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ROTINA DE LIMPEZA DAS MÁQUINAS DE BANHO
Definição de Limpeza: Consiste na remoção da sujidade presente nos artigos, por
meio da ação mecânica e consequente retirada da carga microbiana, garantindo a
eficácia do processo de desinfecção ou esterilização.
Objetivo: Reduzir a carga microbiana natural dos artigos, retirar contaminantes
orgânicos e inorgânicos para possibilitar a reutilização, protegendo usuários de
infecções cruzadas de microorganismos patogênicos.
Abrangência: Unidade de Terapia Intensiva e Emergência.
Executor: Funcionário de enfermagem responsável pelo banho que utilize a
máquina de banho.
Equipamentos de Proteção: Luvas de procedimentos.
Materiais Necessários: Água potável, detergente neutro, panos de algodão,
Incidin®*, ácido peracético a 2%.

Limpeza:
Máquina:
A higienização da máquina deve ser realizada ao final de CADA USO, estando
PROIBIDA a sua utilização se esse processo não for realizado.
•
Desconectar o aparelho da tomada.
•
Lavar as mãos
•
Passar um pano limpo umedecido com água e detergente neutro retirando as
sujidades visíveis.
•
Passar um pano limpo umedecido com água limpa para retirar o detergente da
máquina.
•
Passar um pano umedecido com Incidin® em toda a superfície da máquina,
incluindo os fios e ducha.
•
Guardar o equipamento conforme rotina do setor
•
Lavar as mãos
Cano Auxiliar (para encher a máquina):
A cada uso deve ser passado Incidin® em toda sua extensão externa.
Uma vez por semana – cano auxiliar:
•
Lavar com água e sabão
•
Enxaguar bem
•
Mergulhar em ácido peracético a 2% por 30 minutos
•
Enxaguar com água em abundância
•
Secar
•
Embalar com saco plástico identificado
•
Armazenar em local próprio
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ATENÇÃO:
1.
Não será utilizado o sabão do reservatório da máquina.
2.
Pacientes com enterobactérias resistentes ou produtoras de
carbapenemases - KPC, NDM, VIM, etc (colonizados ou infectados):
•
UTI: uso da máquina será individual
•
Emergência: não pode ser usada a máquina
1.
O (para encher a máquina) tem validade de 30 dias – rotina de limpeza
dos frascos (POP específico)
2.
O ácido peracético tem validade de 5 dias
* Incidin® - Solução de glucoprotamina
Referência:
ANVISA. Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar. Caderno C:
Métodos de Proteção Anti-infecciosa. Brasília: ANVISA, 2000.
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