ANNEX 4 

 

Tècnica d’Higiene de 

les Mans Quirúrgica 
• En arribar a la sala d’operacions i després de posar-se la roba de cirurgia 

(gorra, bata, pantalles o ulleres de protecció i mascareta), s’han de rentar 
les mans amb aigua i sabó. 
Utilitzeu un preparat de base alcohòlica (PBA) per a la preparació 
quirúrgica de les mans, seguint acuradament la tècnica de la fricció de les 

mans (imatges 1 a 17), abans de cada procediment quirúrgic. 

Després de l’operació, en treure’s els guants, les mans s'han de friccionar 

amb un PBA o s'han de rentar amb aigua i sabó si hi ha algun fluid 
biològic o talc residual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poseu aproximadament 5 

ml (3 dosis) de PBA al 

palmell de la mà esquerra, 

fent servir el colze de l’altre 

braç. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poseu la punta dels dits de 

la mà dreta en la 

preparació per a la fricció 

per descontaminar sota les 

ungles (5 segons). 

 

    
 

 

Imatges 3-7:. Cobriu l'avantbraç dret fins al colze amb el producte. Assegureu-vos de cobrir tota l'àrea de la pell usant moviments circulars en l'avantbraç fins que la 

preparació per a la fricció estigui totalment evaporada (10-15 segons). 

 

 
Imatges 8-10:  Ara repetiu els passos 1-7 per a la mà i avantbraç esquerra. Poseu aproximadament 

5 ml (3 dosis) de PBA al 

palmell de la mà esquerra 

fent servir el colze de l’altre 

braç per accionar el 

dispensador. Friccioneu les 

dues mans al mateix temps 

fins als canells i assegureu- 

vos de seguir tots els 

passos representats en les 

imatges 12-17 (20-30 

segons). 

Cobriu tota la superfície de 

les mans fins als canells 

amb el PBA, friccionant 

palmell contra palmell amb 

moviment circular. 

 

  
Friccioneu el dors de la mà 

esquerra, incloent-hi el 

canell, movent el  palmell 

de la mà dreta de dalt cap 

avall i viceversa. 

Friccioneu palmell amb 

palmell amb els dits 

entrellaçats. 

Friccioneu el dors dels dits 

contra el palmell oposat 

amb els dits travats. 

Friccioneu per rotació dels 

dits de la mà esquerra 

tancada al voltant del polze 

dret i viceversa. 

Quan les mans estan 

seques, poseu-vos la roba i 

guants quirúrgics estèrils. 

 

 
 

canalsalut.gencat.cat
  seguretatdelspacients.gencat.cat

Repetiu la seqüència anterior (durada mitjana 60 segons) d'acord amb el nombre de vegades corresponents a la durada total 

recomanada pel fabricant per a l’asèpsia quirúrgica de les mans amb un PBA. 
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