
1. ANTES DO CONTACTO CO PACIENTE 
Cando? Límpate as mans antes de tocar un paciente cando te achegues a 

el/ela. 
Exemplos: darse a man, axudar ao paciente a moverse, exploración clínica. 

2. ANTES DE REALIZAR UNHA TAREFA ASÉPTICA 
Cando? Límpate as mans inmediatamente antes de realizar unha tarefa aséptica. 
Exemplos: atención oral ou dental, aspiración de secrecións, colocación de apósitos 

en feridas, inserción de catéteres, preparación da comida ou da 
medicación. 

3. DESPOIS DUN RISCO DE EXPOSICIÓN A FLUÍDOS CORPORAIS 
Cando? Límpate as mans inmediatamente despois dun risco de exposición a 

fluídos corporais (e despois de sacar as luvas). 
Exemplos: atención oral ou dental, aspiración de secrecións, extracción ou 

manipulación de sangue, manipulación de ouriños, feces ou refugallos. 

4. DESPOIS DO CONTACTO CO PACIENTE 
Cando? Límpate as mans despois de tocar un paciente e a zona que o rodea, 

ao abandonar a cabeceira do paciente. 
Exemplos: darse a man, axudar o paciente a moverse, exploración clínica. 

5. DESPOIS DO CONTACTO CO CONTORNO DO PACIENTE 
Cando? Límpate as mans, ao marchar, despois de tocar calquera obxecto ou 

mobiliario do contorno inmediato do paciente (aínda que non tocaras 
o paciente). 

Exemplos: cambio de roupa de cama, axuste da velocidade de perfusión. 

Razóns para utilizar luvas 

• Constitúen unha medida de protección no medio sanitario. 

• Son unha barreira protectora para prever a contaminación das 

mans. 

• Reducen a posibilidade de transmisión de microorganismos en 

procedementos invasivos. 

Cando se debe utilizar luvas 

• Se pode existir contacto con sangue, fluídos corporais, 

secrecións, pel non intacta ou mucosas dun paciente. 

• Deben cambiarse sempre entre pacientes e entre áreas 

contaminadas e non contaminadas do mesmo paciente. 

• As luvas non evitan a necesidade do lavado de mans. 

Cando non se debe utilizar luvas 

• Para tomar constantes e exploracións sobre pel íntegra. 

• Para a administración de medicación oral. 

• Para a realización de ECG, cambio de soros. 

• Para cambiar e recoller a roupa da padiola, salvo que estea 

manchada con fluídos corporais. 

• Para manipular material limpo. 

Os teus 5 momentos para 
a hixiene das mans 

5. Despois 
do contacto co contorno do paciente 

Recomendacións para o uso 
correcto de luvas 

1. Antes 
do contacto 
co paciente 

2. Antes de realizar 
unha tarefa aséptica 

3. Despois 
dun risco de exposición 

a fluídos corporais 

4.Despois do 
contacto co paciente 
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Para unha atención segura 

Recomendacións para 
a hixiene de mans e uso de luvas 

Mans limpas 
Funcación Púbica 

Urxencias Sanitarias 
de Galicia - 061 

Información 
divulgativa 



Fricción con produtos de base alcohólica	 Lavado con auga e xabón 
Duración de todo o procedemento: 20-30 seg.	 Duración de todo o procedemento: 40-60 seg. 

Depositar a solución ou o produto suficiente sobre as mans secas 

Palma sobre palma	 Palma da man dereita contra o Palma contra palma cos 
dorso da esquerda e viceversa dedos entrelazados 

Dorso dos dedos contra a 
palma contraria, cos dedos 
unidos 

Mollar con auga Depositar una cantidade de xabón suficiente


Fretar cun movemento de 
rotación o polgar esquerdo, 
rodeándoo coa palma 
dereita e viceversa 

Fretar a punta dos dedos da 
man dereita contra a palma 
esquerda, cun movemento de 
rotación e viceversa 

Enxaugarse con auga Secar cunha toalla dun so uso Utilizar a toalla para pechar a billa


Secas, as túas mans son seguras	 As túas mans son seguras



