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PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
PER ACCIDENTS EN L'ÚS D'AGULLES I 

OBJECTES PUNXANTS I TALLANTS. 
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Quina és la forma més comuna de patir una punxada amb agulla? 

- Quan tornem a posar la tapa protectora a les agulles. 
- Quan transferim fluïts corporals entre diferents recipients. 
- Quan col·loquem incorrectament les agulles usades als contenidors de seguretat a 

l’efecte (recipients de deixalles d'objectes que tallen i punxen). 
 

A quins riscos estàs exposat si et punxes amb una agulla usada d'un pacient infectat? 

Les punxades amb agulles t'exposen a nombrosos patògens sanguinis que causen infeccions 
serioses. Els riscos més importants per a la salut són:  

 Virus de l’Hepatitis B. 
 Virus de l’Hepatitis C. 
 Virus de la inmunodeficiència humana (VIH). 

TOTS ELS PACIENTS S'HAURAN DE CONSIDERAR POTENCIALMENT INFECCIOSOS i per això 
s'han d'adoptar una sèrie de procediments de treball en l'ús de xeringues: 

 

NORMES GENERALS 

- Abans de l'inici de les pràctiques:  
o Els professors han d'informar l'estudiant del risc que representa el treball amb 

xeringues, dels riscos existents i de les mesures preventives. 
o És recomanable vacunar-se contra l'hepatitis B abans de començar les 

pràctiques- ÉS MOLT EFECTIVA!!! 
o Rentar-se les mans. 
o Cobrir-se las lesions cutànies, talls i ferides.  

 
- Durant les pràctiques:  

o Treballar amb precaució. 
o Fer servir protecció mitjançant l'ús de guants per prevenir el risc de lesió cutània. 
o Els objectes punxants i tallants s’han d’eliminar als contenidors rígids de 

bioseguretat disponibles: 
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o Les agulles, una vegada utilitzades, mai no s’han de tornar a protegir amb la tapa 
protectora. 
 

- Després de les pràctiques:  
1. Introduir el material en líquid desinfectant durant uns 15 minuts. 
2. Rentar el material amb aigua, sabó i un raspall de mànec llarg. 
3. Deixar assecar el material. 
4. Ficar-lo en bosses per esterilitzar-lo. 
5. Llevar-se els guants. 
6. Rentar-se les mans. 
 

- Després d'un accident:  
o Comunicar l’accident immediatament al professor, ell informarà del procediment 

a seguir: 
1. Tractament de la ferida. 

- Retirar l'objecte causant i rebutjar-lo en un lloc adequat (contenidor de 
materials que tallen i punxen).  

- Deixar fluir la sang durant 2-3 minuts sota un doll d'aigua corrent.  
- No refregar, no forçar el sagnat ni realitzar maniobres agressives que puguen 

provocar erosions que afavoreixen la infecció.  
- Netejar la ferida amb aigua i sabó.  
- Aplicar un antisèptic (povidona iodada o un altre antisèptic).  
- Cobrir la ferida amb un apòsit impermeable. 

2. Realitzar una analítica sanguínia. 
3. Emplenar la documentació corresponent per a dur a terme la tramitació del 
segur escolar. 

o Comunicar l'accident al Servei de Prevenció i Medi Ambient (www.uv.es/spma) 

http://www.uv.es/spma

