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L’HABITACIÓ I EL 
LLIT DE L’USUARI

C6. HIGIENE EL MEDI HOSPITALARI I NETEJA DE MATERIAL
CFGM CURES D’AUXILIAR D’INFERMERIA

IES ALEXANDRE SATORRAS
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L’HABITACIÓ DE L’USUARI

LA UNITAT DEL PACIENT

Conjunt format per l’àrea que el pacient ocupa i tot 
l’equipament corresponent: mobles, accessoris i 
equips pq el pacient pugui utilitzar-ho. Seria tot 
allò que el centre sociosanitari posa a disposició
del pacient per a la seva estada en el centre

No sempre coincideix la unitat del pacient amb 
l’habitació : l’habitació pot ser compartida i cada 
pacient té la seva unitat dins la mateixa habitació
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TIPUS D’HABITACIONS

HABITACIÓ COMPARTIDA
Quan en una mateixa habitació hi ha 

diferents unitats de pacient; significa 
que hi ha més d’1 pacient x habitació.

Sempre és una situació incòmode pq el 
malalt el que vol és estar tranquil i 
relaxat amb els seus i el fet de que hi 
hagi altres persones incomoda

Sempre serà convenient posar en la 
mateixa habitació:

- igual sexe
- similar edat
- similar patològia
- similar personalitat

Així la convivència serà + fàcil.

HABITACIÓ INDIVIDUAL
Els centres es reserven habitacions 

individual que s'assignen sota 1s 
criteris:

� Malalts terminals
� Aïllaments per infeccions contagioses 

o per imunosuprimits
� Persones amb problemes de 

comportament: malaltia mental, 
insomni...

� Pacient que la seva malaltia pot 
incomodar per l’aspecte, olor...

Sovint tenen 1 llit supletori per
l’acompanyant.
Cada cop més demanades.
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COMPONENTS DE LA 
UNITAT DEL PACIENT

MOBLES: han de ser de color neutre i fàcils de traslladar, que es puguin rentar i 
desinfectar fàcilment

LLIT : amb la capçalera tocant a la paret i accessible per els altres 3 costats per a 
poder atendre a la persona enllitada.

TAULETA DE NIT: on el pacient i guardarà els objectes personals petits, el necesser 
d’higiene, i la medicació que pren autònomament. La persona enllitada hi ha 
d’arribar amb comoditat.

TAULA DE LLIT O CARRETÓ-SAFATA: amb rodetes per desplaçar-se, AMB 1 
BASE QUE es pot posar sota el llit i un plafó superior regulable en alçada pq el 
pacient hi pugui menjar, llegir, escriure … des del llit o des de la cadira

CADIRA: permet el descans de l’usuari en 1 lloc diferent del llit.
ESCAMBELL: graó per pujar i baixar del llit
ARMARI: amb prou capacitat per contenir la roba i els objectes personals més 

grossos, també inclou 1 manta
LLUM: il·luminació concentrada pq sigui explorat o per llegir, escriure… fixat a la 

paret
CORTINA O MAMPARA: separa les unitats del pacient, preserva la seva intimitat.
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COMPONENTS DE LA 
UNITAT DEL PACIENT

Totes les unitats de pacient a més solen comptar amb UNA PRESA D’OXIGEN, 
UNA PRESA DE BUIT, ambdues molt a prop de la capçalera. Algunes també
tenen ESFIGMOMANÒMETRE.

També solen tenir amb un TIMBRE amb senyals lluminosos o 1 INTERFON per 
comunicar-se amb el personal. També solen tenir LAVABO; TELEFON I TV.



6



7

EL LLIT DE L’USUARI
El LLIT és el lloc on l’usuari :
� Passarà la major part del seu temps: hi dormirà,

hi descansarà, sovint i menjarà i hi evacuarà…
� Se li faran exploracions per part de l’equip sanitari.
Està fabricat de metall per un millor aguant i millor neteja-desinfecció.
Té els cantells arrodonits per evitar cops durs
Les mides estàndard: - 1.90 a 2 metres de llarg 

- 90 a 95 cm  d’ample
- 70 cm d’alçada fins a somier

Acostuma a tenir rodes amb bloqueig , per a un millor desplaçament

SOMIER : és la superfície plana on descansa el pacient i on a sobre i 
col·loquem el matalàs.
En l’actualitat, generalment , són articulats : en podem moure 
diferents parts.
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EL LLIT DE L’USUARI
TIPUS D’ARTICULACIONS
1 ARTICULACIÓ : divideix el llit de 

l’usuari
en 2 segments: - part superior del cos

- part inferior del cos
2 ARTICULACIONS : divideix el llit en 
3 segments :
- De cintura cap amunt
- De cintura fina a genoll
- De genoll a peus

3 ARTICULACIONS : divideix el llit en
4 segments:
- Cap
- D’espatlla a cadera
- De cadera a genoll

- De genoll a peus
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TIPUS DE LLIT

LLIT TRAUMATOLOGIA O ORTOPÈDIC

Llit articulat bàsic al qual se li acoblen 
diferents aparells per a la fixació de 
fractures o luxacions:

� TRACCIÓ suport metàl·lic al voltant del 
llit on hi col·loquem 1 politja amb 1 
corda; en 1 extrem hi ha 1 pes de 0.5 a 
2 kg i a l’altre es fixa l’extremitat 
fracturada: ens permet una alineació
de l’os fracturat a + l’immobilitza

� TRIANGLE DE BLAKAM O ESTREP: 
mànec metàl·lic en forma de triangle 
que fa de nansa. Es col·loca damunt 
del pacient i l’ajuda a fer diferents 
moviments.
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TIPUS DE LLIT

LLIT ROTO-REST
Llit amb somier recolzat en una barra 

longitudinal al centre. Permet que el 
somier pugui inclinar-se lateralment. 

Es un llit amb molta protecció pq el pacient 
no caigui.

Ens  va molt bé per a pacients sense 
mobilitat on hi ha risc de úlceres (sbt en 
pacient en coma

LLIT ELECTROCIRCULAR
El somier està subjecte a 2 estructures 

circulars metàl·liques connectat a 1 
motor.

Permet un moviment verticalment, el 
somier es mou dins les estructures.

Utilitzat en politraumatitzats, cremats, 
lesions medul·lars…
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TIPUS DE LLIT

LLIT NIU O BRESSOL

per usuaris de curat edat.

LLIT DE LEVITACIÓ
Emet molt d’aire i manté la persona 

suspesa en l’aire sense que toqui cap 
superfície. 

En cremats greus.
LLITERA

Llit de tamany més petit on seu o s’estira el 
pacient per transportar-lo o explorar-lo. 

sol ser articulat, té rodes bloquejables i 
unes barres o corretges de protecció
per al pacient
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EL MATALÀS
El matalàs s’adaptarà sempre  al tipus de llit que tinguem, és a dir si el llit és 

articulat cal que el matalàs també s'articuli.
Cal que garanteixi el repòs i el benestar de l’usuari, generalment va recobert d’una 

funda impermeable per protegir-lo.

TIPUS
MATALÀS D’ESCUMA :
� Senzills 

� Blocs d’escuma tallats en blocs

més petits, així permet: 

• que el pes del pacient es reparteixi
• s’eviten ulceracions 

• el pacient s’acomoda fàcilment

MATALÀS AMB RELLEU : molt semblant al d’escuma
però forma crestes i valls enlloc de blocs d’escuma. 

Amb el format:

� S’eviten les ulceracions
� Permet un bon acomodament del pacient
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EL MATALÀS

MATALAS DE LÀTEX : format a base de làtex
que és prou tou perquè el pacient reparteixi
el seu pes

MATALÀS D’AIRE : va damunt del matalàs 
normal. 

Format per diferents cilindres longitudinals que 
s’omplen d’aire

- Matalassos estàtics: els + senzills, son més 
tous que  els de molles i permet repartir 
millor el pes

- Matalassos complexos : units a 1 compressor 
que va inflant i desinflant alternant uns i 
altres cilindres.
Per pacients amb alt risc d’ulceració, el fet de 
que tingui moviment permet canviar de 
posició el pacient.
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EL MATALÀS

MATALÀS D’AIGUA: con 1 bossa gruixuda de plàstic 
que s’omple d’aigua. L’aigua es mou amb facilitat,
la pressió que s’exerceix sobre d’ella es reparteixi
fàcilment.

L’aigua del matalàs ha d’estar a uns 37ºC ( que és la Tª corporal), així
mantindrem la Tª del pacient. L’inconvenient és com mantenim 
constant aquesta Tª

Es fa servir per prevenir úlceres en persones amb immobilitat gran o 
severa, que han d’estar llargs períodes de temps enllitats.

El volum d’aigua que s’introdueix en el matalàs es calcula per a cada 
pacient segons el pes d’aquest

MATALÀS D’AIGUA AMB BOLES DE POLIURETÀ: es més 
innovador, ens serveix per evitar el problema del refredament de
l’aigua: les boles tes de poliuretà floten x dins l’aigua i permeten fer 
1 capa aïllant
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LLENCERIA

Roba blanca sanitària del llit. Ha de ser material no rugós com el lli, cotó i 
nailon.

COIXI DEL LLIT : sol ser d’escuma, tou i prim. 
No és ben be llenceria (roba) sinó un complement.
FUNDA DEL COIXÍ: embolcalla el coixí,
generalment es tanca amb cremallera
COIXINERA: embolcalla la funda del coixí, es la que està en contacte amb 

l’usuari i per tant es canvia sovint.
COBREMATALÀS: funda impermeable que s’utilitza per protegir el 

matalàs de la humitat. S’ajusta als 4 cantons del matalàs. A vegades ve 
incorporat ja directament de fabrica.

LLENÇOLS: 
LLENÇOL DE SOTA O BAIXERA : sovint ajustable als 4  cantons del 

matalàs
LLENÇOL DE SOBRE : protegeix la intimitat del pacient i alhora dóna 

mínima escalfor
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LLENCERIA

XOPADORS O EMPAPADORS : És el que substitueix els 
antics hules. Aquest són d’1 material de cel·lulosa i són
d’1 sol ús, són + còmodes i suaus pel pacient, són
impermeables i transpirables.
Es col·loquen a la part  central del llit i també serveixen per protegir el llit de 

la humitat i la brutícia.

LLENÇOL TRAVESSER: es posa damunt el llençol de 
sota, és + petit que els llençols de sobre i de sota.
Serveix per protegir el llençol de sota i el matalàs de 
les secrecions i excrecions de l’usuari: per tant el col·locarem al lloc
+ indicat segons el pacient : sota el cap, sota la pelvis, extremitats inferior...
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LLENCERIA
MANTA: ha de ser d’1 material 

suau i de poc pes pel pacient. 
Ha de donar escalfor pq és la 
seva principal funció. També
acostumen de ser de color clar. 
Generalment guardada a 
l’armari de la unitat del pacient.

VÀNOVA O COBRELLIT: ni tant 
prim com un llençol ni tant 
gruixut com la manta. Es 
col·loca damunt de tot del llit i 
acostuma a ser de colors també
clars. La seva funció és donar 
escalfor i ordre a la unitat.


