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A. SITUACIONS I PATÒGENS QUE ACTIVEN L'AÏLLAMENT D'ALT NIVELL 

 
Les situacions clíniques que activen el protocol d'aïllament d'alt nivell són: 

a. Malaltia greu desconeguda transmissible d'humà a humà. 
b. Malaltia febril hemorràgica epidémica transmissible, nativa o importada de 

l'estranger. 
c. Malaltia infecciosa coneguda causada per un agent dels grups 3 ó4. 

 
Els patògens implicats en malalties virals i bacterianes que precisen d'aïllament d'alt nivell 
són: 
 

Patògen 
Grup 
risc 

Transmisió 
humà-humà 

Via transmisió 

Virus de la malaltia de Bosc de Kyasanur i virus de 
la febre hemorràgica de Omsk 

4 Desconegut  

Encefalitis Russa de la primavera-estiu 4 Desconegut  

Virus Junin(febre hemorràgica Argentina) 4 Desconegut  

Virus de la febre de Lassa 4 Sí Desconegut 

Virus Guanarito (febre hemorràgica venezolana) 4 Sí Desconegut 

Virus Machupo (febre hemorràgica Boliviana) 4 Sí Desconegut 

Virus Sabia(febre hemorràgica Brasilera) 4 Desconegut  

Virasis de Hantaan, febre hemorràgica amb 
síndrom renal, ialtres virus Puumala, Seul i Sense 
Nom 

3 Sí Aire 

Virus de la febre hemorràgica de Congo-Crimea 4 Sí Desconegut 

Virus Hendra y Hendra-like(Morbilivirus de 
l’encefalitis equina) 

3 Desconegut Aire 

Virus de l’estomatitis vesicular  3 Sí Aire 

Virus Ebola 4 Sí Gotes 

Virus Marburg 4 Sí  

Coronavirus associat al SARS/MERS 3 Sí Gotes 

Verola 4 Sí  

Herpesvirus simiae 4 Sí  

Mycobacterium tuberculosis multiresistente 3 Sí Aire 

SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome; MERS: Middle East Respiratory Syndrome 
 

Les instal·lacions de l'Hospital Clínic per atendre pacients amb aïllament d'alt nivell són 
E014021, E044071 i E044081, que tenen avantcambra i bany propi, i amb sistema de pressió 
negativa.  
E014021 estarà preparada i disponible de manera immediata quan existeixi una situació 
d'alerta epidemiològica.  

 
B. ACTIVACIÓ DEL PROTOCOL D'AÏLLAMENT D'ALT NIVELL 
 

D’acord amb el PNT general d'aïllament d'alt nivell de l’ Hospital Clínic, sónel Cap de 
Medicina Preventiva (382073) i/o el Cap de Guàrdia (385466) els autoritzats a activar el 
protocol d'aïllament d'alt nivell de l’Hospital Clínic, i en aquest cas ho notificaran als següents 
Metges Responsables: Malalties Infeccioses (380184), Àrea de Vigilància Intensiva (380329) i 
Servei de Medicina Tropical (380310). 



     Versió 2.5 – 11 Octubre 2014 

 

 3 

 
A continuació es detallen els aspectes específics assistencials per a malalts que siguin atesos 
a E014021 i E044071/E044081, i que complementen les recomanacions generals d'aïllament 
d'alt nivell. Els passos a seguir son seqüencials i específics per a cada rol del professional 
sanitari. 
 
 

B1. Establir la ubicació d'aïllament d'alt nivell 
 

Pas 1.- Conjuntament, els Metges Responsables de Malalties Infeccioses i l’AVI i Medicina 
Tropical avaluenel grau de probabilitat d’infecció del malaltque es considera tributàri 
d'aïllament d'alt nivell,així com la gravetat actual d’aquest malalt.  
 
Es consideren criteris de gravetat per a ingrés en UCI qualsevol dels següents: 

A: dificultat de la via aèria i/o maneig de secrecions respiratòries. 
B: insuficiència respiratòria aguda (taquipnea > 30 resp/min, SpO2 <92% amb FiO2 ≥ 

0,4, i/o necessitat de ventilació mecànica en qualsevol de les seves formes). 
C: Hipotensió (PAS < 90 mmHg, PAM < 65 mmHg, o caiguda de PAS ≥ 40 mmHg del seu 

habitual) que no remunta amb volum o xoc establert, i/o necessitat d'utilització de 
vasopressors o inotrops (qualsevol dosi), i/o fallada renal (increment de creatinina x 3 
vegades, disminució del filtrat glomerular renal > 50% o diuresi < 0,3 ml/kg/h per 24h 
o anuria per 12h). 

D: Nivell de consciència segons l’Escala de Coma de Glasgow ≤ 12 i/o necessitat 
d'utilització de sedoanalgesia que condicioni una disminució de l'estat de consciència.  

E: Diàtesi hemorràgica simptomàtica. 
 
Segons el resultat d’aquesta avaluació, la ubicació d’ingrés del pacient és: 

 
- Pacient de baix risc i absència de gravetat: ingrés en E044071/E044081, amb 

responsabilitat del Servei de Malalties Infeccioses. De forma transitoria, durant l’any 
2014 el pacient ingresarà a E014021, amb responsabilitat de l’Àrea de Vigilància 
Intensiva. 

- Pacient amb risc elevat, independentment de gravetat: ingrés en E014021, amb 
responsabilitat de l'Àrea de Vigilància Intensiva. 

- Pacient greu, independentment del risc: ingrés en E014021, amb responsabilitat de 
l'Àrea de Vigilància Intensiva. 

 
En cas de que el malalt hagués d’ingresar a E014021i aquesta habitació estiguésocupada per 
un altre pacient sense criteris d'aïllament d'alt nivell, el malalt que la ocupi es traslladaràa 
E014001o a un altre llit d'UCI de l'Hospital Clínic. No cal reubicar amb antelació la resta dels 
pacients de E014, pero si caldrà fer-ho en les següents 24 hores o abans si es confirma el 
diagnòstic de Febre Hemorràgica. En cas de destía E044 amb diagnóstic de sospita caldrà 
reubicar abans als 4 malalts que puguin estar ingressats en aquesta àrea (traslladar-los a 
altres llits de G044 o altres sales de l’ICMiD; mentre que en cas de diagnóstic de confirmació 
s’hauràn de reubicar tots els malalts de G044 en altres sales de hospitalització de l’ICMiD). Es 
procedirà a la neteja habitual de les habitacionsE014021 i E044071/E044081pel personal 
ordinari de neteja. 
 
En cas que el pacient amb Febre Hemorràgica ja estigués ingressat a E044071/081 i que 
empitjoridurant la seva estada, s'adaptarà l'habitació que ja ocupa a cures intensives i 
s'evitarà en tant que sigui possible el seu trasllat a E014021. Aleshores el personal 
assistencial de l’AVI es farà càrrec del pacient. 
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Malgrat tot l'anterior, la ubicació del pacient queda supeditat a les directrius que acordin en 
cada moment l'Hospital Clínic i la Direcció General de Salut Pública de Catalunya. 
 
 

B2. Dotació i incorporació del personal assistencial 
 

La dotació de personal per atendre de forma exclusivaal pacient amb Febre Hemorràgicaserà 
d'un metge especialista, dues infermeres (com alternativa una infermera i una auxiliar 
sanitària) entrenats en aïllament d'alt nivell, i en cas d’ingrés a E014021 o malalt greu, 
competència en el maneig de malalt crític. 
 
Pas 2a.- El Metge Responsable de Malalties Infeccioses o d’AVI (segons el que pertoqui) 
localitza al Coordinador d’Infermeria de Malalties Infeccioses o d’AVI, respectivament, i li 
notifica la necessitat d’activar el protocol d’aïllament d'alt nivell.   
 
Amés localitza un metge addicional de la seva Unitat perquè s'incorpori a la guàrdia en 
menys de 60 min.Decidirà qui d'entre els metges atén al malalt aïllat d'alt nivell (Metge 
Assignat)i qui als pacients restants. Amb posterioritat s'organitzaran els torns i relleus. Els 
metges residents no participen en l’atenció a aquest malalt aïllat, i no podran entrar 
l’habitació d’aïllament. 
 
Pas 2b.- El Coordinador d'Infermeria localitza dues infermeres(com alternativa una 
infermerai una auxiliar) d'entre les entrenades en l’aïllament d’alt nivell. Assignarols a les 
dues infermeres [rol 1, rol 2]o be al’auxiliar *rol 1+ il’infermera [rol 2]. Amb posterioritat 
s'organitzaran els torns i relleus. Si el Coordinador Assistencial d'Infermeria no fos localitzat, 
el Coordinador General d'Infermeria de l'Hospital Clínic (382019) assumeixles seves funcions 
en aquest protocol. 

 
A la seva arribada a la E014/E044, cadascun dels tres professionals recull la seva còpia 
impresa del present protocol, dipositades en els respectius controlsd’infermeria. 

 
 
B3.  Preparació de E044071/E044081 per aïllament d'alt nivell 
  
 La preparació de les habitacions E044071/E044081 inclou les següents accions: 
 
 Pas 3a.-Comprovació i activació de dispositius: 

Pressió negativa habitació i avantcambra entre10-15Pa 
Enclavament de les portes 
Residus desguassos bany + afegir llexiu 
Intercomunicadors habitació-control-avantcambra 
Circuit intern vigilància TV 
Identificar tipus aïllaments RISC IV 
Llistat de registre d’accessos (entrada i sortida) 

 
Pas 3b.- Comprovació i preparació de l’avantcambra: 

Sabó 
Solució alcohòlica 
Instrunet® spray FA  
Lleixiu  
EPI’s 
Guants 
Bus 
Polaines 
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Protector ocular 
Protector FFP3 
Contenidor 60 L residus Tipo III 
Bosses per transport mostres 
Cunyes i porrons 
Taburet amb bossa invertida per retirada EPI 
1 paquet bosses grogues d’escombreries 80x105 
Safata antiséptica pel calzat + 2 espumes adhesives 

 
Pas 3c.- Comprovació i preparación de la habitació: 

Retirar silló gran de l’ habitació (deixar mínim mobiliari) 
Carro de cures 
Guants de nitril sense pols  
Material cures: gasses, solució antisèptica, etc..  
Esfigmomanòmetre digital  
Termòmetre  
Contenidor per material punyent i tallant  
Talla absorbent  
Bosses blanques petites 
Instrunet® spray FA 
Epicraneal seguretat G18 
Tubs laboratori nº19 i nº4, un de cada.  
Matalàs de viscolàstic 
1 contenidor residus Tipo III de 60 L 
1 contenidor residus Tipo III de 30 L 
Guants antitall  
Connectar presa d’oxígen i d’aire adaptat per aparells de ventilació mecànica. 

 
Pas 3d.- Comprovació i preparación del bany: 

Contenidor 60 L residus Grup III  
Sabó de clorhexidina  
Gel solidificant- (20 KITS- unidosi de 20ml) 
Lleixiu 4000-5000 ppm  
Instrunet®spray FA 

 
 
B4. Preparació de E014021per aïllament d'alt nivell 
 

Pas 3a.- L’infermera/auxiliar rol 1verifica que s'ha completat el procés de neteja ordinària 
d'aquesta habitació i procedeix a les següents actuacions: 

a. Verificaque el llit del pacient és una Hill-Rom Avantguard-1200 amb matalàs 
viscoelàstic. En cas contrari, gestiona el intercanvi de llit i/o la substitució del 
matalàs (dipositat en magatzem E015).  

b. Col·loca les bombes d'infusió, perifèrics del monitor, circuit espiratori i tubuladures 
al ventilador invasiu, manòmetres d'aire, oxigen i buit. 

c. Col·locael material fungible habitual, exceptuant els guants de vinil i papereres (se 
substituiran per guants de nitril i contenidors – veure després) en els armaris 
Medimat® de l’avantcambra. 

 
Pas 3b.- L’infermera rol 2 realitza les següents actuacions: 

a. Comprova l'adequat funcionament de les bombes d'infusió, ventilador invasiu i 
sistemes de monitoratge, així com dels manòmetres d'aire, oxigen i sistemes 
d'aspiració. 
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b. Regula la temperatura ambiental de la E014021, col·locant termòstat en posició 
“-”. 

c. Posa en marxa i calibra l’autoanalitzador situat a l’avantcambra. 
d. Comprova el correcte funcionament del sistema d'il·luminació i vidres (placa 

capacitancia en avantcambra i programari “control luces”) en ordinadors de 
control d’infermeria E014. 

e. Comunica al servei de neteja que l'habitació d'aïllament requerirà neteja especial 
(380168 / 380171).  

f. Comunica a cuina el caràcter especial de l'aïllament perquè dispensin l'aliment en 
material d'un sol ús (ext 2356). 
 

Pas 3c.- El Metge Assignatefectúa els ajustaments de les instal·lacions: 
a. Col·loca E014021 en modalitat de pressió negativa: Panell de control “Menu” / 

9876 enter / “Admin” / 9644 enter/ “Quick Config”/ “Neg. Monitor” / “ISO alarm” 
/ High -5 low -15 save changes / Exit. 

b. Activa botó d'extracció forçada d’aire. Comprova que el panell de pressió negativa 
se situa entre -10 a -12 Pa. 

c. Activa el control visual de la càmera de E014021 (no enregistra, visualització 
retringida a E014). 

d. Activa el menú d'informació d'alt aïllament en “tablets” situades a l’ entrada E014 i 
avantcambra E014021 (disponible novembre 2014). 

i. Desactiva l'accés mitjançant empremta a E014, trucant a Seguretat de l'Hospital 
Clínic. 

f. Col·loca en posició “clau” el panell selector de la porta d'accés a E014 (el panell 
mostra llavors missatge “tA”).  

g. Accedeix a l'aplicació informàtica que controla el RFID: desactiva el sensor RFID de 
porta d'accés a E014 i verifica que la llista de registre del personal que accedeix 
per RFID a la E014021 estigui activat (disponible novembre 2014). 

 
Pas 4a.- La infermera rol 2 desprecinta l'armari de material d’aïllament d’alt nivell situat a 

l'avantcambra d'E014021, recull la carpeta de la documentació, i realitza les següents 
actuacions: 
a. Verifica que el material contingut en l’armari escorrespon alindicat en l’Annex A. 
b. Enganxa el cartell “Aïllament d'alt nivell”(Annex B)a la part exterior de la porta de 

l’avantcambra.  
c. Penja a la part exterior del’avantcambra el document de registres d'entrades i 

sortides del personal que accedeix (Annex C). 
d. Lliura el “check-list” (Annex D)i el full d’actuacions/incidències (Annex E) al Metge 

Assignat. 
e. Recull les claus de bloqueix/desbloqueix de les portes de l’avantcambra i de la 

porta interior de E014021.  
f. Lluira a l’infermera/auxiliar rol 1la funda de protecció del matalàs viscoelàstic. 
g. Agafa i col·loca fundes protectores de pantalles de monitors i ventilador invasiu 

(no disponibles en l’actualitat). 
 

 
Pas 4b.- Les funcions de l’infermera/auxiliar rol 1 en aquest apartat són: 

a. Introdueix el tamboret d'exploracions en l'avantcambra de la E014021 i ho 
protegeix amb una bossa groga 

b. Col·loca una ampolla spray de “Instrunet®” al costat del dispensador de sabó. 
c. Col·loca en l'avantcambra un contenidor de 60 L per al dipòsit de material 

contaminat (contenidor negre). 
d. Col·loca en l’armari sota aigüera d'avantcambra: Sabó (1 ampolla), antisèptic 

alcohòlic (1 ampolla), Instrunet® spray (2 ampolles), lleixiu (1 ampolla), bosses 
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grogues (1 rotllo). 
i. Col·loca la funda de protecció al matalàs viscoelàstic. 
f. Col·loca el següent material en la lleixa de la columna humida: ampolla d'antisèptic 

alcohòlic, contenidor groc per a material punxant d'un sol ús, i porró d'un sol ús. 
g. Col·loca el següent material en el calaix de la columna humida:sistema tancatper 

aspiració de secrecions, i una mascareta reservori oxígen. 
h. Col·loca el següent material en la lleixa inferior de la columna seca: ventilador 

manual (ambú) amb mascareta.  
i. Col·loca el següent material en el calaix de la columna seca: laringoscopi, amb tubs 

7,5, 8 i 8,5 mm. 
j. Col·loca el següent material en la lleixa superior de la columna seca: gasses, 

empapadors, i pot degel solidificant. 
k. A l'interior de la E014021 es col·loca un contenidor de residus (contenidor negre) 

de 60 L i un altre de 30 L per a dipòsit de qualsevol material, així com un tercer de 
60 L en el bany. 

l. Col·loca en el bany de E014021 un porró i una cunyad'un sol ús. 
m. Prepara una cubeta amb esponges i lleixiu diluït 1:1 per a desinfecció de calçat, i la 

coloca en la posició que s'utilitzarà per la sortida a l'avantcambra. 
 
 
 
B5.  Admissió del pacient 
 

Pas 5.- Les funcions del Metge Assignaten aquest apartat són la verificació que la E014021 i/o 
E044071/081 estan preparades. Per a això, emplenarà el “check-list” de comprovació (Annex 
D). Una vegada resulti tot en ordre, comunica al Cap de Medicina Preventiva (382073) i/o 
Cap Guàrdia de l'Hospital Clínic (385466) que l'habitació està preparada per a la recepció del 
malalt amb FebreHemorràgica.  

 
A partir d'aquest moment l'accés a E014 i/o E044 queda restringit al personal assistencial 
estrictament necessari. El règim de visites dels pacients que restin encara a la Unitat 
s'adaptarà a les condicions de bioseguretat. Qualsevol comunicació externa sobre l'actuació 
assistencial ha de canalitzar-se a través del Cap de Medicina Preventiva (382073) i/o Cap de 
Guàrdia de l'Hospital Clínic (385466), i d'acord amb el Departament de Comunicació de 
l'Hospital Clínic. 
 
Pas 6.- Els tres professionals assignats al pacient aïllat es col·locaran l'equip de protecció 
individual (EPI)  (Annex F).Es procedirà a l'ingrés del pacient, considerant els següents 
aspectes: 

a. El trasllat a l'habitació d'aïllament es realitza per auxiliars sanitaris,en llitera NBQ, 
d'acord amb el PNT d'aïllament d'alt nivell de l'Hospital Clínic. Lallitera NBQ es 
manté a l'habitació fins que Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital Clínic 
comuniqui el procediment per la seva retirada i desinfecció. 

b. La recepció del pacient es realitza pels tres professionals assignats. 
c. Si es considera necessari, es realitza una Rx tòrax al pacient abans d'obrir la llitera 

NBQ. 
d. En aquest moment, en E014021,es bloqueja el sensor de moviment per a accés 

automàtic de la porta d'avantcambra (posició “clau” del panell selector, apareix 
missatge “tA”). A partir de llavors,l'accés a l’avantcambra noméses pot fer 
pressionant el botó d'emergènciaamb la clau en posició de desbloqueix. 

 
Amb la finalitat d'incrementar la seguretat del personal assistencial, quan qualsevol de les 
infermeres/auxiliar es trobin a l'habitació d'aïllament, el Metge Assignat farà les funcions 
d’observador, vigilant constantment, a través del vidre o per càmera, les actuacions 
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assistencials i el compliment de les mesures de seguretat i protecció personal. Si el Metge 
Assignat també està dins l’habitació, el Metge Responsable farà les funcions d’observador. 
L’observador enregistrarà en el full d’incidències les actuacions realitzades i si s’han estat 
efectuades d’acord amb les mesures de bioseguretat (Annex F). 

 
 

C. TRACTAMENT I MESURES DE SUPORT D’ORGANS I SISTEMES 
 

El maneig del pacient amb Febre Hemorràgica recau en mesures de suport de tots els òrgans 
i sistemes, per tant, no difereix dels aspectes generals de qualsevol altre tipus de pacient en 
estat crític. No obstant, s'han d'extremar les mesures de prevenció de la transmissió de la 
malaltia, minimitzant tot contacte amb els fluids orgànics del malalt, i tenint molt en compte 
el risc/benefici en qualsevol de les mesures a fer en el malalt. 
 

C1. Monitoratge i proves diagnòstiques 
 

Es realitzarà monitoratge no invasiu segons els procediments i tècniques habituals. En 
E014021 inclourà EKG, pressió arterial no invasiva, Tª axil·lar termistor, SpO2, i diuresis 
espontània. Han de considerar-se els següents aspectes: 

 
a. No es traslladarà el pacient fora de l'habitació d'aïllament per a cap prova diagnòstica o 

mesura terapèutica.  
b. No s’utilitzarà fonendoscopi ni cap altre dispositiu de monitoratge ni diagnòstic que 

pugui vulnerar les barreres de protecció del EPI del personal sanitari. 
c. S'utilitzarà l'ecografia (exclusiva per al pacient) com a guia dels paràmetres 

hemodinàmics i com a principal eina diagnòsticaen cas necessari.  
d. De rutina no es canalitzaran vies venoses perifèriques ni centrals, o arterials. Es decidirà 

la seva col.locació segons la situació clínica del malalt. En cas de requerir accés vascular 
emergent, es realitzarà accés perifèric o intraòsi.  

e. L’extracció diagnòstica es realitzarà preferenment amb una punció simple, a no ser que 
el malalt ja requerixi la col.locació d’un accés vascular. El procediment i bioseguretat 
d'enviamentes realitza segons les recomanacions generals d’aquest PNT. En cap altre cas 
es treuràn mostres biològiques de l’habitació d’aïllament, exceptuan els considerats 
residus biològicsi sempre dintre del contenidor i procediment específics. 

f. No es faràn proves analítiques rutinàries. Caldrà evitarfer analítiques mentre s’estigui 
pendent de la confirmació diagnòstica. Posteriorment, en cas de necessitat, s’utilitzarà 
l’autoanalizador situat en l’avantcambra.En cas de requerir proves analítiques més 
extenses, aquestes hauiren de realitzar-se en un laboratori amb bioseguretat nivell 4.  

g. Tampoc es realitzaran altres proves microbiològiques (e.i. gota grossa, 
hemocultius)mentres s’estigui pendent de la confirmació diagnòstica  

h. En cas d'oligúria (< 0,5 ml/Kg/h) realitzar sondatge uretral segons procediment habitual. 
i.  En cas de ser necessàries altres tècniques invasives: abordatge de la via aèria, 

fibrobroncoscopia, …, es realitzen amb la màxima protecció. 
h. Només si cal, pot considerar-se la realització de cirurgia menor. No es realitzaràn 

intervencions de cirurgia major. 
i.  Es tindran previstos tots els equips de diagnòstic i/ o tractament (radiologia, diàlisi, etc) 

que puguin necessitar aquets malalts (els quals no podran ser utilitzats en altres 
pacients).  

 
C2. Tractament general 
 

El tractament de la Febre Hemorràgica són mesures generals: oxigenació, perfussió i balanç 
hidroelectrolític.  
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A més, es tindran en compte diverses consideracions: 
a. En cas de individu procedent de país amb paludisme, mentre no es disposi d'una 

gota grossa, es tracta aquest de forma empírica amb Artesunat segons protocol 
habitual. 

b. Ha de vigilar-se l'aparició de sobreinfeccions que requereixin tractament antibiòtic 
empíric. 

c. Es cosiderarà segons la casua de la Febre Hemorràgica la possibilitat d'un 
tractament etiològic comercialitzat o compassiu. 

 
C3. Suport respiratori 
 

L'aparell respiratori s’afecta infreqüentment pel virus Ébola, pogent ocórre que algun pacient 
precisi suport ventilatori. La transmissió del virus no és aèria, però les gotes formades a partir 
de secrecions respiratòries sí poden facilitar-la. Així, en aquests casos és aconsellable:  

 
a. Evitar l'ús de qualsevol dispositiu o maniobra que pugui facilitar la formació 

d'aerosols.  
b. La oxigenoteràpia pot realitzar-se de forma habitual. S'evitarà l'ús de nebulitzadors.  
c. El control de la oxigenació es realitzarà mitjançant pulsioximetria.  
d. No utilitzarventilació no invasiva per que genera aerosols.  
e. Perla intubació, s'aconsella una seqüència d'inducció ràpida de sedació per minimitzar 

l'ús de la borsa resucitadora (ambú).  
f. Una vegada intubat, l'aspiració de secrecions es realitzarà només amb sistemes 

tancats.  
g. S'utilitzaran ventiladors habituals de doble tubuladura. Apart del filtre antimicrobià 

habitual, s’en colocarà un altre filtre antimicrobià en la sortida espiratoria per evitar 
la difusió de gotes.Evitar l’ús de ventiladors amb vàlvula espiratoria oberta. 

h. Durant la ventilació mecànica es preferible humidificació amb bescanviadors de calor 
i humitat, evitant l’ús de humidificadors actius. 

i. No s’ha d’utilitzar estratègies de oxigenació que comportin gran risc de contagi amb 
fluids, com la oxigenació extracorpòrea (ECMO).  

j. Convé evitar totes aquelles maniobres terapèutiques que requereixin la intervenció de 
molt personal (decúbit prono, etc.).  

 
C4. Suport circulatori 
 

a. El tractament del xoc ha de fer-se segons els protocols habituals de cada unitat amb 
les excepcions sobre monitoratge que s'han expressat anteriorment. En cas de 
requerir noradrenalina a dosi superior a 0,5 mcg/kg/min es considerarà la inserció 
d'accés venòs central. 

b. No es realitzaràn maniobres de ressucitació cardiopulmonar avançada, excepte que es 
prevegi una resposta satisfactòria ràpida. 

 
C5. Suport renal 
 

a. És molt important mantenir una normalitat hidroelectrolítica, però realitzant els 
mínims controls analítics invasius que sigui possible.  

b. El sondatje vesical i el control de la diuresi es realitzaràn amb les màximes garantiesde 
seguretat i seguint els protocols de l'hospital.  

c. En cas d’aplicar tècniques de reemplaçament renal (criteris clínics i analítics) cal triar 
modalitats contínues o intermitents es prendrà de forma individualitzada, avaluant la 
infraestructura disponible,la taxa de manipulació, i la necessitat que intervingui nou 
personal no adscrit a la Unitat. En qualsevol cas, ha d'utilitzar-se un equip de diàlisi 
exclusiu per al pacient. 
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C6. Suport d'altres òrgans 
 

a. En cas de suport transfusional, si no és possible realitzar proves creuades amb 
bioseguretat, s’utilitzarà sang grup 0 Rh negatiu.  

b. No s’utilitzaràn tècniques de reemplaçament hepàtic extracorpòri (MARS).  
c. Ha d'extremar-se la cura de la pell (vesícules hemorràgicas, punts de punció, escares, 

edemes, etc.) per evitar la transmissió a través d'aquests fluids orgànics.  
d. Ha d'avaluar-se la possibilitat d'administrar esteroides donada l'alta incidència de 

necrosi suprarenal en aquests pacients. 
 
 
D. CURES DEL PACIENT  
 
D1. Cures generals del pacient  
 

En relació ala cura del pacient cal tenir en compteels següents aspectes: 
a. Han d'utilitzar-se fungiblesd'un sol ús, quedesprés de ser utilitzats es dipositaràn 

sempre en els contenidors a aquest efecte. Les deixalles generades en l'avantcambra 
es dipositen en el contenidor de l'avantcambra, mentre que els generats en interior 
de l’habitació es dipositen en els contenidors respectius d'aquesta ubicació. 

b. Monitoratge: 
•  El registre electrocardiogràfic es realitza amb elèctrodes estàndard. S'utilitzen 

sensors d'un sol ús en pulsioximetría (tecnologia Masimo Rainbow®) i termistor. 
c. Circulatori: 

•  L'administració de sueroterapia i fàrmacs parenterals es realitza segons protocols 
ordinaris.  

d. Respiratori: 
• L'aspiració de secrecions es realitza a través de sistemes tancats. 
•  La oxigenoteràpia utilitza dispositius convencionals. No utilitzar nebulitzadors. 

i. Digestiu: 
•  La higiene de boca es realitza només quan sigui necessari, evitant el contacte i 

esquitxada de fluids. 
•  La nutrició enteral s'administra de forma estàndard amb els equips habituals 

d'alimentació. 
•  En cas de vòmit, es procedirà segons l'apartat “abocats biològics” del present PNT. 
• Per a l'eliminació de femta s'utilitzarà cunya d'un sol ús. En cas de femta líquida 

s'afegeix gelsolidificant. La cunyaamb la femta es dipositarà en el contenidor de 
residus del bany. 

f. Renal: 
•  El sondatge vesical i el control de la diuresi es realitzaran seguint els protocols 

estàndards de l'Hospital Clínic. Quan estigui omplerta la borsa d'orina, aquesta es 
pinça abans de la desconnexió de la sonda vesical. Es dipositarà íntegrament al 
contenidor de residus del bany i sesubstituirà per una altra nova borsa. 

•  Al pacient amb micció espontània se li subministrarà el porró d'un sol ús, després 
de la seva recollida se li aplica immediatament el gel solidificant, ies dipositaen el 
contenidor de residus del bany. 

•  Teràpia renal sustitutòria. En cas de precisar-la es realitzaria segons el protocol 
estàndard de l'Hospital Clínic, tenint en compte i extremant les 
mesuresd'aïllament d’alt nivell. 

g. Higiene corporal. Per minimitzar el contacte amb els fluids corporals del pacient: 
•  En cas de pacients depenents, la higiene es realitzar diàriament amb tovalloletes 

impregnades en clorhexidina. 
•  El canvi de llancols es farà cada dos dies o sempre que no s’aprecien signes de 
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suor o sangnat un altres restes orgàniques. 
• Els llancols i altre roba de llit utilitzat es llançaran íntegrament al contenidor de 

residus. 
h. Suport emocional: 

•  S'ha de procurar el millor mitjà i recolzar psicològicament al pacient. 
•  Es restringiran les visites. No obstant això, si pot considerar la visita d'algun 

familiar si està adequadament entrenat en l'ús d'equips de protecció individual.  
i. Si existeixen abocaments biològics, s'esperarà almenys 30 min abans d'entrar a 

l'habitació perquè es dipositin els possibles aerosols. Es cobrirà l'abocament amb 
cura amb empapadors o paper del filtre impregnat en desinfectant, deixant-ho actuar 
un mínim de 15 min. Transcorregut aquest temps, es retira l'absorbent, netejant 
superfície des de la perifèria cap a l'interior. Es dipositarà l’empapador en el 
contenidor de residus juntament amb els guants exteriors. Després es col·locaran uns 
nous guants de nitril i es netejarà la superfície segons el protocol habitual. Una 
vegada finalitzada la recollida d'abocament es rebutjaran tots els EPIs utilitzats. Si 
l'abocament implica trencament de vidre s'utilitzaran guants antitall per sobre del 
guant de nitril, per fer la recollida i amb l'ajuda d'una pala que s'eliminarà 
conjuntament amb l'abocament al contenidor. 

j.  En cas d'exposició accidental per inoculació o esquitxada de fluïts del malat aïllat cal 
rentar la ferida, punxada o tallamb aigua i sabó. Si es tracta d'una esquitxada amb la 
pell intacta rentar-se amb sabó antisèptic i aplicar clorhexidina. Si és una esquitxada 
en conjuntiva o mucoses, rentar-se amb abundant aigua o sèrum fisiològic. Contactar 
immediatament amb Servei de Riscos Laborals (ext. 5538 / 5431). Per a més detalls 
veure la part general d’aquest PNT. 

 
D2. En cas d'alta per millora o defunció del pacient 
 

Es tindranen compte els següents aspectes: 
a. El procès d'alta per millora clínica (decidit pels Metges Responsables) es realitzarà pels 

circuits assistencials habituals. 
b. Es recollirà tot ell material fungible de cada ubicació i es dipositarà en els respectius 

contenidors, per a la seva retirada en condicions de bioseguretat. 
c. En cas de defuncióes col·locarà el cadàver en doble bossa protectora impermeable. El 

cadàver es deixarà a l'habitació i el Serveis Funerariseldipositaràn en un fèretre 
segellat, que posteriorment s'incinerarà.No s'ha de realitzar autòpsia. 

d. Per a la neteja de l'habitació, se sol·licita neteja especial (380168 / 380171). Es 
mantindrà la pressió negativa fins l'esterilització d'equipament i filtres.Per a més 
detalls veure part general d’aquest PNT. 
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Annex A.- Material fungible d'aïllament d'alt nivell disponible en armari d'avantcambra E014021 
 

1. Copia del presente protocolo 
2. Trajes de protección individual: 

 Talla XL: 50 unidades 
 Talla L: 50 unidades 
 Talla M: 25 unidades 

3. Polainas: 200 unidades 
4. Gafas protectoras: 100 unidades 
5. Bolsa de gorros de papel: 1 caja 
6. Mascarillas protectoras FP3: 100 unidades 
7. Guantes de nitrilo: 

 6 cajas: 2 talla P,  2 talla M, 2 talla L 
8. Guantes anticorte 

 2 cajas: 1 Talla 8, 1 Talla 9 
9. Palometas para extracción con sistema antipunción: 5  unidades 
10.  Pistola cateterización intraosea y agujas . 
11.  Porrones: 10 unidades 
12.  Cuñas: 10 unidades 
13. Contenedor de residuos clase III 

 60 L: 6 unidades 
 30 L: 2 unidades 
 Contenedores amarillos: 3 unidades 

14. Contenedor para transporte de muestras:  2 unidades 
15. Solución espesante: 1 bote 
16. Espejo y soporte: 1 unidad 
17. Sistemas de aspiración cerrado de secreciones: 5 unidades 
18. Funda colchón viscolástico 
19. Funda pantalla monitores y respirador. 
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Annex B.- Cartell d’ “aïllament d’alt nivell” 
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Annex C. Document de registre delsaccesos a la habitació d’aïllament 
 

 
 
  
 
 

Nom Data Hora Entrada Hora Sortida Signatura 
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Annex D.- Listat (“check-list”) de preparació E014021 
Data:___/___/___ 

 Si No  
Zona común E014   
Restricción puerta de acceso a E014   
Control de luces   
Activación de la Webcam   
Comprobación intercomunicadores   
Cartel de “Aislamiento de alto nivel”   
Listado de registro de acceso (entrada y salida)   
Antecámara E04021   
Panel control presión negativa   
Taburete exploración con bolsa invertida   
Jabón, ,    
Antiséptico alcohólico   
Instrunet®,   
Lejía 4000-5000 ppm   
EPI’s   

 Guantes   

 Bus   
 Polainas   
 Protector ocular   
 Protector FP3   

Bandeja lejia calzado   
1 bolsa paquete bolsas basura amarilla 80x105   
Espuma adhesiva(2) para bandeja calzado.   
Hojas en pared explicativas de la colocación y retirada de las EPIs   
Paper de mans   
Zona interior E014021   
Cama Avantgard 1200 con colchón viscoeslático enfundado   
Fundas en pantallas monitores y respirador   
Material fungible en columnas y cajones   
Contenedor residuos 60 L   
Contenedor residuos 30 L   
Contenedor residuos amarillo   
Funcionamiento monitor   
Funcionamiento bombas   
Funcionamiento respirador   
Esfingomanómetro digital   
Instrunet ®   
Tubos laboratorio nº 19(1) y nº 4(1)   
Guantes antitall   
Baño E014021   
Contenedor residuos 60 L   
Jabón de clorhexidina   
Gel solidificante   
Instrunet®   
Lejia 4000-5000 ppm   
Paper higiènic    
Paper de mans    

 

ETIQUETA 
DEL 

PACIENTE 

NOM. 
MATRICULA, 
SIGNATURA 
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Check-list, llistat E044.071 E044.081   Data:___/___/___ 
 

 

 
  

Comprovació i activació dispositius Si No 

• Pressió negativa habitació i avantcambra entre10-15Pa   

• Enclavament de les portes   

• Residus desguassos bany     +     afegir llexiu   

• Intercomunicadors habitació-control-avantcambra   

• Circuit intern vigilancia TV   

• Identificar tipus aïllaments RISC IV   

• Llistat de registre d’acceso (entrada i sortida)   

Avantcambra- E044-071 E044-081   

• Sabó   

• Solució alcohòlica   

• Instrunet spray FA    

• Lleixiu    

 EPI’s   

• Guants   

• Bus   

• Polaines   

• protector ocular   

 protector FFP3   

• Contenidor 60 l residus Tipo III   

• Bosses per transport mostres   

• Cunyes i porrons   

• Taburet amb bossa invertida per retirada EPI   

• 1 paquet Bosses escombreries groga 80x105   

• Safata antiséptico pel calzat + 2 espuma adhesiva   

Habitació- E044-071 E044-081   

• Retirar silló gran de l’ habitació (deixar mínim mobiliari)   

Carro de cures   

• Guants de nitrilsense pols    

• Material cures: gasses, solució antisèptica, etc..    

• Esfigmomanòmetre digital    

• Termòmetre    

• Contenidor per material punyent i tallant    

• Talla absorbent    

• Bosses blanques petites   

• Instrunet spray FA
R
   

• Epicraneal seguretat G18   

• Tubs laboratori nº19 i nº4, un de cada.    

 Matalàs de VISCOLÀSTIC    

 1 contenidor residus Tipo III de 60l   

 1 contenidor residus Tipo III de 30l.   

 Guants antitall    

 Conectar presa d’oxígen i d’aire adaptat per aparells de ventilació mecànica.   

Bany- E044-071 E044-081   

 Contenidor 60 l. residus Grup III    

 Sabó de clorhexidina    

 Gel solidificant- (20 KITS- unidosi de 20ml)   

 Lleixiu 4000-5000 ppm    

 Instrunet spray FA
R
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Annex E. Document de registre actuacions assistencials i incidències 
 

 
 
  
 
  

Nom del personal 
sanitari i rol 

Data i Hora Actuació assitencial Seguiment normes 
bioseguretat 
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Annex F. Instruccions per a la colocació de l’equip de protecció individual 
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