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1.- ACCIONS PRÈVIES A L’INICI DE LA JORNADA   

 Polaines a l’arribar del carrer fins zona vestidor (deixar amb les sabates al vestidor) 

 Treure tots els complements personals tipus rellotge, anells, cadenes, mòbils, arracades, etc. 

i guardar-los en la guixeta del vestidor 

 Col·locar-se uniforme bàsic complet (pijama, gorro de tela i socs). 

 Personal de clínica: Anar a la sala de desinfecció per col·locar-se l’EPI reforçat: gorro 

impermeable, mascareta FFP2, bata impermeable, 1ers guants de nitril, pantalla facial o 

ulleres de protecció estanques. 

o A la sala d’esterilització realitzar la mescla d’hipoclorit tamponat del dia. 

o Al taller de pròtesis deixar preparats els treballs del dia 

 Personal de recepció: Anar a la sala d’atenció al pacient a posar-se l’EPI intermig: mascareta 

FFP2, ulleres de protecció bàsiques, guants de nitril i bata impermeable. 

o Comprovar si els pacients del dia tenen el consentiment informat per enviar 

informació per correu electrònic i xarxes socials (si en tenen). 

o Comprovar polaines i gorros per pacients i el recipient per recollir-los a la sortida 

 

2.- ATENCIÓ TELEFÒNICA 

 Informar clarament al pacient de: 

o Respectar horari de cita  

 Objectiu és afavorir la circulació controlada de pacients 

 Poder implementar tots els protocols de forma òptima 

o Acudir a la visita amb mascareta 

o Acudir a la consulta sense acompanyants, excepte... 

 Menors d’edat 

 Pacients que necessitin ajuda o ser acompanyats 

o Que li enviarem per WhatsApp l’enllaç d’Instagram amb explicacions i recomanacions 

prèvies i el recordatori de visita 
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3.- ENTRADA DE LA CLÍNICA 

 Recepció:  

o Només la pantalla i el gel hidroalcohòlic 

o Tablet de recepció 

o Cadira sota el logotip 

o Rètol explicatiu 

 Taula de treball: 

o Tot fora excepte telèfon, impressora, informàtica, lectors targetes 

 Sala d’espera: 

o Distància mínima entre pacients de 2 metres 

o No revistes ni llibres 

o Màquina de desinfecció aèria 

o Bucle en TV 

 

4.- PROTOCOL ENTRADA DEL PACIENT A LA CLÍNICA 

Recepcionista: 

 Obrir la porta 

 Observar les indicacions als pacients 

o Especificar que utilitzarem durant tota la visita un protocol sanitari adequat a la 

situació 

 Aplicar gel hidroalcohòlic 

o Si porta guants millor mantenir-los i posar només gel hidroalcohòlic. 

o Si no en porta, el protocol normal. 

 Prendre la temperatura corporal amb el termòmetre i registrar-la a la història. 

 Seure al pacient a la cadira del logotip. 

 Donar a omplir el qüestionari específic de SARS-COVID 2 amb la tablet 
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Classificaríem a tots els pacients en tres grups segons les respostes del qüestionari: 

Semàfor verd: 

 Pacients amb un màxim d’1 resposta positiva i amb temperatura inferior a 37,3 ºC 

 Protocol estàndard de classificació de risc 

Semàfor taronja: 

 Pacients amb un màxim de 2 respostes positives i amb temperatura inferior a 37,3 ºC 

 Protocol de pacients amb alt risc en tots els casos i evitant producció d’aerosols 

Semàfor vermell: 

 Pacients amb temperatura superior a 37,3 ºC 

 Pacients amb més de 2 respostes positives i amb temperatura inferior a 37,3 ºC 

 Només realitzar tractaments d’urgències i posposar la resta dels tractaments 14 dies 

 Recomanar una visita pel seu metge de capçalera 

En la història clínica caldrà fer una entrada com a visita SARS-COVID especificant la temperatura i la 

classificació del risc. Aquesta visita té un cost únic associat de 10 € en concepte de materials i 

mesures extraordinàries adoptades. Quedem exemptes d’aquest cost les primeres visites, visites de 

control, RETS i per indicació del professional. 

 

 

 Donar a omplir el consentiment informat per enviar correus i comunicacions 

 Donar al pacient polaines i gorro 

 Netejar poms porta  (portar clau) i tot el que hagi tocat el pacient amb el desinfectant de 

superfícies 

 Acompanyar a netejar mans (si el pacient porta guants només aplicar gel hidroalcohòlic) 

 Netejar aixeta, pica i zones de pom de la porta 

 Acompanyar al pacient a la sala d’espera 

 Actualitzar l’estat del clínics “sala d’espera” 
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Auxiliar de clínica: 

 Venir a buscar el pacient a la sala d’espera 

 Acompanyar el pacient al box 

 

5.- BANY 

 Sempre hi ha d’haver sabó al dispensador. 

 Netejar el lavabo desprès de cada pacient de rentar mans 

 Netejar el wàter després de cada pacient d’anar al bany 

 Tenir sempre preparat solució d’hipoclorit a l’1 % (100 ml de lleixiu comercial en 400 ml 

d’aigua) 

 Rètols de com rentar mans i indicacions generals sempre nets i penjats 

 Quan el pacient hi va des de la sala d’espera-----recepcionista 

 Quan el pacient hi va des del box-------------------auxiliar de clínica 

 

6.- BOX 

 Retirar TOT el que no sigui necessari per a treballar 

 Guardar el teclat i el mouse al primer calaix sempre que anem a treballar 

 Preparar tot el material necessari per l’acte mèdic abans d’entrar el pacient 

 No obrir calaixos si no és necessari 

 

7.- INICI DEL TRACTAMENT 

 Penjar roba i mascareta al penjador 

 Seure el pacient al selló dental 

 Signar consentiments i guardar la tablet en un calaix 

 Glopejar amb la solució de H2O2 a l’1% durant 1’  

 Posar en marxa el purificador d’aire 

 Si cal fer fotos, fer-les abans d’iniciar el tractament i treure la càmera del box 
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 Si ha vingut amb acompanyant, enviar-l’ho a la sala d’espera 

 Comprovar que l’altre membre de l’equip porta l’EPI correctament 

 Comprovar que teclat i mouse estan al calaix 

 SEMPRE que sigui possible usar el Dic de Goma 

 Sempre que sigui possible substituir la xeringa d’aire per turundes de cotó per assecar el 

camp 

 Quan es faci servir turbina o ultrasons cal fer ús de doble aspirador (quirúrgic en Oral Bio 

Filter o Nola amb aspiració) 

 SEMPRE tancar la porta del box 

 

8.- FINAL DEL TRACTAMENT 

 Un cop acabat el tractament sortir l’abans possible del box per iniciar el protocol de 

desinfecció.  

 Preparar la llum UVC 

 Acompanyar sempre al pacient a la sala d’espera 

 Es creen diferents protocols en funció de l’acte mèdic que s’ha dut a terme: 

8.A  Actes mèdics d’alt risc 

 Actes mèdics que generen aerosols: 

 Actes mèdics on s’ha fet servir la turbina  

 Tartrectomies amb ultrasons o perioset 

 Qualsevol tractament que es realitza en pacients que poden patir el COVID-19 o de semàfor 

vermell. 

 Protocol a seguir: 

 Netejar totes les superfícies amb el protocol habitual 

 Portar material a esterilització 

 Tombar el selló dental pla per evitar ombres 

 Posar en marxa UVC durant 30’ a nivell del cap del pacient 

 Treure EPI’s i portar a la sala de desinfecció UVC 

 Un cop acabat el cicle d’UVC esperar 15’ a que es ventili 
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8.B  Actes mèdics de risc moderat 

 Actes mèdics que generen gotes: 

 Cirurgies orals i cures 

 Actes mèdics on s’ha fet servir la xeringa d’aire 

 Pacients de semàfor taronja 

 Protocol a seguir: 

 Netejar totes les superfícies amb el protocol habitual 

 Portar material a esterilització 

 Tombar el selló dental pla per evitar ombres 

 Posar en marxa UVC durant 15’ a nivell del cap del pacient 

 Treure EPI’s i portar a la sala de desinfecció UVC 

 Un cop acabat el cicle d’UVC esperar 15’ a que es ventili. 

 

8.C  Actes mèdics de baix risc 

 Actes mèdics sense contaminació del mitjà: 

o Visites de control i educació higiene oral 

o Retirar sutures 

o Visites on no es fa servir material rotatori 

o Visites per a fer proves radiològiques 

 Protocol a seguir: 

o Netejar totes les superfícies amb el protocol habitual 

o Portar material a esterilització 

o Treure EPI’s i portar a la sala de desinfecció UVC 

 

 

 

 

 

 

 Tancar la porta sempre 
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9.- SALA DE DESINFECCIÓ 

 Tenir les llums UVC sempre enceses 

 Crear dues zones dins l’espai 

o EPI’s nets 

o EPI’s en procés de desinfecció 

 

10.- SALA D’ESTERILITZACIÓ 

 Posar en marxa l’ultrasons a final de matí i final de tarda excepte en casos de cirurgia o 

procediments amb molt d’instrumental 

 Sempre tancar la tapa abans de posar en marxa l’ultrasons 

 No hi hauria d’haver ningú treballant dins la sala mentre funcioni l’ultrasons 

 Totes les superfícies lo més lliures possibles 

 La porta i la finestra amb el quiròfan sempre tancades 

 

11.- SALA RX 

 Protectors plàstics habituals 

 Un cop feta la Rx i amb el pacient esperant a la porta netejar les parts que ha tocat el pacient 

amb desinfectant de superfícies (mínim mans i front)  

 Tancar la porta 

 Buscar el moment del dia per a fer un cicle de 15’ de UVC si s’ha fet servir (migdia si és 

possible) 

 

12.- TALLER DE PRÒTESIS 

 Cal mantenir la porta del taller sempre tancada. 

 Totes les proves o pròtesis s’han de submergir en el mateix gabinet en la solució de H2O2 

abans de posar en boca i avisar al pacient del gust a clorhexidina que tindran. 
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 Totes les proves o pròtesis s’han de submergir en el taller de pròtesis en la solució de H2O2 

abans de posar en la caixa pel laboratori. 

 

13.- SALA D’ATENCIÓ AL PACIENT 

 Treure tot el que no sigui necessari de la superfície de la taula (només ordinadors i 

impressora) 

 Al sortir amb el pacient cal netejar tot el que hagi tocat (cadira, bolígrafs, tablet, etc.) 

 Obrir i tancar la porta sempre nosaltres 

 

14.- ITERO 

 No desinfectar amb líquid de superfícies ni amb UVC 

 

15.- DESPEDIDA DEL PACIENT 

 La recepcionista va a buscar el pacient a la sala d’espera 

 Programar nova visita si és necessari 

 Treure polaines i gorro i posar-los en el recipient adequat 

 Netejar poms porta  (portar clau) i tot el que hagi tocat el pacient amb el desinfectant de 

superfícies 

 

16.- PROGRAMACIÓ DE VISITES 

 Tenir en compte els nous protocols clínics a l’hora de la programació: 

Actes mèdics d’alt risc 
Calcular 45’ extra un cop acabat el tractament 

Actes mèdics de risc moderat 
Calcular 30’ extra un cop acabat el tractament 
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Actes mèdics de baix risc 
Calcular 15’ extra un cop acabat el tractament 

 Tots els temps “extra” han de ser programats al Clínics com bloqueig 

 Sempre que per disponibilitat d’agenda sigui possible, totes les cirurgies es programaran al 

quiròfan (cirurgies orals, implantologia, cirurgies periodontals, etc) 

 

17.- PRIORITZACIONS CLÍNIQUES 

 Turundes de cotó vs. Xeringa d’aire 

 Impressions digitals vs. Impressions amb cubetes 

 OPG o CBCT vs. Rx intraorals 

 Multi tractaments vs. Tractaments unitaris 

 Adhesiu autogravant vs. Gravat àcid 

 

18.- ACCIONS A REALITZAR AL FINAL DE LA JORNADA 

 Comprovar la quantitat de sol.lució de H2O2 a l’1% que tenim als dosificadors i reomplir si fa 

falta. 

 Reomplir el sabó que tenim als dosificador del bany. 

 Reomplir el gel hidroalcohòlic que tenim al dosificador de recepció. 

 Reomplir les polaines i els gorros a la zona de recepció i tirar les usades.  

 

19.- FAQS 

 Tinc de fer alguna cosa abans de venir a la consulta? 

És recomanable venir sense accessoris i amb el cabell recollit. Si és possible rentar-se bé les dents 

 És segur rebre tractaments dentals en aquesta situació? 

Si. És dels llocs on es posen en marxa protocols de prevenció més exigents. Als protocols de sempre 

d’esterilització de material i superfícies li hem afegit diversos protocols de desinfecció de l’aire 
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 Puc venir sense cita prèvia? 

No. Amb aquesta mesura es pretén que coincideixin el menor nombre de pacients possibles. 

 Retraso la visita si em trobo malament? 

En cas de dubte, sempre cal posar-se en contacte amb la consulta telefònicament i aleshores serà 

el moment de decidir quina és la millor actitud. 

 Arribo tard. Puc venir més tard? 

Cal organitzar-se tant bé com sigui possible per ser puntual, però si surt un imprevist telefona a la 

consulta i intentarem replanificar-ho lo millor possible. 

 Què esteu fent per prevenir els contagis? 

Estem realitzant els controls recomanats per les autoritats sanitàries de desinfecció i esterilització 

de superfícies i de l’aire mitjançant purificadors d’aire, llums UV i gasos desinfectants 

 Teniu EPI’s adequats? 

Disposem de tots els EPI’s necessaris per a poder tractar els nostres pacients amb màxima garantia 

pels pacients i professionals 

 Heu pujat preus per aquest tema? 

No. El cost dels nostres tractaments continua sent exactament el mateix d’abans. Degut al gran 

increment dels preus de tots els materials necessaris per a posar en marxa aquests protocols 

augmentarem 10 € per sessió que es dugui a terme, siguin quins siguin els tractaments realitzats 

 

En cas de protesta per aquest tema cal fer la reflexió de que hi ha molta gent que ha augmentat 

molt els preus dels seus tractaments. Nosaltres hem fet l’esforç, pensant en la situació de tothom, 

de no pujar-los. Però hi ha un augment de mesures preventives que tenen un cost elevat, i també 

l’exagerat augment del preu dels EPI’s que ja fèiem servir anteriorment (en molts casos augments 

del 500 %) fa que repercutim aquests 10 € per sessió. El que també fem és intentar concentrar 

tractaments per a que suposin el menor cost possible per a tots els pacients. 
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 Perquè feu ara les extraccions al quiròfan? 

En el quiròfan podem implementar protocols específics per les cirurgies sense producció d’aerosols 

i maximitzant la seguretat. 

 És segur que vegi a altres persones després de venir a la consulta? 

El venir a la consulta no modifica en res els protocols a seguir en funció de la fase del 

desconfinament que ens trobem. 

 

Informació de la immunitat en el SARS-COVID 2 

Bàsicament la interpretació dels resultats dels tests són: 

 PCR + 

És la detecció d’estar patint la malaltia en aquell moment. Cal saber que un resultat + assegura 

bastant patir la malaltia, però degut a la baixa sensibilitat de la prova (sobre el 30%) un resultat 

negatiu no assegura no tenir-la (molts falsos negatius). 

 IgM + 

És la immunitat que apareix en les primeres fases. No genera memòria a llarg termini. 

 IgG +  

És la immunitat a llarg termini. És la pròpia que genera el cos i que protegeix de la reinfecció. 
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