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 Infecció: Invasió d’un organisme per part d’un agent extern, capaç de produir 

una malaltia (patogen). 

 Una malaltia transmissible és aquella en la que un patogen pot passar d’un 

hoste portador a un hoste susceptible, a traves d’un medi de transmissió (aire, 

aigua, saliva, superfícies...) 

 

 

 

 

 

Cadena epidemiològica 



 En la consulta acostuma a ser una persona, excepte en el cas de la 

Legionella. 

 El portador pot ser: 

- Clínic o subclínics (manifesta símptomes) 

- Asimptomàtic (sa) però en període de incubació o 

convalescència. 

 Per aquests motiu tractarem a tots els pacients com a portadors. 

 Cal consultar el historial sempre. 

 

 

 

 



La contaminació pot ser per un mecanisme de transmissió: 

-Directe  Del hoste portador al susceptible. Per fluids corporals. 

-Indirecte  A través d’elements externs com instrumentals, superfícies, 

materials...  

Els principals mecanismes de transmissió en la consulta 

odontoestomatològica són:  

Contacte persona-persona, a través de la pell, la roba, els cabells... 

Pacient  professional, a través de fluids o restes biològiques.  

Pers microgotes de salives entre persones (la més comú) 

 

 

 



 Via parenteral, per inoculació accidental. Pacient  professional. 

 Per aerosols creats amb l’instrumental rotatori o al xeringa de triple 

acció. 

 A través de restes biològiques que surten projectades durant la 

intervenció i que poden provocar microtraumatismes o quedar 

incrustats en la pell del professional. 

 A través d’aigua contaminada (sobre tot Legionella) 

 A través de superfícies , equips o instrumental contaminat. 

 



 Refredats (rinovirus)  i grip (Influenza virus). 

         Transmissió via aèria 

         Trastorns respiratoris 

 Hepatitis  

VHA i VHE. Poc freqüents. Transmissió via oral-fecal. Hepatitis agudes. 

VHB i VHC. Molt contagiosos. Via percutània, parenteral o permucosa. El 

VHC també es transmet via aèria. Hepatitis agudes o cròniques. 

VHD. Necessita la presència del VHB per poder reproduir-se (coinfecció) 

 

El personal sanitari habitualment és vacunat del VHB (3 dosis: primera, al mes i 

als 6 mesos) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Herpes virus simple I: herpes labial i bucal.  

 Herpes Zoster o “culebrilla”. Transmissió aèria.  

 Virus Epstein- Barr: mononucleosis infecciosa o malaltia del petó. 

Transmissió aèria.  

    

 

 

 



 VIH: Via parenteral. Cal evitar la inoculació accidental, tot i que cal una 

concentració important del virus per a transmetre la infecció 

 

 Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis): molt contagiosa i greu. Afecta al 

sistema respiratori.  Té un període d’incubació llarg. 

 

 Legionel·losis (Legionella  pneumophila) : En aigua estancada a 20-45ºC. 

Transmissió per microgotes en els sistemes de refrigeració i l’instrumental. 

Afectació respiratòria de lleu a mortal.  



1. Cal revisar sempre l’historial del pacient abans de la consulta 

2. Revisar l’estat del pacient quan entri a la consulta: pell, mucoses, ulls...Si 

presenta simptomatologia d’alguna malaltia, no realitzarem la intervenció 

3. Sempre es tractaran els pacients com a potencialment infecciosos 

4. Sempre s’utilitzaran les barreres de protecció 

5. Cal aplicar els procediments de neteja, desinfecció i esterilització de manera 

estricte. 

6. Vigilar amb els objectes punxants.  

7. Realitzar una gestió dels residus adequada, seguint els protocols. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Normes d’higiene personal 

1. Vacuna de VHB, tuberculosis, grip, tètanus... 

2. Mantenir un estat de salut òptim: descansar, alimentar-se bé... 

3. Començar la jornada amb les mans lliures d’objectes 

4. Realitzar un rentat de mans en profunditat en començar i acabar la 

jornada (1,5 min per mà i 1 min per braç). 

5. Obrir i tancar l’aixeta amb el colze, pedal o sensor. 

6. Rentat de mans ordinari entre clients, abans i després d’anar al bany o 

menjar, si s'esternuda, si ens toquem el cabell o sempre que les mans 

s’embrutin. 

7. Sempre assecar-se les mans amb paper d’un sol ús. 

 

 

 



3.2. Elements de protecció de barrera 

 GUANTS 

- Estèrils en cirurgia 

- Gruixuts per manteniment i higiene 

- Cal canviar-los entre pacient i pacient, si es trenquen o si fa 1h que els 

portem posats. 

- No es poden tocar objectes externs amb els guants posats. 

 



 MASCARETA 

- Proximitat boca-boca, instrumental rotatori, aerosols... 

- Protecció del client i del professional 

- Han de ser filtrables al 95r 

- No poden tocar-se amb les mans durant l’actuació 

- Han de canviar-se cada hora perquè s’humidifiquen i no filtren bé, 

entre pacients o si es contamina amb sang...o 



 PROTECTOR  OCULAR 

- Han de permetre una bona visió. 

- Han de ser resistents, lleugers i fàcils de desinfectar. 

- Cal desinfectar-los després de cada pacient. 

 UNIFORME 

- Ha de ser de màniga curta i coll alt. 

- Ha de resistir elevades temperatures i de color clar. 

- Cal utilitzar-lo tota la jornada laboral i canviar-lo en finalitzar-la 

- Mai es podrà portar l’uniforme fora la clínica 

 





 BATES D’UN SOL ÚS 

- No s’utilitzen sempre. 

- Són exclusives d’un pacient 

- Es col·loquen sobre l’uniforme 

 

 CÒFIA  

- El cabell sempre recollit. 



3.3. Manipulació de l’instrumental 

- Els materials d’un sol ús s’han d’eliminar un cop utilitzats en el recipient 

establert segons la normativa. 

 



- Dirigir les puntes esmolades en la direcció oposada del cos 

 

- Si un objecte tallant o punxant no s’ha de tornar a utilitzar, es llençarà 

sense encaputxar ni tocar amb les dues mans. Si s’ha de tornar a utilitzar es 

deixarà destapat en una zona sense risc, amb la punta dirigida en direcció 

contraria a la zona de treball. 

 

- L’aspirador s’ha col·locar abans que el material rotatori i el més a prop 

possible de la zona de que s’estigui treballant de la boca. 

 

- Millor utilitzar primer l’aigua i després l’aire en la xeringa de triple acció que 

no pas les dues coses alhora. 



- En cas d'inoculació accidental retirarem l’objecte i posarem la ferida sota 

aigua corrent, afavorint l'hemorràgia 2-3’ i posar antisèptic. Tapar apòsit i 

informar el servei de la unitat perquè enregistri l’incident (seguir el protocol 

del centre) 

 

- Les películes de radiologia estan dins una funda de plàstic que es 

susceptible d’estar infectada. Cal extreure-la sense tocar-la i amb guants. 

Llençar guants i funda i amb mans netes manipular la pel·lícula.  

 

- Utilitzar guants de goma resistents per la neteja de material reutilitzable 

 

- Sol·licitar la recollida dels residus a empreses especialitzades, seguint el 

protocol. 



Tot el material que no sigui d’un sol ús cal seguir el procés següent: 

- Retirada de matèria orgànica amb aigua freda 

- Desincrustació per immersió: remull en solució desinfectant 

- Netejar  

- Assecar i lubrificar 

- Empaquetar  

- Esterilitzar pel mètode més adequat 

- Emmagatzemar correctament 

 



CRÍTIC:  En contacte amb teixits o fluids biològics. Desinfecció i esterilització, 

si no és d’un sol ús. Ex: tisores, botadors, curetes, freses... 

 

SEMICRÍTIC: Tot i no penetrar en els teixits entra dins la cavitat oral. 

Esterilització o desinfecció d’alt nivell. Ex: Alicates d’ortodòncia, clamps, 

portadics, pinces portacotons... 

 

NO CRÍTIC: Només entra en contacte amb la pell, però no amb mucosa o saliva 

o altres secrecions. Desinfecció de nivell intermedi. Ex: aparells de raigs X, 

ulleres protectores, superfícies, làmpada, unitat dental... 

4.1. Tipus de material 



4.2. Concepte de desinfecció 

Desinfecció: Destrucció d’agents patògens, però no d’espores i virus, 

mitjançant un desinfectant.  

 

-Desinfectant d’alt nivell: Inactivació de formes vegetatives de 

bacteris, fongs, alguns virus i espores. Per exemple el glutaraldehid. 

 

-Desinfectant de baix nivell: Inactiven formes vegetatives de bacteris i 

fongs. Compostos fenòlic, lleixiu o clorhexidina.   



Els desinfectants químics més utilitzats en la clínica dental són: 

Lleixiu (hipoclorit sòdic)  al 10%. Per desinfectar superfícies i 

materials no crítics. També en endodòncia per desinfectar el canal 

radicular (1:1000). Econòmic i efectiu. 

Glutaraldehid  En esprai o baixes concentracions per a desinfectar 

superfícies. També en la desincrustació d’instrumentals metàl·lics, al 2% 

durant uns 30’. És potent però tòxic (cal ventilació, guants i protectors 

oculars). Cal esbandir amb alcohol 70% o aigua estèril per retirar les 

restes del producte. 

Clorhexidina desinfecció de pell i mucoses, rentat quirúrgic de mans 

i superfícies. Bacteriostàtic i bactericida.  



 Derivats fenòlics  desinfectant de nivell intermedi, estable i 

eficaç durant força estona. Per a superfícies. Irritant i tòxic.  

 Alcohol etílic  al 70% i 96 %. Poc utilitzat com a antisèptic perquè 

és irritant. Pot utilitzar-se com a desinfectant d’algunes superfícies, 

tot i que actualment hi ha altres desinfectants més efectius.  



També hi ha mètodes físics de desinfecció, però són poc  

utilitzats a la consulta dental: 

- Bullició en aigua uns 10’. No s’eliminen espores i alguns virus 

  com el de la hepatitis. No és útil en materials termolàbils. Risc 

  d’oxidació en instruments metàl·lics. 

- Vapor. Per safates o recipients de plàstic. 

- Pasteurització. Per a solucions líquides. 

- Planxar. Per al uniforme i roba en general. 

- Rajos UV. Per a superfícies llises i netes, en el quiròfan. Cal utilitzar 

protectors  

  oculars. Només elimina bactèries. 

- Filtres de flux laminar per a la desinfecció de l’aire a quiròfan. 



Desinfecció de superfícies (diàriament) 

Amb la solució desinfectant o tovalloletes comercials  

Cal assecar amb un pany que no deixi restes 

 

Desinfecció de mànegues 

Al finalitzar la jornada cal desinfectar les mànegues de la xeringa de 

triple acció i l’aspirador. Es fa fent passant una solució desinfectant 

seguint les instruccions de la butaca dental i el fabricant del producte. 



4.3. Concepte de neteja 

Neteja: Mètode físico-químic per eliminar de les restes de brutícia i matèria 

orgànica. No s’eliminen tots els microorganismes. 

Després d’una neteja cal comprovar sempre els resultats visualment. 

Neteja manual 

A l'aigüera, amb raspalls o tovalloletes (per a material molt delicat). Detergent 

enzimàtic, que si cal s’ha de diluir.  

Cal esbandir amb aigua destil·lada i assecar amb paper no reutilitzable 

Protegir-se amb guants i bata impermeable 

Separar els objectes per materials. 

Deixar 8-10 min per objectes metàl·lics. 

Els objectes articulats s’han d’obrir. 



Neteja amb rentadora 

En rentadores on el material s’introdueix dins unes cistelles i ja surt 

esbandit i assecat. Realitza neteja i desinfecció tèrmica (esbandides de 

50 a 90ºC) 

Cal obrir els objectes articulats. 

Prohibit material termolàbil, components òptics d'endoscòpia, 

turbines, material de cirurgia o delicat i tot aquell que especifiqui el 

fabricant.  

 

 



Neteja amb ultrasons 

S’utilitza la cubeta d’ultrasons, on es transforma energia elèctrica en ones 

sonores d’elevada freqüència, amb variacions de pressió i temperatura.  

Aquesta ha d’estar plena d’una solució enzimàtica amb aigua destil·lada.  

Els objectes articulats s’han d’obrir. 

Per a materials delicats, freses i microcirurgia. 

No poden netejar-se endoscopis, turbines, micromotors, miralls ni material 

reflectant i tot allò que indiqui el fabricant. 

Cal esbandir amb aigua destil·lada i assecar amb paper no reutilitzable 



4.4. Concepte d’esterilització, tipus i control 

Esterilització: Mètode físic, químic o físico-químic mitjançant el qual s’elimina tota 

forma de vida, inclòs les espores bacterianes. Només pot aplicar-se a objectes i 

superfícies. 

 

- Abans d’esterilitzar cal netejar sempre. 

 

- Només s’esterilitza el instrumental que per al seu valor econòmic no pot ser  

  d’un sol ús. 

 

- S’esterilitza també tot el instrumental que arriba nou 



Mètodes físics d’esterilització 

 Calor seca (estufa i esterilitzador de boles)  actualment no  

      s’utilitzen en odontologia per no ser prou eficaços. 

 

    Calor humida 

• Autoclau  el instrumental pot estar empaquetat o en safates. És un 

mètode lleugerament corrosiu, però senzill, eficaç i relativament 

econòmic. Poden aplicar-se diferents programes segons el material i el 

nivell de contaminació.  

 134-138ºC, 2 atm, 3-7 min 

 121 -124, 1 atm, 15-20 min. 



En l’autoclau cal: 

- Classificar el material segons el programa d’esterilització 

- Empaquetar amb material porós i segellar si cal 

- Posar indicadors (si cal) 

- Rotular: nom, destí, data, codi del responsable, número de lot, data de 

caducitat i procedència. 

- Comprovar 

- Introduir els paquets i anotar la càrrega. Programar l’autoclau. 

- Un cop finalitza el programa, purgar i obrir la tapa (claus oposades alhora) 

- Verificació del procés: física, química i biològica (imprescindible) 



Mètodes químics d’esterilització 

Productes més tòxics però útil per a materials termolàbils. 

 

  Òxid d’etilè i formaldehid  no s’utilitzen a la consulta odontològica.  

 

  Glutaraldehid (2%) Immersió de 6 a 12h, enlloc de 30’ (desinfecció). No 

s’inactiva amb la matèria orgànica i es poc corrosiu. Però s’utilitza poc 

perquè és tòxic (cal ventilació), no permet empaquetar el material i només el 

manté estèril dues setmanes. 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

6. Protocols en la consulta odontològica 

Protocols:  pàg. 102. Neteja cubeta ultrasons 

  pàg. 105. Esterilització amb autoclau 

  pàg. 106. Glutaraldehid.  

      Equips i superfícies. 

  pàg. 107. Desinfecció d’impressions 

 

Llegir el cas final de la pàg. 112 

 

Exercicis:  5 pàg. 107 

  Consolidació pàg. 111 1, 2, 3, 4 i 5 

  Aplicació pàg. 111 1 i 4 

 


