
“ CURS EL PROCÉS D’ESTERILITZACIÓ D’OFTALMOLOGIA. 

3ª EDICIÓ”
Objectius:

Generals:

- Formar i capacitar als professionals d’infermeria per tal que desenvolupin i apliquin les seves competències, amb
coneixements i habilitats en el procés d’esterilització del material d’oftalmologia de forma segura i de qualitat.

Específics:

- Identificar quins son els coneixements i habilitats necessàries i bàsiques per realitzar el procés d’ esterilització en 
totes les seves fases. 

- Adquirir els coneixements necessaris que garanteixen la seguretat i qualitat del producte estèril d’oftalmologia tant 
pels serveis centrals d’ esterilització com a punts d’ us i altres serveis externs.

- Aprendre de les diferents situacions en les diferents fases que no garanteixen el producte estèril.

A qui va adreçat:

Equips Infermers: Supervisores, DUI i TCAI interessats en el tema.

Metodologia:

Es realitzaran sessions formatives teòriques i pràctiques i visites a la unitat d’esterilització específica 
d’oftalmologia i àrees de punt d’ús.

Continguts:
1.- Qualitat i seguretat: traçabilitat
2.- Classificació del material d’oftalmologia 
3.- Neteja i desinfecció del material
4.- Preparació, cura i empaquetat del material
5.- Esterilització
6.- Alerta i tractament específic del material contaminat per prions en oftalmologia
7.- Visita al servei d’esterilització específic d’oftalmologia

PREINSCRIPCIONS
Període preinscripcions 11/06/18 – 23/09/18 : 

Link inscripcions personal extern a Sant Pau:
http://docencia.recercasantpau.cat/ca/enllac-a-inscripcio/163

Link inscripcions personal de Sant Pau: 
http://docencia.recercasantpau.cat/ca/enllac-a-inscripcio/162

Tel. 93.556.59.65        penelope@santpau.cat

Docents : Milagros Calvo , María Crespo 
Hores : 8 hores
Dates : 23 i 25 d’octubre 2018 
Horari: de 15.30 a 19.30 hores 
Aules : aules polivalents 2ª planta Hospital
Preu: 115 €

(Sol·licitada acreditació per Consell Català de Formació Continuada de les professions sanitàries)
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23 octubre 2018

Procés d’ ESTERILITZACIÓ del MATERIAL d’ OFTALMOLOGIA Docent: Mª Milagros Calvo

15.30h-16.30h   Docent: Mª Milagros Calvo
Qualitat i Seguretat: Traçabilitat

16.30h-17.30h   Docent: Mª Milagros Calvo
Classificació del material d’ oftalmologia. Generalit ats i Característiques . Instrumental/Lents/Faco. 

17.30h-18.30h   Docent: Mª Milagros Calvo
Neteja i Desinfecció del material:

- Procediment Mecànic
- Procediment Manual
- Productes i material de neteja i desinfecció adients al material
- Sistemes de protecció
- Problemes més freqüents en fase de neteja i desinfecció. 

18.30h-19.30h    Docent: Mª Milagros Calvo
Preparació, cura i empaquetat del material:

- Sistemes de protecció del material sensible i delicat. 
- Sistema d’ alerta de l’ estat i funcionalitat del material.
- Problemes més freqüents en la fase de preparació, cura i empaquetat del material

25 octubre 2018

15.30h-16.30h Docent: María Crespo
Esterilització

- Sistemes d’ esterilitzadors i d’esterilització del material
- Programes específics  
- Problemes més freqüents en la fase d’esterilització del material d’ oftalmologia. 

16.30h-18.00h   Docent: María Crespo
Alerta i tractament específic material contaminat p er prions en oftalmologia.

- Fases del tractament del material amb PRIONS
- Mesures preventives i productes

18.00h-19.00h   Docent: Milagros Calvo i María Crespo
Visita al servei d’esterilització específic d’oftalm ologia. 

19.00h-19.30h
Avaluació Docent: Milagros Calvo i María Crespo

Tel. 93.556.59.65        penelope@santpau.cat


