Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.

Para cumprir estas orientações
deve trazer no seu veículo:
* Solução alcoólica
* Protecção de plástico para o banco
e saco plástico para a guardar

medidas de precaução
no transporte do utente
hemodialisado

* Luvas
* Toalhetes de papel

Contactos:
Unidade de Hemodiálise de Chaves
259300500
Unidade de Hemodiálise de Vila Real
259300500

Folheto elaborado pela
Unidade de Hemodiálise de Chaves,
com o apoio da
Comissão de Controlo de Infecção.

É dever de todos, criar condições que previnam /diminuam o risco de transmissão de infecções.
Só cumprindo as orientações específicas e utilizando os meios adequados se consegue.
É RESPONSABILIDADE DO ENFERMEIRO:
* Ensinar sobre as precauções baseadas na
via de transmissão de forma a conter o
risco de infecção;
* Referenciar o utente que necessita de

LAVAGEM DAS MÃOS
* Lavar as mãos com água e sabão ou utilizando

HIGIENIZAÇÃO DO RESGUARDO PROTECTOR

solução alcoólica.

Descartável – Rejeitar sempre após a sua utilização,
colocando-o no saco do lixo.

* Antes e após o contacto com o utente;
* Após contacto com sangue, secreções, urina, fezes;
* Após o uso das luvas.

medidas de precaução específica.

medidas de prevenção

Reutilizável – Desinfectar com solução alcoólica após a
sua utilização. Guardar em saco plástico para reutilizar.

Caso o resguardo com salpicos de sangue:

cumpra rigoramente todos os passos
referentes à lavagem das mãos afixadas
à entrada da unidade de hemodiálise

* Lavar primeiro com água e detergente;
* Deixar secar;
* Desinfectar com solução alcoólica.

É responsabilidade da pessoa que faz o transporte
cumprir todas as medidas de precaução enunciadas:
NO TRANSPORTE
* Transportar o utente referenciado no banco da frente;
* Colocar previamente um resguardo protector no banco;
* Chegando à Unidade de Hemodiálise, os utentes que
ocupam o banco de trás deverão sair primeiro e
por último o utente referenciado;

UTILIZAÇÃO DE LUVAS
*Deve calçar as luvas sempre que tiver de contactar com
sangue, urina, secreções e fezes;
*Estas devem ser substituídas após o contacto com o utente,
quando estiverem danificadas ou se estiverem visivelmente
sujas;
*Após a sua utilização deve rejeitá-las, colocando-as no saco
de lixo branco (na Unidade de Hemodiálise) ou no saco do
lixo.????

* O mesmo utente só deverá entrar na sala de
tratamento depois de todos os outros.

SALA DE ESTAR
* Sentar o utente referenciado na cadeira individual.

lavar sempre as mãos após
utilização das luvas

