Técnica de Higiene das Mãos com SABA

Antissética
Higienize as mãos, friccionando-as com solução antissética de base
alcoólica (SABA). Lave as mãos quando estão visivelmente sujas.
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Técnica de Preparação Pré-Cirúrgica das Mãos
FRICÇÃO COM SABA: ETAPAS DO PROCESSO

➢ Molhar as mãos e antebraços e friccionar com sabão simples (sem antimicrobiano), caso existam resíduos
subungueais, utilizando previamente um estilete para sua limpeza;
➢ Não é recomendado a utilização de escovas na preparação pré-cirúrgica das mãos;
➢ Secar completamente cada braço, com toalhete de papel não estéril; este momento deve demorar o tempo
suficiente para uma secagem eficaz;
➢ Após completa secagem, friccionar com SABA, dedos, mãos e antebraços, dando especial atenção aos
espaços interdigitais, até o produto evaporar por completo;
➢ Respeitar o tempo de contacto recomendado pelo fabricante, que deve corresponder ao tempo mínimo
que o produto deve estar em contacto com a pele na fase liquida até à sua completa evaporação;
➢ Fazer uma segunda aplicação de SABA e manter as manobras de fricção até à completa secagem do
produto, só no caso de o tempo mínimo de contacto não ter sido cumprido.

➢ Não utilizar toalhetes de secagem após a fricção com SABA. Não calçar as luvas estéreis antes da total
secagem do produto de base alcoólica.
PREPARAÇÃO CIRÚRGICA DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO COM ANTIMICROBIANO: ETAPAS DO PROCESSO

➢ Lavar as mãos com água e sabão antes da preparação pré-cirúrgica das mãos se estas estiverem
visivelmente sujas. Remover a sujidade dos leitos ungueais com um estilete de unhas sob água corrente.
Não é recomendado a utilização de escovas na preparação pré-cirúrgica das mãos.
➢ Molhar as mãos e antebraços e envolvê-los com o volume recomendado do detergente com
antimicrobiano, até 5 cm acima do cotovelo.
➢ Friccionar mãos e antebraços, primeiro, um braço, seguido do outro. Os dedos, mãos e antebraços devem
ser vistos como tendo 4 lados e cada um desses lados deve ser friccionado dando especial atenção aos
espaços interdigitais e polegares. Remover a quantidade de sabão antimicrobiano sob água corrente.
➢ Repetir a técnica. Friccionar ambos os braços com sabão antimicrobiano até 5 cm abaixo do cotovelo.
Proceder à remoção total do sabão sob água corrente.

➢ Em todos os procedimentos devem ser respeitados o volume de sabão antimicrobiano e o tempo de
contacto recomendado pelo fabricante usualmente entre 2 – 5 minutos. Longos períodos de fricção (isto
é, 10 minutos) não são necessários. Após antissepsia, as mãos e os antebraços devem ser secos com
toalhete estéril descartável, um para cada braço, no sentido distal-proximal.
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