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La manipulació de material punxant o tallant contaminat amb fluids biològics
genera el que nomenem risc biològic per via percutània.
RISC!
Aquest risc, es caracteritza per la probabilitat de transmissió sèrica del
virus de l’hepatitis B, virus de l’hepatitis C i del virus de la
immunodeficiència humana.
Gran part de les exposicions percutànies declarades tenen lloc després de la
utilització del material: durant la recollida i transport, en encaputxar-lo, en
eliminar-lo al contenidor i per eliminació en lloc inadequat.
RECOMANACIONS PER EVITAR EXPOSICIONS ACCIDENTALS
Considereu la sang i fluids biològics de totes les persones ateses com
potencialment infecciosos per VIH, VHB, VHC i altres patògens transmesos
per via sèrica.
•

Ultilitzeu guants sempre que sigui necessari (manipulació de sang i
fluids biològics...)

•

Elimineu l’ús innecessari d’instruments punxant/tallant mitjançant canvis
en la tècnica.
No reutilitzeu els equips ja que pot suposar un risc pel pacient i pel
treballador.
No torneu a encaputxar les agulles ni les manipuleu després del seu ús.

•
•

•

Assegureu-vos que la roba vagi a la bugaderia lliure d’objectes punxants
tallants.
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•

Dipositeu els residus tallants p punxants en contenidors rígids amb
capacitat adequada segons la mida del residu.

•

La persona que està utilitzant l’objecte punxant és responsable de
dispositar-lo en un contenidos adequat i de manera immediata.
Cal utilitzar els dispositius de separació d’agulles dels contenidors per a
residus punxants o tallants. NO intenteu separar-los amb les mans.
Apropeu el contenidor al lloc de realització de la tècnica.
No ompliu el contenidor per sobre del 75% de la seva capacitat
No llenceu cap material punxant o tallant en bosses de plàstic,
d’escombraries o de roba, ni el deixeu punxat als matalassos butxaques,
etc.

•
•
•
•
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