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RESUM
Cada cop són més les necessitats de l’ús de pròtesis degut a l’envelliment de la
població. Així doncs, es tracta d’un sector en constant progrés a causa de les
necessitats de la població actual que cada cop més necessita recanvis de pròtesis
de genoll i maluc degut principalment al desgast de les articulacions.
Aquest projecte es centra en realitzar un estudi exhaustiu sobre les pròtesis
internes de genoll i maluc dins de l’àmbit quirúrgic de l’Hospital Clínic de
Barcelona, on s’ha assistit a 20 operacions d’aquest dos tipus de pròtesis (10 de
genoll i 10 de maluc); i en realitzar una optimització dels dos quiròfans on s’hi
realitzen aquestes operacions programades. Les propostes de millora facilitades
estan basades en el propi anàlisi observacional i en les propostes dels usuaris
habituals dels quiròfans en qüestió. Cal destacar que es tracta de la zona
quirúrgica molt nova de l’hospital

RESUMEN
Cada vez son más las necesidades del uso de prótesis debido al envejecimiento
de la población. Así pues, se trata de un sector en constante progreso debido a
las necesidades de la población actual que cada vez más necesita recambios de
prótesis de rodilla y cadera debido principalmente al desgaste de las
articulaciones.
Este proyecto se centra en realizar un estudio exhaustivo sobre las prótesis
internas de rodilla y cadera dentro del ámbito quirúrgico del Hospital Clínico de
Barcelona, donde se ha asistido a 20 operaciones de este dos tipos de prótesis
(10 de rodilla y 10 de cadera); y en realizar una optimización de los dos
quirófanos donde se realizan estas operaciones programadas. Las propuestas de
mejora facilitadas están basadas en el propio análisis observacional y en las
propuestas de los usuarios habituales de los quirófanos en cuestión. Cabe
destacar que se trata de la zona quirúrgica muy nueva del hospital.
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ABSTRACT
The need of use of internal prosthesis is increasing due to the ageing of the
actual population. Therefore, it is a sector in constant progress that each
time more, needs joint replacements, mainly due to the wear of the joints
caused by the pass of years.
This project focuses on a thorough study on knee and hip prosthesis in the
surgical field of the Clinical Hospital of Barcelona, where 20 operations of
these two types of prosthesis (10 of knee and 10 of hip) have been
attended; and an optimization of operating rooms where these two types of
scheduled operations are carried out. Improvement proposals provided are
based on the observational analysis itself and the proposals of the usual
users of the operating rooms in question. It should be noted that this is a
new surgical hospital area.
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CAPÍTOL 1:
JUSTIFICACIÓ,
OBJECTIUS I
ABAST

En aquest primer capítol s’explica la justificació del projecte, el motiu pel
qual s’ha realitzat, els objectius principals que es pretenen aconseguir i
finalment l’abast del projecte que resumeix els continguts del treball.

1.1.

Justificació

L’àmbit de les pròtesis internes i les intervencions on es du a terme la
implantació de les pròtesis sempre havia estat un àmbit d’interès personal
degut a la seva increïble utilitat ja que permet substituir una part del cos
humà per tal de que es pugui seguir amb un estil de vida normal. Des del
departament d’infraestructures de l’Hospital Clínic de Barcelona, vaig fer
notar el meu interès i els va interessar realitzar un estudi en el quiròfans
nous de cirurgia ortopèdica i traumatologia ja que es tracta de dos
quiròfans relativament nous on es creia que hi havia elements a millorar.
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1.2.

Objectiu

L’objectiu principal d’aquest projecte es la aportació d’informació rellevant a
l’Hospital Clínic de Barcelona mitjançant la proposta de millores funcionals
dins de l’àmbit quirúrgic.
Es tenen com a objectius específics analitzar el funcionament habitual dels
quiròfans durant el transcurs d’operacions de pròtesis de genoll i maluc a
partir de la observació i l’anàlisi per tal de poder facilitar les millores
funcionals dins d’aquest àmbit. A més a més, es vol dur a terme un estudi
exhaustiu sobre les pròtesis internes, dels principals biomaterials existents i
del seu funcionament, en especial les de genoll i maluc, així com també
estudiar el funcionament del bloc quirúrgic en tots els seus punts.

1.3.

Abast

En primer lloc es fa una extensa introducció dividida en quatre parts
diferents. Primerament s’introdueixen les pròtesis de forma general
explicant la seva historia i classificació, seguidament es parla sobre el
biomaterials existents, classificant-los i estudiant-ne els usos, a continuació
s’especifica en les pròtesis internes de genoll i maluc i finalment es parla
sobre els quiròfans i totes les seves característiques i les especificacions
dels quiròfans de cirurgia ortopèdica.
En el següent capítol, es du a terme la part explicativa del cas en concret,
és a dir es fa l’aproximació geogràfica i funcional de les zones estudiades.
En el capítol quart, es du a terme la part més important del projecte:


Explicació de l’equip quirúrgic: equipament i personal.



Esquema general de funcionament de les intervencions de pròtesis de
genoll i de maluc.



Explicació general del procés d’adquisició de pròtesis a l’Hospital
Clínic de Barcelona.



Anàlisi observacional dels quiròfans estudiats amb les diferents
observacions preses i els esquemes de les diferents observacions.



Millores funcionals on es proposen
funcionament dels quiròfans.

les

idees

de

millora

del

En els últims dos capítols es mostren les conclusions extretes i la
bibliografia consultada per a la realització del treball.
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CAPÍTOL 2:
INTRODUCCIÓ

En aquest apartat s’introduiran els conceptes bàsics relacionats amb les
pròtesis des del més general fins a les pròtesis específiques de genoll i
maluc i també s’introduiran els conceptes relacionats amb els quiròfans,
sempre introduint des del genèric fins a les especificacions dels quiròfans
d’ortopèdia.

2.3. Pròtesis: general
2.3.1.

Definició

Una pròtesis és un dispositiu dissenyat per a substituir una part del cos que
falta o per tal de aconseguir un millor funcionament d’una part del cos. Les
diferents parts del cos com
extremitats, articulacions
o ulls són
intercanviats per dispositius protètics quan és necessari.
En definitiva es tracta d’un element artificial que s’integra en el cos amb la
finalitat de substituir un òrgan del cos o una extremitat que ha estat
malmesa o que falta. Es preveu, doncs, que la pròtesis sigui capaç de
complir la funció que desenvolupava de la manera més semblant possible al
òrgan o extremitat que ha substituït.
Segons el tipus, la funció o la localització es poden classificar de diferents
formes que es veuran més endavant. Cal destacar la diferencia entre
Òrtesis i Pròtesis per tal d'evitar confusions:


ÒRTESIS: dispositiu extern que s’aplica al cos humà per tal de
modificar algunes característiques funcionals o estructurals del
sistema múscul-esquelètic.
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PRÒTESIS: aparell que serveix per substituir parcial o totalment una
part del cos que ja no hi és o que no funciona correctament. A més
s’hi inclou qualsevol aparell que intervé en els funcions estructurals o
funcionals a l’interior del cos.

2.3.2.

Història i evolució

Seguidament es mostrarà l’evolució històrica de les pròtesis classificat en
les principals èpoques de la història:


ÈPOCA ANTIGA

El primer moment en la història on es té constància d’una pròtesis és a
l’època egípcia ( entre els anys 1550 i 1300 a.C.) on es va trobar a la
necròpolis egípcia una mòmia femenina amb una pròtesis al dit gros del peu
dret feta de tres peces diferents de fusta agafades entre elles i al peu per
corretges de pell (Fig. 2.1). Un cop trobada aquesta pròtesis a l’any 2000,
es va estudiar la seva estructura mitjançant rajos i es va descobrir que el
dit que substituïa la pròtesis havia estat tret quirúrgicament, segurament
degut a alguna malaltia arterial. A més es va veure que les marques de
rascades i desgast visibles en la pròtesis, eren degudes al ús d’aquesta com
a recolzament durant la vida de la dona.

Figura 2.1. Primera pròtesis de la història trobada [1]
Un altre cas antic d’ús de pròtesis ens porta a la Índia entre els anys 3500 i
1800 a.C, on un poema explica la història d’una reina guerrera Vishpla que
va perdre la cama durant una batalla i se li va substituir per una cama de
ferro. A més, cal destacar el mite grec de Pélope, un jove net de Zeus a qui
va matar i cuinar el seu pare Tántalo per tal de posar els deus a proba per
si serien capaços de distingir la carn humana. Démeter, deessa de la
agricultura es va menjar el braç de Pélope i al donar-se comte que era el
braç de Pélope va fer fer un braç protètic d’ivori .
També, entre el 485 i el 420 a.C. Herodoto menciona a Hegstrato de Ellis,
un vident condemnat a mort pels espartans que per tal de que no s’escapés
li van subjectar per la cama. Ell es va amputar el peu i va aconseguir viatjar
quasi 50 km fins a Tregea. Quan els espartans el van aconseguir tornar a
atrapar, van veure que s’havia col·locat un peu de fusta.
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Al 1858 es va desenterrar a Itàlia una cama artificial del 300 a.C. feta de
ferro i bronze amb nucli de fusta d’un amputat per sota el genoll.
L’erudit Plinio el Vell (23-79 d.C) va escriure sobre un general romà de la
Segona Guerra Púnica (218-210 a.C) a qui li van amputar el braç dret i li
van substituir per una mà de ferro per tal de poder sostenir l’escut i tornar
al camp de batalla.


ALTA EDAD MITJA (476-1000)

Durant aquesta època es troben molts pocs avenços en aquest camp. La
majoria de pròtesis fetes llavors, s’utilitzaven per tal d’amagar deformitats o
ferides de guerra. No es prenia especial atenció en la seva funcionalitat i
només els més rics, fora del camp de guerra, tenien l’opció de disposar
d’una cama de fusta o un garfi per a la mà.
Normalment els encarregats de fer-les eren molt diversos, des de fusters a
rellotgers.


RENAIXAMENT (1400-1800)

Durant aquest període es va avançar considerablement en diferents àmbits
com l’art. La medecina, la ciència o la filosofia. En medecina es van
recuperar els avenços dels grecs i dels romans i es van crear moltes
pròtesis diferents principalment fetes de fusta, ferro, acer i coure.


1500-1600

Al 1508, es van elaborar dues mans de ferro, tecnològicament més
avançades per a un mercenari alemany, Gotz von Berlichingen que eren
funcionals gràcies a unes sèries de mecanismes d’alliberació i ressorts
subjectats per corretges de cuir.
Ambrosio Paré (1510-1590): persona molt important en l’àmbit de la
cirurgia i de les pròtesis. Francès, d’origen humil. Va ser aprenent de
cirurgià-barber per tal de convertir-se en cirurgià més endavant. Va ser
cirurgià de guerra durant quasi tota la seva vida. Va introduir el lligament
de vasos sanguinis per tal d’evitar dessagnament durant les amputacions
(fins llavors només es cauteritzaven les ferides amb foc). A més, a diferents
llibres va definir les pròtesis i els aparells ortopèdics per primer cop en la
història occidental de la medecina. Va dissenyar braços i cames artificials
per tal de que ferrers i rellotgers poguessin construir-les. Alguns dels seus
invents són: una mà capaç de subjectar una ploma, una cama artificial de
metall i una de fusta.


SEGLES XVII-XIX

Al 1696, Pieter Verduyn va desenvolupar la primera pròtesis de genoll sense
mecanismes de bloqueig i va servir com a base pels actuals dispositius
d’articulacions..
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Al 1800, l’anglès James Potts va dissenyar una pròtesis de fusta per a la
cama que tenia una articulació de genoll i un peu articulat controlat per
tendons de corda de tripa de gat des de el genoll fins al turmell (Fig. 2.2).
Es coneix com a “la cama de Anglesey” pel marquès d’Anglesey qui va
perdre la cama a Waterloo i la va utilitzar.
Al 1829, es van dur a terme els primers estudis per H.S Levert sobre la
biocompatibilitat dels materials fent proves en gossos amb plata, or, plom i
platí.
Més endavant, al 1839, William Selpho va introduir la “Cama d’Anglesey”

Figura 2.2. Cama dissenyada per James Potts al 1800 [2]
als Estats Units i se la va passar a conèixer com a la “Cama Selpho”.
Al 1843, Sir James Syme va descobrir un mètode d’amputació de turmell
que evitava l’amputació a nivell de cuixa.
Al 1846, Benjamin Palmer va millorar la “Cama Salpher” afegint-li un
ressort anterior, un aspecte suau i tendons amagats per tal de simular el
moviment natural.
Al 1858, Douglas Bly va inventar i patentar la “Cama automàtica Dr. Bly” de
la qual va dir que era “el invent més complert i exitós desenvolupat alguna
vegada en l’àrea de les extremitats artificials”.
Al 1863 , Dubois Pamlee va inventar una pròtesis avançada amb un encaix
de succió, un genoll policèntric i un peu articulat i al 1868, Gustav Hermann
va suggerir començar a utilitzar alumini enlloc de acer per tal de que
pesessin menys i fossin més funcionals.
No va ser fins al 1870, que el doctor Joseph Lister va introduir tècniques
d’asèpsia, que va començar avançar les pràctiques quirúrgiques modernes.
I a partir de 1883 es van començar a utilitzar cargols i plaques per a la
fixació interna òssia.


TEMPS MODERNS

Durant la Guerra Civil Estatunidenca, hi va haver un nombre d’amputats
altíssim que no parava d’augmentar, fet que va obligar als americans a
avançar en l’àmbit de les pròtesis. James Hanger va desenvolupar la
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“Extremitat Hanger”, perfeccionant i creant mecanismes i proposant
materials pels dispositius de la seva època.
Passada la Primera Guerra Mundial, on no es destaquen avenços importants
en aquest àmbit, es va crear la Associació Estatunidenca de Ortopròtesis
(AOPA) i no va ser fins passada la Segona Guerra Mundial que el govern del
Estats Units va fer tractes amb companyies militars per tal de que
milloressin les funcions de les seves pròtesis.
A partir de llavors s’ha anat investigat i s’han trobat diferents dispositius
molt més lleugers, fets de plàstics i aluminis i materials que pretenien ferles més funcionals. Gràcies a la aparició dels microprocessadors, els chips
informàtics i la robòtica, actualment els afectats poden seguir un ritme de
vida igual al d’abans de la amputació.
Pel que fa a les pròtesis internes, al 1931 el cirurgià Marius Smith-Peterson
va crear la primera còtila de metall per ser utilitzat en l’artroplàstia parcial
de maluc. A partir dels seus avenços, diferents cirurgians començaran a
crear cap als anys quaranta diferents motlles femorals per als genolls.
Al 1938 es comença a utilitzar el cobalt i aliatges per a l’àmbit ortopèdic.
Al 1946, els germans Judet creen la primera pròtesis de maluc acrílica que
va acabar sent massa fràgil i es centren les futures investigacions en
materials metàl·lics.
No és fins a 1950 que es comencen a comercialitzar les primeres pròtesis de
maluc de ferro inoxidable. Es crea al 1968 la primera pròtesis de genoll
integral sense frontisses.
A partir de finals dels seixanta, els avenços que apareixen en tot l’àmbit de
la ortopèdia són molt nombrosos: es troben ciments fixadors, nous
materials que substitueixen als anteriors, empelts ossis, nou instrumental,
materials per evitar el desgast...
Estem en una època on hi ha gran competència entre les empreses que
provoca un desenvolupament molt ampli en tot el sector sobretot que
continua avui en dia.

2.1.3

Classificació

Es poden crear diferents classificacions de pròtesis segons diferents
paràmetres:


Tipus d’interacció: es diferencien dos tipus de pròtesis depenent de si
formen part del cos o estan col·locades de manera externa:
- Internes: inclou totes aquelles pròtesis que formen part del
cos humà substituint o modificant una part interna d’ell.
Necessiten cirurgia per a ser implantades i conviuen al cos
humà amb els altres elements vius amb els que interactua.
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Externes: son aquelles pròtesis que substitueixen un membre
del cos humà però que no interactua amb la part interna del
cos humà. Un exemple seria una pròtesis d’extremitat degut a
una amputació.
Localització en el cos: segons la part del cos on es troba la pròtesis es
pot classificar de la següent forma:
- Articulacions:
engloba
totes
aquelles
pròtesis
que
substitueixen una articulació humana o una part d’ella.
- Extremitats: elements dissenyats per tal de restaurar o
millorar la funció d’una extremitat del cos. S’hi inclourien els
braços i les cames, en tots els seus nivells.
- Dentals: element artificial que té coma objectiu restaurar
l’anatomia d’una o més peces dentals, retornant funcionament
normal.
- Auditiva o auxiliar auditiva: aparell que vol augmentar el sentit
de la oïda degut a que existeix una deficiència d’aquest.
- Facial: element artificial creat i adaptat de manera
personalitzada per tal de protegir i cobrir cavitats, teixits en
cicatrització o seqüeles
de trauma o d’altres alteracions,
mitjançant materials i pigments que permetin donar una
aparença semblant a la natural.
- Maxil·lofacial: pròtesis utilitzada en pacients que han perdut o
tenen malmesa alguna funció relacionada amb la part
maxil·lofacial com la parla, la masticació o l’aparença física.
- Mamària: pròtesis utilitzada en cirurgia estètica per a
augmentar la mida dels pits o per a reconstruir-los.
- Genital: poden ser tant per homes com per dones i són les
encarregades de suplir funcions, sobretot sexuals en el cas de
l’home, que ha estat malmesa.
- Ocular: substitució parcial o total d’una part del ull que ha
estat malmesa per un material o dispositiu que la solucionarà.
Avui en dia s’utilitza principalment PMMA per a la creació de
pròtesis oculars.
- Cardiovascular: inclou aquells materials capaços de suplir, o
millorar una funció del cor. Al 1970, gràcies al descobriment
de materials com el ePTFE, es va poder començar a lluitar
contra la malaltia vascular obstructiva crònica per tal de
mantenir la permeabilitat de la zona malalta.

-





Nivell d’energia: tenint en compte l’origen de l’energia necessària pel
funcionament de la pròtesis es pot classificar de la següent manera:
- Mecànica: activades per la força pròpia del pacient i que
funcionen gràcies a mecanismes mecànics
- Mioelèctrica: pròtesis actives de força aliena. S’activen al
detectar potencials elèctrics a la superfície de la pell quan hi
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-

ha una contracció muscular del monyó (Fig. 2.3). Gràcies a
elèctrodes i amplificadors es poden detectar les senyals.
Híbrida: es tracta d’una combinació dels dos mètodes explicats
anteriorment.

Figura 2.3. Pròtesis de braç mioelèctrica [3]


Funció: segons la seva funció poden ser:
- Actives: són totes aquelles pròtesis que pretenen restaurar la
funció del element que substitueixen.
- Passives: tenen una funció estètica o cosmètica, només
pretenen restaurar l’aspecte però no compleixen la funció que
haurien de complir.

2.2.
2.2.1.

Biomaterials
Història i definició

Es tracta d’un camp molt nou, motiu pel qual la història d’aquest és molt
breu però, tot i així, cal destacar alguns punts importants al llarg de la
història. Fa més de 2000 anys trobem els primers exemples d’ús de
biomaterials amb els Romans, els Asteques o el Xinesos que ja utilitzaven
or per a substituir dents. A més cal destacar que durant la història s’han
usat ulls de vidre i dents de fusta habitualment. Al 1937 es va començar a
utilitzar a odontologia PMMA. Passada la segona guerra mundial es
comencen a fer experiments amb diferents materials. Un exemple seria el
de Voorhes qui va experimentar implants vasculars amb el material usat en
paracaigudes(Vinyon N). A principis de 1960 ja s’usava PMMA i acer
inoxidable en operacions de pròtesis de maluc.
Tot i que els biomaterials ja s’estaven usant, encara ningú parlava d’aquest
terme pròpiament dit i definir en quin moment això va canviar és difícil. Tot
i així, és possible que el terme agafés força amb un congrés dut a terme a
la universitat de Clemson a finals dels anys seixanta. Això va ajudar a crear
al 1975 la societat dels biomaterials. Investigadors i enginyers es dediquen
a partir de llavors a trobar els diferents criteris de disseny i a explorar la
natura de la biocompatibilitat i partint de tot l’explicat, apareix la disciplina
pròpiament dita del “biomaterial”. A partir de l’evolució d’aquest camp,

21

molts altres cams van poder evolucionar com ara l’entrega de medicaments
o els sensors biomèdics.
Avui en dia existeixen departaments acadèmics de biomaterials, diferents
programes de biomaterials, instituts de recerca de la ciència i la tecnologia
dels biomaterials... A més existeixen centenars de companyies que treballen
amb biomaterials.

2.2.2.

Classificació

El materials utilitzats per a aplicacions mèdiques es poden classificar en cinc
grups principals:


Materials metàl·lics: són utilitzats com a biomaterials gràcies a la
seva excel·lent conductivitat elèctrica i tèrmica i les seves propietats
mecàniques. Degut a que en els metalls es troben electrons lliures, es
creen unes forces d’unió entre els ions metàl·lics positius molt forta
creant un enllaç no direccional que permet alterar la posició dels ions
metàl·lics sense destruir la estructura cristal·lina en un sòlid deformable
plàsticament.

Els principals metalls utilitzats son:
-

Acer inoxidable: el primer acer que es va utilitzar va ser el 188 ja que era mes fort i resistent a la corrosió que l’acer de
vanadi, que ja no s’utilitza degut a una inadequada resistència
a la corrosió in vivo. Més endavant l’acer 18-8Mo (conegut
com 316 acer inoxidable), que contenia un petit percentatge
de molibdè, es va utilitzar per tal d’augmentar la resistència a
la corrosió en solucions salines (medi cos humà). A aquest
aliatge, durant els anys 50, se li van reduir els percentatges
de carboni de 0.08% a 0.03% per tal de millorar encara més
la resistència ala corrosió i de minimitzar la sensibilització i
se’l va passar a conèixer com 316L acer inoxidable.
Actualment, aquets dos metalls son els mes utilitzats per a la
fabricació d’implants degut al seu no magnetisme i la alta
resistència a la corrosió. Tot i així, al estudiar les propietats
mecàniques d’aquests materials cala anar en compte ja que
inclús el 316L podria corroir-se dins del cos humà sota certes
circumstàncies d’alt estrès i regions pobres d’oxigen com ara
els contactes sota els cargols de la placa de fractura de l’os. És
per això que aquest metalls són només útils per a un ús
temporal com en plaques de fractura, cargols, plançons
femorals (Fig. 2.4) o claus de maluc.
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Figura 2.4. Plançó femoral d’acer inoxidable [4]

-

-

Aliatges CoCr: Trobem principalment dos tipus de aliatges de
crom-cobalt, l’aliatge CoCrMo emmotllable (1)
i l’aliatge
CoNiCrMo format per forja en calent (2). El primer ha estat
utilitzat durant dècades en odontologia i recentment en
articulacions artificials. El segon es relativament nou i s’utilitza
com a plançó en pròtesis d’articulacions que han de suportar
molta càrrega com el maluc o el genoll. Cal tenir en compte
que els productes metàl·lics alliberats a causa de la corrosió i
la erosió poden malmetre òrgans i teixits locals. S’ha observat
experimentalment que la partícula Co es tòxica pels
osteoblasts. El mòdul d’elasticitat dels aliatges de CrCo es
independent de la resistència a la tracció. Això podria tenir
alguns efectes pel que fa als diferents modes de transferència
de càrrega al os en canvis d’articulacions artificials tot i que no
està massa clar. El baix desgast ha estat reconegut com a un
avantatge en articulacions de maluc de metall-metall gràcies a
la seva duresa i resistència
Aliatges de titani: els primers intents d’utilitzar aquest tipus
d’aliatges daten dels anys 30. Gràcies a les seves propietats
mecano-químiques i la seva lleugeresa es considerat en
aplicacions d’implants. El titani es un material al·lotròpic amb
una estructura empaquetada hexagonal (HCP, α-Ti) i una
estructura cúbica centrada (BCC, β-Ti). Segons els
percentatges d’aliatges que s’hi afegeixen, es possible
modificar mitjançant diferents tècniques de processat per tal
de definir les propietats que més convinguin.

Materials ceràmics: les ceràmiques són utilitzades principalment en
el camp mèdic com a recavi d´ós. Al ser relativament inertes en el
cos humà, tenir una elevada força a la compressió i gràcies a la seva
aparença estètica, té un elevat ús en ortodòncia com a corones
dentals. A més, alguns carbonis són utilitzats com a implants en
reparació de vàlvules cardíaques. I cal destacar que gràcies a la seva
alta força específica i la seva biocompatibilitat, s’utilitzen també com
a reforçament en materials d’implants compostos i degut a l’aplicació
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de càrregues de tracció són usades en lligaments i tendons artificials.
Tot i així, a diferència de metalls i polímers, les ceràmiques són
difícils de trencar plàsticament degut als seus enllaços. Això provoca
que les ceràmiques no siguin dúctils i que es fracturin elàsticament
amb l’inici d’una esquerda. Les podem classificar de la següent
forma:
-

Ceràmiques no absorbibles: les ceràmiques relatives bio-inertes
mantenen les seves propietats físiques i mecàniques mentre
estan en el medi hoste. Són típicament utilitzades com a
implants d’estructura-suport com plaques òssies, claus ossis o
caps femorals però també les podem trobar en altres usos com
en tubs de ventilació, elements d’esterilització o equips
d’anestèsia. Existeixen diferents materials (Taula 2.1) d’aquest
tipus.

Aluminia
(Al2O3)

Ceràmiques
relatives bioinertes

Zircònia
(ZrO2)

Segons la ASTM (agencia americana de prova de
materials), l’aluminia per a ús com a implant ha
de contenir un 99,5% de aluminia pura i menys
d’un 0,1% de combinats SiO2 i òxids alcalins.
La seva força depèn principalment de la mida dels
grans i de la seva porositat, com més petits són
els grans, menor es la porositat i major és la
força.
S’ha utilitzat a seva forma cristal·lina simple en el
camp de la ortopèdica des de ja fa quaranta
anys. Degut a que és un material bastant dur
(20-30GPa) es pot utilitzar com a abrasiu.
L’aluminia policristal·lina també ha estat utilitzada
clínicament. La seva alta duresa va acompanyada
de una baixa fricció provocant que sigui inert en
ambient in vivo.
Es tracta d’un material ideal per a recanvis
d’articulacions i mai s’han observat rebuig o
toxicitat durant els primers 350 dies.
Les seves propietats són inferiors a les de la
aluminia però tot i així ha resultat un material
completament no reactiu al cos (experiments en
os de mono), durant 350 dies.
A
més
s’ha
observat
una
excel·lent
biocompatibilitat i bon comportament a la fricció
combinat amb polietilè d’ultra alt pes molecular.
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Els carbonis es poden trobar en múltiples formes
al·lotròpiques però només el carboni pirolític està
amplament utilitzat en implants, normalment com
a recobriment.
Les seves propietats estan molt lligades a la seva
densitat. L’augment de les seves propietats
mecàniques està directament relacionat amb
Carbonis l’augment de la seva densitat el que indica que
les seves propietats depenen principalment de
l’estructura agregada del material.
Els carbonis presenten una alta compatibilitat
amb el teixit viu. Un exemple seria l’èxit obtingut
del carbó pirolític utilitzat com a dispositiu de
recobriment amb sang per a la reparació de
vàlvules de cor malaltes i de vasos sanguinis.
Taula 2.1. Principals materials ceràmics no absorbibles [23]
-

Ceràmiques absorbibles: es van començar a utilitzar com a
substitució òsmia al 1969. Aquest tipus de ceràmiques es
degraden a l’interior del cos humà on el material reabsorbit es
canvia per teixit endogènic. Pràcticament totes les ceràmiques
biodegradables
son variacions de fosfats de calci. Lles
principals són (Taula 2.2):

Fosfat de calci

Ceràmiques
AlCaP

Coral·lina

S’utilitza com a
os artificial, recobriments sòlids o
porosos i altres.
Té propietats d’aïllament dielèctric però manca de
propietats piezoelèctriques o magnètiques.
Són un tipus de ceràmiques úniques capaces de proveir
un sistema cristal·logràfic multi ús on una fase de la
ceràmica implantada pot ser absorbida més ràpidament
que d’altres.
El coral és una substància natural elaborada per
invertebrats marins. La seva estructura porosa és única
per a cada espècies d’invertebrats marins. Degut a la
seva estructura similar a la del os, és seleccionada com a
implant ossi. Dona una estructura idònia
pel propi
creixement de l’os i el seu principal component, el
carbonat de calci, es absorbit gradualment pel cos.
El coral es podria convertir en hidroxiapatita mitjançant
un procés hidrotermal i pot ser utilitzada per a la
reparació traumàtica de l’os, recanvi d’os malat o
correcció de defectes ossis.
El biocoral està format de carbonat de calci cristal·lí.
Presenta una força a compressió i un mòdul d’elasticitat
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molt variable depenent de la seva porositat.

Ceràmiques
TCP

Ceràmiques
ZCaP

Ceràmiques
ZSCaP

Ceràmiques
FeCaP

-

Principalment utilitzat en dispositius d’entrega anestèsics
gràcies a la seva adient força mecànica. També s’utilitza
en implantació ja que provoca un bon creixement ossi i a
vegades pot inclús recanviar os endogènic.
El Zinc pot estar implicat en el procés de curació de
ferides.
Les ZCAP es van sintetitzar per la reparació de defectes
ossis i el subministrament de fàrmacs.
Presenta propietats dielèctriques al igual que les ALCAP.
Les ceràmiques ZSCAP s’endureixen i es fixen al afegir
aigua. A la implantació òssia, es fixen i s’endureixen en
contacte amb la sang i han estat utilitzades
experimentalment per a reparar defectes induïts en l’os.
Al igual que les ceràmiques ZSCAP, aquestes
s’endureixen i es fixen en contacte amb aigua. Estudis
duts a terme suggereixen una absorció completa de les
partícules de FECAP implantades en os en un període de
60 dies.
Taula 2.2. Principals materials ceràmics absorbibles [24]
Ceràmiques bioactives o de superfície reactiva: un cop
implantades en l’os, aquest tipus de ceràmiques formen forts
enllaços amb el teixit adjacent. Alguns exemples serien els
vidres no porosos, el bioglass o la hidroxiapatita. Un dels seus
nombrosos usos seria com a recobriment de pròtesis
metàl·liques ja que dona un enllaç fort amb els teixits
adjacents, fet molt important en pròtesis.(Taula 2.3)

Ceràmiques de Les ceràmiques de vidre usades per implantació són
vidre
sistemes basats en silicona oxidada amb o sense
pentòxid
de
fisòfor.
Es
tracta
de
ceràmiques
policristal·lines que es creen per cristal·lització controlada
del vidre.
Les seves primeres aplicacions eren en vidres
fotosensibles juntament amb altres metalls..
Les ceràmiques creades per implantació són SiO2-CaONa2O-P2O4 i Li2O-ZnO-SiO2.
De les primeres en trobem dos grups. Un va variar la
composició per tal d’obtenir la millor composició per
induir l’enllaç directe amb l’os que està directament
relacionat amb la formació simultània d’un fosfat de calci
i una fina capa a la superfície de SiO2. Si es forma primer
aquesta capa que la de fosfat de calci, l’enllaç directe
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amb l’os no té lloc.
Ceravital



Té una composició similar al Bioglass en SiO2 però varia
en altres components.
Gràcies a la controlada mida del gra i la millorada
resistència al dany en la superfície, la força de tracció pot
ser augmentada fins a un factor de dos. A més presenten
una resistència a rallada i abrasió molt similar a la del
safir.
D’altra banda presenta fragilitat i a més a més, les
limitacions de les composicions utilitzades per produir un
vidre ceràmic biocompatible dificulta la seva producció
que té considerablement una alta força mecànica. En
conseqüència, no es poden usar com a implants de gran
suport de càrrega com ara implants d’articulacions.
Taula 2.3. Principals materials ceràmics bioactius [25]

Materials polimèrics:
materials polimèrics sintètics han estat
amplament utilitzats en diverses aplicacions mèdiques com materials
prostètics, materials dentals, recobriments, encapsulaments, sistemes
de subministrament de medicaments, teixits d’enginyeria...
El seu
principal avantatge en comparació amb els biomaterials metàl·lics o
ceràmics és que són molt fàcils de fabricar en diferents formes, molt
fàcils de dur a terme un processat secundari, tenen un cost assequible i
estan disponibles amb propietats mecàniques i físiques desitjades. Tot i
que centenars de polímers poden ser fàcilment sintetitzats només entre
10 i 20 són utilitzats com a dispositius mèdics o implants.
- Clorur de polivinil (PVC): polímer rígid i amorf. Presenta una alta
viscositat per lo que és difícil de processar. S’utilitzen estabilitzadors
tèrmics per preveure el desgast tèrmic. S’usen resines per donar-li
més flexibilitat. Les làmines de PVC són utilitzades a la sang i en
bosses d’emmagatzematge de solucions i empaquetament quirúrgics.
Tubs de PVC s’acostumen a utilitzar en administració intravenosa,
diàlisis, catèters i cànules.
- Polietilè (PE): es troba comercialment en diferents graus de densitat.
El HDPE, d’alta densitat es utilitzats en ampolles farmacèutiques, teles
no teixides i taps. El LDPE, de baixa densitat, es troba en contenidors
flexibles, o polímers per empaquetament. El LLDPE, de baixa densitat
linear, es troba en bosses gràcies a la seva residència. El VLDPE, de
molt baixa densitat, s’utilitza en tubs d’extrusió. UHMWPE, d’ultra alt
pes molecular, s’usa en implants ortopèdics, principalment per
aplicacions de suport de càrrega com articulacions de genoll.(Fig. 2.5)
-

Polipropilè (PP): presenta unes propietats termals i físiques i una
densitat similar a la dels PE. Es combina amb diferents additius per
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tal de millorar-les seves propietats físiques i el seu procés . Té una
alta vida a la flexió i una excel·lent resistència a trencament per
esquerda. Així doncs, s’utilitza en articulacions de dit, membranes
d’oxigenació de sang, empaquetament de dispositius, solucions,
medicaments, sutura, empelts artificials vasculars...

Figura 2.5. Polietilè d’una pròtesis de genoll (part blanca) [5]
-

-

-

-

Polimetil metacrilat (PMMA): material amorf amb bona resistència . es
el millor material conegut per una excepcional transparència la llum
(92%), alt índex de refracció i bones propietats al desgast. Es pot
processar fàcilment i s’utilitza en un gran ventall d’aplicacions
mèdiques com ara bombeig de sang, membranes per dialització de
sang, i diagnosis in vitro. També es troba en lents de contacte i lents
oculars implantables gràcies ales seves característiques òptiques.,
dentadures, pròtesis maxil·lofacials, i en ciments per fixació de
pròtesis d’articulació.
Poliestirè i copolímers (PS): el trobem en diferents formes. El GPPS,
que no està modificat, presenta una bona transparència, fàcil
fabricació, estabilitat tèrmica i baixa gravetat específica. S’utilitza en
flascons de cultiu de teixits, llaunes de buit o tubs de botella El HIPS,
d’alt impacte, conté un modificador de goma que forma una enllaç
químic amb cadenes PS.
Polièster (PE): es troben normalment en aplicacions mèdiques gràcies
ales seves característiques físiques i químiques. El PET és el mes
utilitzat i important ja que s’utilitza en sutures, empelts de teixit
vascular i malles. És hidrofòbic, resident a hidròlisi en àcids diluïts i es
pot transformar amb tècniques convencionals en diferents articles
com catèters o vàlvules.
Poliamides (nilons): presenten una gran habilitat de formació de
fibres i un alt grau de cristal·linitat, fet que augmenta la força entre la
direcció de les fibres. Entre les seves aplicacions destaquen sutures,
pel·lícules, envasos de dispositius mèdics, recobriments, barreres
d’adhesió per a la prevenció i l'enginyeria de teixits.
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-

-

-

Polímers fluoro carbonats: el més conegut és PTFE (Tefló®). Es
tracta d’un polímer altament cristal·lí (94%) de molt alta densitat i
baix mòdul elàstic i alta força de tracció. A més té una baixa tensió de
superfície i un coeficient de fracció de 0,1. Les seves principals
aplicacions biomèdiques són catèters, tubs de drenatge, auriculars,
filtres, aparells de ventilació, guants, torniquets, branques
d'accessoris...
Gomes: tant les gomes sintètiques com les naturals o la silicona han
estat utilitzades per a implants. Les naturals, estan principalment
fetes del làtex d’un arbre i es compatible en sang en la seva forma
pura. Afegint alguns compostos mostra major compatibilitat en sang.
Les sintètiques es van desenvolupar com a substitut de les naturals
però han estat rarament usades en implants. Les silicones, són uns
dels pocs polímers creats per a ús mèdic. Presenten un baix pes
molecular, una baixa viscositat i poden ser creuades per incrementar
el seu pes.
Poliuretans: són amplament utilitzats com a implants de cobriment
(Fig. 2.6). Presenta una alta resistència al oli a químics i es bastant
fort.

Figura 2.6. Cinta adhesiva de poliuretà [6]
-

-

Poliacetat, polisulfona i policarbonat: aquest polímers tenen unes
excel·lents propietats mecàniques, tèrmiques i químiques. Les
principals aplicacions dels poliacetats i les polisufones son com a
implants mentre que el policarbonat té aplicacions en dispositius
d’assistència de cor i pulmons. Els poliacetats presenten unes
excel·lents propietats mecàniques (resistència majoria de químics i
aigües a altes temperatures). Les polisulfones són altament estables a
la majoria de químics però no a dissolvents orgànics polars. Els
policarbonats també presenten bones característiques mecàniques i
tèrmiques, hidrofobocitat i propietats antioxidants.
Polimers biodegradables: alguns d’aquest tipo de polímers han estat
utilitzats en diverses aplicacions mèdiques. PLA, PGA i PLGA son
polímers bioabsorbibles que es degraden per la escissió dels enllaços
estèrics.
La hidròlisi del PLA provoca àcid làctic que finalment
s’allibera en forma de CO2 i aigua al igual que el PGA. Pel que fa al
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PLGA pot ser controlat durant setmanes i es adequat per reparació de
teixits d’enginyeria.


Materials compostos: es tracta de materials sòlids que contenen dos o
més materials diferents constituents o fases separades en una escala
major de l’atòmica. Els materials biològics naturals acostumen a ser
materials compostos com ara l’os, la fusta, el cartílag o la pell.
Normalment, aquest tipus de materials acostumen a tenir una estructura
jeràrquica on es poden apreciar característiques d’estructura particular,
fibrosa i porosa. Aquest tipus de material ofereixen un ampli ventall
d’avantatges comparat amb els materials homogenis. A més aquest
tipus de materials ofereixen la possibilitat de ser modificats per lo que
ofereixen un control considerable de les seves propietats. Algunes de les
seves aplicacions principals son: materials compostos de farciment
dental, ciment ossi metil metacrilat reforçat, polietilè d'ultra alt pes
molecular i implants ortopèdics amb superfícies poroses.
- Compostos de partícules: es recomana reforçar
un material,
normalment un polímer, mitjançant la inclusió de partícules. Un
exemple seria la incorporació de partícules a un ciment PMMA on se li
afegeixen partícules d’os per millorar la rigidesa la vida a fatiga
considerablement. A més, les partícules d’os a la interfície amb el os
del pacient, són reabsorbides i reemplaçades per nou teixit ossi. Un
altre exemple seria la goma usada en catèters que normalment es
reforça amb una fina capa de SiO2 per fer-la més forta i dura. Així
doncs, trobem una infinitat d’exemples on mitjançant la combinació
de materials s’aconsegueixen unes millors propietats.
- Compostos fibrosos: les fibres incorporades en un material augmenten
la seva duresa, resistència, vida a fatiga i d’altres propietats. Les
fibres són mecànicament més efectives en aconseguir un compost fort
i rígid que els partícules. Cal tenir en comte la direccionalitat de les
fibres ja que té molta influència en la millora de les propietat ( molt
forts longitudinalment i dèbils transversalment). Les aplicacions dels
compostos de fibra curts s’utilitzen en moltes aplicacions. Un exemple
seria les fibres de carboni que han estat incorporades a UHMWPE
utilitzat en pròtesis totals de genoll en pacient d’edat avançada. Un
altre exemple seria el del PMMA, que al ser dèbil comparat amb l’os,
necessita ser reforçat. Per això s’han utilitzat fibres de diferents
materials per a aconseguir una millora del seu comportament com són
les fibres de metall (per a reforçar el ciment utilitzat en cirurgies
d’estabilització fets d’una aliatge Cr-Co o d’acer inoxidable), fibres de
grafit (per aconseguir una millora de les seves propietats mecàniques
i una reducció de l’augment de temperatura provocat durant la
polimerització del PMMA al cos (augment que podia causar necrosis
d’una porció de l’os on s’implantava)) o fibres de titani (per a
augmentar un 51% la seva duresa i un 5% el contingut volumètric de
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la fibra). Tot i així, cal destacar la problemàtica que es té en aquests
ciments on apareix un augment de la viscositat del material no
polimeritzat que dificulta al cirurgià donar forma al ciment en els
operacions.

Pel que fa als metalls, són molt utilitzats en pròtesis de maluc, en
el component femoral però presenten el problema de que són més
rígids que l’os provocant un estrès mecànic a l’os. Així doncs, s’han
investigat materials compostos fibrosos que permeten una major
deformabilitat sense malmetre l’os (amb fibres de carboni en una
matriu de PEEK). Aquestes pròtesis suporten una alta càrrega
estàtica
-

Compostos porosos: la presència de porositats ens ajuda a reduir la
rigidesa del material fet que es desitja en alguns casos com ara en les
estructures flexibles com filtres o dispositius de flotació; o
en
biomaterials com els recobriments per promoure el creixement de
teixit. A més a més, els materials porosos en implants permeten els
creixement de teixit, que és un efecte desitjat ja que permet que
l’implant s’ancori al teixit del seu voltant. Es consideren importants
dos compostos porosos per a implants: (1) l’implant abans dels
creixement intern on els pors s’omplen de teixit fluid que no altera les
propietats mecàniques i (2) l’implant omplert amb teixit on la força i
resistència dels pors és molt més baixa que en el cas anterior. Cal
destacar la importància biològica que té la mida del por principalment
en implants ortopèdics ja que amb un por superior a 150 µm es dona
creixement intern que provoca l’ancoratge al cos. Al implantar un
teixit porós al cos s’ha observat que primer els pors s’omplen de sang
que es coagula, després de cèl·lules mare osteoprogenitores i
finalment a les 4 setmanes de trabècules òssies que esdevindrà os.
EL creixement de l’os depèn de l’estabilitat mecànica durant els
primeres etapes, així doncs, si es dona massa moviment, el teixit es
tornarà teixit cicatritzat cartilaginós en lloc d’os.
Aquest tipus de teixit té moltes aplicacions diferents com en la
creació de vasos sanguinis.

2.2.3.

Aplicacions dels biomaterials en cirurgia ortopèdica

El desenvolupament d’un material per a ús ortopèdic ha de complir les
mateixes regles que qualsevol altre implant: no ha de provocar un efecte
perjudicial en un ambient biològic i no ha de ser atacat adversament pel
teixit del voltant del cos receptor. Cal tenir en compte les propietats
específiques del teixit on s’hi implanta el material, en aquest cas teixit
calcificat per entendre els factors que determinen els disseny de l’implant.


Estructura i propietats del teixit calcificat
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En el cos humà trobem diferent tipus de teixit calcificat però tots tenen una
cosa en comú a més del principal component proteic, col·lagen i altres
petites quantitats de fases orgàniques; hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2).
Cal destacar els quatre nivells d’organització d’os compacte cortical mostrat
seguidament. (Fig. 2.7)
- El primer nivell està format per una estructura de col·lagen helicoïdal
triple (tropocol·lagen) i hidroxiapatita. Aquesta barreja dóna propietats
físiques seriosament compromeses.
- El segon nivell es definit com el nivell estructural. La hidroxiapatita es
troba connectada amb el col·lagen inter i intra fibril·larment. S’hi poden
modelar les propietats elàstiques.
- El tercer nivell s’hi observen estructures més llargues, fibres i manats
de fibres. Es tracta del nivell microestructura que ens permet definir les
propietats macroscòpiques de l’os.

Figura 2.7. Estructura i composició òssia [7]

-

Degut a que una part significativa de l’os està formada per col·lagen, a
més de ser anisotròpic i no homogeni, és viscoelàstic.
Propietats elàstiques: mitjançant diferents estudis mecànics, s’han
pogut determinar aquestes propietats donant informació sobre mòdul
de Young i coeficient de Poisson, la tensió de fluència, tensió a fractura,
força elàstica i plàstica en tensió, compressió, torsió, cisalla i fatiga.
Gràcies a tot això s’ha pogut determinar una relació directe entre les
propietats del ós i els materials que el formen. Això ens ha mostrat que
l’os té tant una simetria hexagonal que necessita 5 elasticitats o
coeficients de rigidesa per tal de descriure les propietats, com una
simetria elàstiques ortoròmbica que requereix nou constants d’aquest
tipus. La relació de la anisotropia elàstica i la relació amb la
microestructura òssia resulta fonamental en el estudi de les seves
propietats. És molt important conèixer quins canvis pateix l’os en la
remodelació i reabsorció i ve definit per la Llei de Hooke.
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-



Propietats viscoelàstiques: en els últims anys s’han dut a terme estudis
viscoelàstics i s’han fet mesures de deformació, relaxació de tensions,
dependència de rati de força i d’altres mesures dinàmiques. Els estudis
han demostrat que l’os no és lineal i que és termo-reològicament
complexa. Cal destacar que tot i no se lineal, la no linealitat apareix
fora del rang fisiològic d’interès i es pot usar la integral de Boltzmann
per establir-ne relacions.
Biomaterials usats

-

Metalls: degut a que la principal funció dels ossos llargs és actuar com
a suport de càrregues, té sentit que els primers materials introduïts
com a substitució d’articulacions fossin els metalls. Acers inoxidables
tipus 316L o aliatges Cr-Co van ser els primers escollits gràcies a la
seva relativament bona resistència a la corrosió i a fatiga dins el cos
humà; a més a més de les seves propietats mecàniques. Tot i així, ens
trobem amb certes restriccions de mida i disseny i fallades per fatiga.
La pròtesis de maluc ha estat el camp més actiu de desenvolupament.
Trobem una gran millora gràcies al ortopèdic anglès John Charnely al
1972, qui va dur a terme una artroplàstia total de maluc que consistia
en una pròtesis femoral metàl·lica retinguda al lloc per PMMA (Fig. 2.8).
Aquest model ha anat evolucionant fins avui en dia però no ha deixat
de ser un referent en les pròtesis de maluc.
Alhora d’escollir els materials adients, cal centrar-se principalment en
les propietats del material, apart de la necessitat de ser
biocompatibles. Després del èxit del reemplaçament de pròtesis total
de maluc, combinacions de materials similars van ser usades en altres
articulacions i parts, a més a més dels ja mencionats Cr-Co i AISI316L, apareix el l’aliatge Ti6A14V.

Figura 2.8. John Charnely i el
33seu model de pròtesis de maluc [8]

Existeixen diferents llibres i publicacions de diferents biomaterials per a
implants com el Comitè F4 ASTM en materials per a implants
quirúrgics. Avui en dia els principals metalls utilitzats son aliatges de Cr
Co i Ti i acers inoxidables. Alguns dels més usats són:
o Acer inoxidable: el austenític és el més usat en implants que no
estaran de manera prolongada en contacte amb el teixit viu,
com els cargols per ossos, les plaques i els claus Inter
medul·lars.
Tipus Condició
Reconegut
316 Acabat en fred
Treballat en fred
Reconegut
316L Acabat en fred
Treballat en fred

Tensió
trencament
(MPa)
515
620
860
505
605
860

Límit
(MPa)
205
310
690
195
295
690

elàstic

Elongació (%)
40
35
12
40
34
12

Taula 2.4. Propietats d’acer inoxidable [26]
o

o

Aliatges Co-Cr: Aquest tipus d’aliatges són usats en aplicacions
de tots els àmbits, no tan sols mèdiques, gràcies a la seva
elevada resistència al desgast. Presenten una millor resistència
a la corrosió que els acers inoxidables i presenten una alta
duresa, fet que fa que s’utilitzin en dispositius permanents de
subjecció o en reemplaçament d’articulacions. Posseeixen
propietats mecàniques molt bones per a aquest ús: tolerància a
altes càrregues o alta resistència atracció i fatiga.
En trobem de dos tipus principalment:
 Aliatge colat Co-Cr-Mo
 Aliatges forjats Co-Ni-Cr-Mo
Al afegir-hi el molibdè s’aconsegueix un gra més petit, donant
una major resistència. També s’hi pot afegir Tungstè per
millorar-ne les propietats.
Titani comercial pur: les propietats del titani depenent
principalment del seu grau de puresa. En distingim dos de
diferents: els d’alta puresa i els comercialment purs en 4 graus
diferents de puresa. Si s’hi augmenta el contingut d’oxigen,
s’augmenta la resistència a la tracció i la resistència a la
fluència.
Es tracta d’un material molt resistent, adaptable i compatible.
Es caracteritza principalment per una alta lleugeresa, alta
resistència a corrosió, baix mòdul d’elasticitat i baixa expansió
tèrmica. No acostuma a produir reaccions al·lèrgiques i forma
un bon ancoratge a la superfície òssia per tal de que l’os creixi.
S’usa en grapes per a cirurgia ortopèdica, material
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d’osteosíntesi, pròtesis de genoll i maluc, cargols ossis,
implants dentals i vàlvules cardíaques.
El seu principal desavantatge és l’alt cost degut a un procés de
fabricació complicat.
o

Aliatge de titani Ti6A14V: l’objectiu de crear l’aliatge és
millorar-ne les propietats mecàniques. Presenta una millor
resistència a la corrosió, inclús superior als acers inoxidable si
aliatges Cr-Co. S’usa principalment en plançons femorals de
maluc, plaques (Fig. 2.9), cargols, barres i claus.

Figura 2.9. Placa d’osteosíntesis [9]

-

Polímers: trobem dos aplicacions principals en ortopèdia on s’usen.
o Primer els tenim com a components d’unió de pròtesis. Presenten
un baix coeficient de fricció i una baixa taxa de desgast en
contacte amb una superfície de metall o ceràmica. En un inici
Charnely va utilitzar tefló com a component acetabular en
l’artroplàstia de maluc però va resultar que tenia una deformació
accelerada i baixa residència a la corrosió així que es va substituir
per UHMWPE
o En segon lloc són usats com a fixació com a interfície estructural
entre el component de l’implant i el teixit ossi. És doncs en aquets
cas on les propietats mecàniques tenen una major importància.
Charnely, torna a ser el primer en usar PMMA com a junta per
fixar els dos components i distribuir les càrregues uniformement
sobre l’implant de l’os. Avui en dia s’usa PS com a recobriment
porus en implants metàl·lics per a permetre enclavament a través
del creixement de l’os i/o el teixit tou a través dels porus.
Algunes de les propietats mecàniques característiques són la
tensió de fluència, la resistència a deformació o la taxa de
desgast. Els principals usos dels polímers en cirurgia ortopèdica
són:
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Polímers sintètics no degradables
PMMA
Epòxids
Poliacetats
Poliamides, polièster, poliolefines
Elastòmers de Poliamida
Polietercetones
Poliimides
Polisulfones
Poliuretans

per a usos en cirurgia ortopèdica
Ciment ossi
Materials protectors
Parts estructurals
Sutures
Per tapar ferides
Components estructurals i ortopèdia
Components estructurals
Components estructurals i ortopèdia
Revestiment compatible amb la sang
Teixits
d’alta
resistència
com
UHMWPE
pròtesis articulars
Taula 2.5. Polímers sintètics per a cirurgia ortopèdica [27]

-

Ceràmiques i vidres: la principal especial característica d’aquest
materials és la seva porositat. Al ser porós, ajuda a la implantació de
l’os dins la pròpia estructura de manera que s’aconsegueix enfortir la
unió amb integritat estructural. Presenten però, una restricció deguda a
la seva alta fragilitat que no permet el seu ús quan es requereixen
prestacions mecàniques elevades, tot i que algunes presenten
propietats físiques excel·lents (no presenten corrosió ni oxidació en
medi biològic i tenen una elevada duresa que els fa resistents a fricció i
desgast). Els principals bioceràmics són l’òxid d’alumini, de zirconi i
ceràmiques bioactives.
o Òxid d’alumini (Aluminia): s’utilitza enlloc del polietilè com a
acetàbul en artroplàstia de maluc degut a la seva alta resistència
a fricció, l’alta resistència al desgast, l’alta solidesa i la
biocompatibilitat. Es necessari un 99,5% con un màxim de SiO2
combinat amb òxids alcalins
o Zircònia: s’utilitza principalment cop a caps femoral (Fig. 2.10) en
operacions d’artroplàstia da maluc gràcies a la seva excel·lent
resistència mecànica i tenacitat a la fractura i al elevat mòdul de
Young (semblant al acer inoxidable).

Figura 2.10 Cap femoral d’alúmina endurida amb zircònia [10]
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o

-

Ceràmiques bioactives (bioglass i ceravital): ajuden a la
osteoinducció i osteoconducció i s’utilitzen en pròtesis dentals i
ortopèdiques.

Compostos: l’objectiu principal es imitar l’estructura de la matèria viva
mitjançant la combinació de diferents tipus de material. En l’àmbit de la
cirurgia ortopèdica trobem principalment:
o UHMWPE millorat: gràcies a la incorporació de fibres de carboni
per articulacions de maluc.
o PMMA millorat: se li poden incorporar diversos materials com
fibres de Cr-Co per millorar el ciment ossi, fibres de titani per
augmentar-ne la duresa, fibres de grafit per incrementar les
propietats mecàniques o partícules d’os per crear un ciment ossi
més rígid.
o Matriu de PEEK amb fibra de carboni: usat en pròtesis de maluc.

2.2.4.

Biocompatibilitat i seguretat

Definim la biocompatibilitat com la capacitat d’un material de ser emprat en
el cos humà per avaluar, tractar, augmentar o substituir un òrgan, teixit o
funció; reaccionant de manera adequada, sense que es detecti com a cos
estrany i es produeixi una reacció de defensa.
Per a avaluar la biocompatibilitat ho farem segons la legislació. L’anàlisi de
biocompatibilitat és bàsica per el procés de fabricació i forma part de
l’anàlisi de riscos de un producte sanitari. L’estàndard de normes de
biocompatibilitat són: Norma ISO 10993, normes ASTM/USP, Norma BSI
que asseguren que un producte destinat a ser emprat amb el cos humà
sigui biocompatible.
Trobem diferents tipus d’assaigs a la resposta biològica inicial:
- Citotoxicitat: Són tests que determinen en cultiu, es a dir in vitro, la
mort cel·lular (lisis), la inhibició del creixement cel·lular i altres
defectes deguts al biomaterial i els seus extractes. Està descrit a la
norma UNE-EN ISO 10993-5.
- Sensibilització: Són tests que analitzen el potencial de sensibilització
(reaccions al·lèrgiques) per contacte amb el biomaterial o els seus
extractes o lixiviats. Es fan amb un model animal adient i estan
descrits a la norma UNE EN ISO 10993-10.
- Irritació: Tests que analitzen el potencial de irritació per contacte
amb la pell, els ulls o les membranes mucoses del biomaterial o els
seus extractes o lixiviats. Es fan amb un model animal adient i amb el
temps i tipus de contacte més apropiat a la indicació del producte
sanitari. Esta descrit segons la norma UNE EN ISO 10993-10.
- Reactivitat intercutània: Tests que analitzen les reaccions localitzades
del teixit amb l’extracte o lixiviats del biomaterial. Es fan servir quan
els assaigs d’irritació no són suficients (aplicacions del sistema
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circulatori) o per a mostres hidròfobes. Està descrit a la norma UNE
EN ISO 10993-10.
Toxicitat sistèmica (aguda): Assaig per a estimar els efectes nocius
potencials de una exposició al biomaterial i/o extractes inferior a 24
hores en el model animal. Són adients quan l’aplicació permeti
l’absorció de lixiviats o productes de degradació tòxics. Aquest test
inclou l’assaig de pirogenicitat (inducció a febre) que de vegades es
produeix per endotoxines bacterianes. Descrit a la noma UNE EN ISO
10993-11.
Toxicitat subaguda i subcrònica: Efectes nocius potencials d’una
exposició de més de 24 hores i inferior al 10% de la vida del model
animal emprat. Si es coneixen les dades de toxicitat del biomaterial
es pot prescindir. Descrit a la norma UNE EN ISO 10993-11.
Genotoxicitat: S’utilitzen cultius cel·lulars per a analitzar alteracions
genòmiques degudes a toxicitat de biomaterials i/o extractes. Descrit
a la norma UNE EN ISO 10993-3.
Implantació: Assaig per a avaluar els efectes patològics locals sobre
els teixits vius del biomaterial o el producte final implantat al teixit i
zona definit per a la seva aplicació. Cal ajustar el tipus i duració del
contacte a l’aplicació definida. Descrit a la norma UNE EN ISO 109936.
Toxicitat crònica: Efectes nocius potencials de una exposició superior
al 10% de la vida del model animal emprat. Descrit a la norma UNE
EN ISO 10993-11.
Carcinogenicitat: Determina el potencial oncogènic del producte
sanitari en el model animal, al llarg de la vida del animal. Descrit a la
norma UNE EN ISO 10993-3.
Toxicitat sobre la funció reproductora i el desenvolupament: Es
determina els efectes potencials sobre aquestes funcions en el model
animal aplicat, segons l’ús del producte. UNE EN ISO 10993-3.
Biodegradació: Assaigs que es fan quan hi ha la possibilitat de
reabsorció o degradació del biomaterial. Es determinen els processos
d’absorció, distribució, transformació i eliminació dels productes de
degradació i/o lixiviats. Descrit a la norma UNE EN ISO 10993-9.

Es fa la selecció del biomaterial segons dues premisses:
- Segons el tipus de contacte amb el cos (sense contacte, en contacte
amb la superfície, amb comunicació externa o implantables )
- Segons la duració del contacte (limitada, prolongada o permanent)
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2.3.
2.3.1.

Pròtesis internes
Anatomia bàsica genoll i maluc

Per poder entendre els diferents tipus de pròtesis articulars de maluc i
genoll, cal primer comprendre els principals components i el funcionament
general d’ambdues articulacions:


MALUC

Es tracta d’una articulació de tipus enartrosis (realitza tots els
moviments possibles ne l’espai) composta per:
- La còtila: part còncava que s’encarrega de retenir el cap amb un
-

lligament i una càpsula fibrosa.
El cap femoral: part convexa que actua coma superfície articular. És
on hi trobem la zona mes gruixuda de cartílag i on es transmeten les
forces.

Figura 2.11. Anatomia bàsica maluc [11]
La càpsula articular és un maniguet de tipus fibrós que envolta les
superfícies articulars i que contribueix a la solides i la estabilitat de
l’articulació.
Degut a les característiques anatòmiques, es tracta d’una articulació que
presenta una escassa patologia, generalment a causa de la degeneració,
provocada per l’alta carga que ha de suportar (1,6 vegades el total del pes
corporal al caminar i fins a 5 cops en carrera). Segons l’angle d’inclinació
del cap femoral podem trobar diferents anomalies que poden interferir en la
marxa humana. El maluc presenta un rang de moviments molt amplis en
tots els plans que venen limitats i controlats pels diferents lligament i
músculs.
Els principals lligaments (Fig. 2.12) i que la estabilitzen i la reforcen, a més
de limitar els moviments són:
- Lligament rodó: lligament en estudi que es creu que preveu
luxacions de maluc i funciona com a vascularitzador i formador de
nutrients i líquid sinovial.
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-

Lligament iliofemoral: considerat el més fort del cos humà limita les
moviments d’extensió i rotació.
Lligament pubofemoral: reforça la part inferior de l’articulació. Limita
els moviments d’adducció, extensió i rotació externa.
Lligament isquiofemoral: limita les moviments d’adducció, extensió i
rotació interna.

Figura 2.12. Principals lligaments de l’articulació del maluc [12]

Els principals músculs que permeten la seva mobilitat classificats segons els
moviments que permeten són:
- Abducció: glutis (major, menor i mig), i tensor de la fàscia lata.
- Adducció: múscul adductor major de la cuixa, múscul adductor llarg
de la cuixa, múscul adductor curt de la cuixa, múscul recte intern de
la cuixa i pectini.
- Rotació interna: tensor de la fàscia lata, gluti menor i gluti mitjà.
- Rotació externa: Gèmini superior, Gèmini inferior, obturador intern,
obturador extern, piramidal de la pelvis i quadrat crural.
- Extensió: gluti major i isquitibials
- Flexió:recte anteriordel quàdriceps, psoes ilíac, sartori i tensor de la
fàscia lata.


GENOLL

Articulació formada per dues articulacions diferents:
- Articulació femoro-tibial de tipus condilartrosis (efectua tots els

-

moviments menys rotació). La seves principals funcions són
augmentar el braç efectiu de palanca del quàdriceps, estabilitzar el
genoll quan s’hi aplica càrrega, actuar com a escut ossi i com a
transmissor de força en flexió.
Articulació femoro-rotuliana de tipus trocleartrosis
(efectua
moviments de flexió i extensió). Té dues principals funcions:
suportar i transmetre les càrregues i donar estabilitat. A més també
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actuar com a amortidora d’impactes, prevenint l’atrapament sinovial
i lubricant.
El conjunt d’ambdues articulacions formen el genoll que es tracta de
la articulació principal de les extremitats inferiors ja que uneix els dos
principals ossos, el fèmur i la tíbia, i hi trobem la ròtula que articula el
fèmur. Està envoltada per diferents lligaments (Fig. 2.13) que li
donen estabilitat:

Figura 2.13. Estructura articulació del genoll [13]

-

-






Lligaments laterals: que ne trobem dos de diferents:
o MCL: actua com a fre al moviment valga del genoll i fixa
el fèmur al voltant de l’eix de rotació.
o LCL: actua com a fre estàtic del desplaçament vara.
Lligaments creuats: en trobem dos de diferents:
o ACL: actua com a fre estàtic del desplaçament anterior.
o PCL: actua com a fre estàtic del desplaçament anterior i
frena la rotació de la tíbia sobre el fèmur.

Cal destacar la funció del menisc que actuar com a transmissor de
forces de compressió entre la tíbia i el fèmur. Els principals músculs
que hi trobem, segons els moviments en els que intervenen, són:
Flexió: isquiotibials (bíceps femoral, múscul semi membranós i múscul
semi tendinós) i els accessoris (el popliti i el sartori).
Extensió: el quàdriceps, format per el recte femoral, el vast medial, el
vast lateral i el vast intermedi.
Rotació interna: el sartori, el semi tendinós, el semi membranós, el
recte intern i el popliti.
Rotació externa: el tensor de la fàscia lata i el bíceps femoral.
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2.3.2.

Pròtesis de genoll

Les pròtesis de genoll substitueixen la funció del genoll. Les causa més
habitual que implica la necessitat de l’ús d’una pròtesis de maluc és la
artritis:
 Osteo-artritis: està relacionada amb el desgast que provoca l’edat de
l’artritis. Sol passar en pacients amb edats superiors als 50 anys.
Principalment, el cartílag s’estova i es desgasta causant dolor i
rigidesa.
 Artritis reumàtica: La membrana sinovial s’inflama i danya el cartílag
al llarg del temps causant dolor i rigidesa. És la forma més comuna.
 Artritis post-traumàtica: pot provocar una lesió greu del genoll degut
a fractures dels ossos que envolten el genoll, danyant el cartílag amb
el temps causant dolor i limitant la seva funcionalitat.
La substitució del genoll per una pròtesis, conegut com artroplàstia de
genoll, segueix quatre passos principals:
a. Preparació de l’os: s’elimina el material malmès (os i cartílag) i es
prepara per implantar la pròtesi.
b. Posicionament dels implants metàl·lics: Es col·loquen els elements
metàl·lics de la pròtesis en tíbia i fèmur.
c. Recobriment de la ròtula: es talla la superfície de la ròtula i es
substitueix per un recobriment plàstic
d. Inserció de l’espaiador: s’insereix un espaiador entre el components
(polietilè) per crear una superfície de lliscament suau.

Figura 2.14. Abans i després d’una pròtesis total de genoll [14]
Existeixen diferents tipus de pròtesis de genoll que s’escolliran en funció de
diferents factors. Avui en dia, existeixen implants que reconeixen la
complexitat d’aquesta articulació i permeten un moviment normal del
genoll. Existeixen més de 150 models diferents al mercat. Segons el cas de
cada pacient diferents tipus de pròtesis existeixen. Principalment les podem
dividir en dos sectors segons els elements que es reemplacen:



Parcials o unicompartimentals (Fig. 2.15): pròtesis de genoll que
només substitueixen una part de l’articulació. S’aplica normalment en
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pacients que tenen una part de l’articulació afectada però no tota,
alguns exemples d’ús d’aquestes pròtesis seria en pacients d’edat
avançada, prims i de poca activitat física, que no presentin una artritis
molt greu, que conserven un bon rang de moviment en el genoll i/o
que presenten una deformitat lleu. Per poder aplicar una pròtesis
d’aquest tipus és necessari que els lligaments siguin estable si funcionin
adientment. Existeixen diferents tipus:
-

Femorotibial: substitueix aquest subarticulació del genoll. Es
aconsellada en pacients que presenten artrosi femorotibial aïllada.
Rotulofemoral: substitueix aquesta subarticulació del genoll i es
aconsellada en pacients amb artrosi rotulofemoral aïllada.

Figura 2.15. Pròtesis parcial de genoll [15]



Totals o tricompartimentals: pròtesis de genoll que substitueix
l’articulació sencera. S’aplica en la majoria de casos sobretot en
pacients que presenten artrosis o artritis. Aquest tipus de pròtesis està
formada per: un component que recobreix la superfície del fèmur, un
que recobreix la superfície de la tíbia i un insert de polietilè per tal
d’aconseguir superfície congruents per permetre un moviment
semblant al genoll normal. Existeixen diferents models:
-

-

-

Estabilitzat-posterior: tipus més comú on es retiren els lligaments
creuats i part de l’implant es substitueix pel lligament creuat
posterior (PCL). El component tibial té una lleva (part interior que
encaixa en una barra especial). Aquest component treballa per dur
a terme la funció del creuat posterior, evitar que el fèmur llisqui
en excés endavant al doblegar el genoll.
Creuat de retenció: es manté el lligament creuat posterior però
s’elimina l’anterior. No conté lleva ni pal central. Es tracta d’un
implant apropiat per pacient on el lligament creuat posterior està
prou sà.
Bi-creuat de retenció: es mantenen els lligaments creuats, tant
l’anterior com el posterior. Deixant aquests dos lligaments la
sensació és més semblant a un genoll real. Es tracta d’un model
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molt nou però prova de ser l’opció escollida quan els lligaments
estan prou sans.
Si ens centrem en com es fixen les pròtesis trobem la següent classificació:
 Cimentada: opció més utilitzada ja que assegura una bona fixació
mitjançant un ciment normalment fabricat amb PMMA.
 No-cimentada: en aquest cas l’implant va a pressió a l’os. Els implants
d’aquest tipus estan fabricats amb materials que promouen el
creixement de l’os nou a la superfície de l’implant.
 Híbrida: és una barreja dels dos tipus. En aquest cas s’usa ciment pel
component tibial i patel·lar però no se-n’usa pel component femoral.
Finalment cal remarcar que existeixen dos tipus de pròtesis centrant-nos en
si és una primera cirurgia de pròtesis de genoll o no:
 Primera cirurgia: primer cop que s’implanta en una cama una pròtesis
de genoll. Són de mida inferior a les de revisió.
 De revisió: si el pacient ja ha dut una pròtesis en una mateixa cama,
caldrà utilitzar elements de revisió. Són de major mida. Es
substitueixen algunes o totes les parts de l’implant segons sigui
necessari. Aquests components de revisió acostumen a tenir tiges més
llargues que encaixen amb la tíbia i el fèmur, lleves més grans per
donar més estabilitat i augments que substitueixen la falta d’os.
La vida d’aquest tipus de pròtesis és molt variable depenent de diferents
factors com el pes, l’estat general de salut o el nivell d’activitat. La vida
mitja però, està al voltant de 10 anys, moment en el qual seria necessària
una segona cirurgia ja que s’hauria desgastat de forma natural (pròtesis de
revisió).

Figura 2.16. Pròtesis de genoll de revisió [16]
A part del procés de degeneració natural, també es poden presentar
problemes com afluixament dels elements o infeccions que requereixin una
segona cirurgia.
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2.3.3.

Pròtesis de maluc

Element que substitueix la funció de l’articulació del maluc. La principal
causa és el dolor crònic causat per l’artritis:








Osteo-artritis: està relacionada amb el desgast que provoca l’edat de
l’artritis. Sol passar en pacients amb edats superiors als 50 anys.
Principalment, el cartílag es desgasta causant dolor i rigidesa. també
pot ser causada o accelerada per irregularitats en la forma durant la
infància.
Artritis reumàtica: malaltia autoimmune on la membrana sinovial
s’inflama i danya el cartílag al llarg del temps causant dolor i rigidesa.
Artritis post-traumàtica: pot provocar una lesió greu del maluc degut a
fractures dels ossos que l’envolten, danyant el cartílag amb el temps
causant dolor i limitant la seva funcionalitat.
Necrosi avascular: una lesió del maluc com ara una luxació o una
fractura pot alterar el subministrament de sang al fèmur i provocar que
la superfície de l’os es col·lapsi i provoqui una artritis.

Figura 2.17. Pròtesis total de maluc [17]
El procediment habitual de substitució de maluc, conegut com artroplàstia
de maluc, és el següent:
a. Eliminació del cap femoral: es reemplaça amb un plançó de metall en
el centre buit del fèmur (cimentat o no).
b. Col·locació de bola de metall o ceràmica: a la part superior de la tija
reemplaçant el cap femoral eliminat prèviament.
c. Substitució de l’acetàbul: per un acetàbul de metall. Es pot utilitzar
ciment o cargols per fixar-lo.
d. Lliscament: un plàstic, una ceràmica o un metall s’insereixen entre
l’acetàbul i la bola per actuar com a espaiador i permetre un
lliscament suau.
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Existeixen diferents tipus de pròtesis de maluc que s’escolliran en funció de
diferents factors. Avui en dia, existeixen implants que reconeixen la
complexitat d’aquesta articulació i permeten un moviment normal maluc..
Segons el cas de cada pacient diferents tipus de pròtesis existeixen.
Principalment les podem en dos sectors segons els elements que es
reemplacen:



Parcials (Fig. 2.18): reemplaça només el plançó, no es substitueix la
còtila, és a dir, el cap del fèmur. Es dur a terme aquesta operació
sempre que no sigui necessari substituir tota la articulació perquè
aquesta està prou sana. El temps de recuperació és menor.

Figura 2.18. Pròtesis parcial de maluc [18]



Totals (Fig. 2.17): es reemplaça la còtila i el plançó. L’articulació
malmesa es substitueix per un implant que imita el moviment natural.
Segons la longitud del plançó que s’hi introdueix en tenim de tres tipus:
-

-

-

Amb pròtesis convencional: és el tipus amb el plançó més llarg,
s’utilitza en artroplàsties de revisió, pacients de molt dolenta
qualitat òssia o pacient de gran edat. És més complexa ja que és
més gran però és una opció molt recomanada en els casos més
greus.
Amb plançó curt: tipus escollida en artroplàsties primàries ja que
és menys invasiva i permet el no ús de ciment en una operació
posterior de revisió.
Amb pròtesis de superfície: tipus més nou utilitzat principalment
en pacients joves (menors de 55 anys). Gairebé no s’envaeix el
canal femoral fet que redueix el desgast i les probabilitats de
luxacions.

Si ens centrem en com es fixen les pròtesis trobem la següent classificació:



Cimentada: opció més utilitzada ja que assegura una bona fixació
mitjançant un ciment normalment fabricat amb PMMA.
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No-cimentada: en aquest cas l’implant va a pressió a l’os. Els implants
d’aquest tipus estan fabricats amb materials que promouen el
creixement de l’os nou a la superfície de l’implant.
Híbrida: és una barreja dels dos tipus. En aquest cas s’usa ciment pel
plançó del fèmur.
Híbrida inversa: s’usa el ciment per la còtila i no en el plançó.

Finalment cal remarcar que existeixen dos tipus de pròtesis centrant-nos en
si és una primera cirurgia de pròtesis de genoll o no:




Primera cirurgia: primer cop que s’implanta en una cama una pròtesis
de maluc. Són de mida inferior a les de revisió.
De revisió: si el pacient ja ha dut una pròtesis en una mateixa cama,
caldrà utilitzar elements de revisió. Són de major mida. Es
substitueixen algunes o totes les parts de l’implant segons sigui
necessari.

La vida d’aquestes pròtesis depèn de molts factors diferents com el pes o
l’activitat del pacient però la seva vida mitjana és aproximadament de 10
anys.

2.3.4.

Principals empreses

Seguidament es mostrarà un llistat amb les principals empreses de pròtesis
que existeixen. La majoria de empreses de pròtesis que comercialitzen
pròtesis de maluc, també ho fan amb pròtesis de genoll però no a la
inversa.



PRÓTESIS DE GENOLL: Arthrex, Arthtro Surface, Baumer, Blue Belt
Technologies, Biomet, Braun, Biotechnical, C2F implants, ContorMIS,
Corentec, Corin, Depuy, Euros, Evolutis, Exatech, Finisol Implants, FH
orthopedics, Lima Coorporate, IMECO, JRI Orthopedics Ltd, MAKO
Surgical
Coorporation,
Medacta,
Meril
Life
Science,
Ortho
developement, Ortosintese, Peter Brehm, SERF Dedienne Santé,
Shangai Microport Orthopedics, Smith & Nephew, Stryker, Surgival, XNOV Medical Technology, Zimmer.



PRÒTESIS DE MALUC: Altimed, ARZZT, Biomet, Braun, Biotechnical,
Corin, Depuy, Evolutis, Exatech, FH Orthopedics, Lima Coorporate,
Peter Brehm, SERF Dedienne Santé, Shangai Microport Orthopedics,
Smith & Nephew, Stryker, Surgival, Synimed Syngergie Ingènierie
Médicale, Zimmer.
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2.4. Quiròfans
2.4.1.

Història i evolució

Durant l’antiguitat i l’edat mitja, no és possible trobar un quiròfan com a un
espai reservat únicament a operacions quirúrgiques. Tot i que des de
l’època hindú, egípcia, romana o Grècia ja es troben exemples dels primers
hospitals (com a llocs amb llits on es donava aliment als pacients malalts o
a la gent pobre), els quiròfans no van aparèixer fins a molts segles més
tard. Es coneixen casos del segle XVI i del segle XVII on es realitzaven
operacions que avui en dia seria impensable dur a terme fora d’un quiròfan,
a la casa del pacient o a una habitació d’hotel.






Cirurgies en l’època antiga: En els primers anys de l’home, moltes
intervencions quirúrgiques estaven basades en rituals màgics o
religiosos com avui en dia encara passa en algunes tribus indígenes. No
és fins cap al 2300 a.C. pel egipcis que es té constància de
intervencions com la circumcisió com a ritual relacionat amb el culte al
Déu Ra, primera intervenció de la història coneguda. Aquestes
pràctiques durant aquest període de la història eren realitzats pels
sacerdots. Es coneix material quirúrgic que utilitzaven pel que es sap
que realitzaven algunes intervencions però no es té constància de que
es realitzessin en un espai concret. A l’antiga Grècia es coneix que es
van crear temples dedicats al déu de la medecina, temples on hi
anaven els malalts per curar-se i on també s’hi realitzaven
intervencions quirúrgiques. Aquests temples estaven formats per
diferents habitacions diferenciades en funcions
Cirurgies en Edat Mitja: durant aquesta època es diferencia
clarament la medecina del mon oriental i occidental. A Europa, la
cirurgia era duta a terme pels coneguts barbers, a part de dedicar-se a
tallar els cabells. Alguns d’ells oferien els seus serveis de manera
ambulant anant de poble en poble però això va anar desapareixent
amb el temps i finalment es va establir la barberia com a “sala
d’operacions” tot i que no era més que una sala, res a veure amb un
quiròfan actual.
Cirurgies durant el Renaixement Europeu: Es entre els segles XV i
XVIII que es pot considerar el naixement de la cirurgia moderna ja que
es comencen a abandonar pràctiques absurdes i es perfecciona
l’instrumental quirúrgic. Tot i així, no és fins al 1782 que es té
constància del primer quiròfan, entès com a una sala específica per a la
realització d’intervencions qui3.rúrgiques amb el material necessari, a
Estrasburg. Es tractava d’espais estructurats en forma d’amfiteatre
(Fig. 2.19)
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Figura 2.19. Quiròfan al segle XIX a Londres. [19]


Cirurgies en l’actualitat: Descrivint un quiròfan tal i com es coneix
avui en dia, cal destacar que la anestèsia no apareix fins al 1846 per
tant, totes les intervencions eren amb el pacient conscient o
alcoholitzat o drogat per tal d’aguantar el dolor. A 1861 es troba un
abans i un després marcat pel doctor Semmelweis que va establir que
tothom es rentés les mans abans d’entrar al quiròfan i va impulsar la
esterilització del material quirúrgic, base de la antisèpsia moderna. Avui
en dia, existeixen sales especials per a diferents tipus d’intervencions
que disposen de tot el material quirúrgic necessari sota condicions
higièniques i d’antisèpsia òptimes. Tot i així, no deixen mai
d’evolucionar i a mida que la tecnologia i els descobriments mèdics
avancen es van establint millores en els quiròfans (Fig. 2.20).

Figura 2.20. Quiròfan a l’actualitat [20]

2.4.2.

Classificació bàsica

Es defineixen tres tipus segons les característiques de l'equipament
ambiental de què disposen, tenint en compte la complexitat tècnica i
instrumental de les intervencions, la susceptibilitat dels pacients atesos i la
durada de la intervenció, entre d'altres aspectes fonamentals que
configuren el risc d'infecció, a més dels estudis científics sobre la matèria:


Classe A: són aquells quiròfans d’alta tecnologia destinats a:
- Trasplantaments de cor, pulmó i fetge
- Cirurgia cardíaca extracorpòria i de l’aorta
- Cirurgia ortopèdica de pròtesis

49




Classe B: quiròfans convencionals, de urgències i de cirurgia major
ambulatòria destinats a totes les altres activitats quirúrgiques.
Classe C: quiròfans de cirurgia menor ambulatòria y sales de parts
destinats a intervencions ambulatòries, parts i endoscòpies.

L'actual norma UNE-EN ISO 14644-1: 2000, Sales netes i locals annexos,
defineix el concepte de sala neta: "Sala on la concentració de partícules en
suspensió a l'aire posseeix una gestió específica, i que ha estat construïda i
és utilitzada per minimitzar la introducció, producció i retenció de partícules
al seu interior, i en la qual són gestionats de forma adequada altres
paràmetres pertinents, com la temperatura, la humitat i la pressió ".

2.4.3.

Distribució del bloc quirúrgic

Segons els accessos i a circulació el bloc quirúrgic es pot distribuir de la
següent forma: Les circulacions i la descripció dels circuits d'accés i interns
establerts són fonamentals per a la bona organització funcional de l'àrea
quirúrgica i han d'assegurar que en cap cas es podrà accedir des de la part
bruta a la neta evitant
 Circuit de pacients
- Pacients hospitalitzats: És el que obliga a un sistema de barrera
en l'accés per arribar a la zona neta de l'àrea i per accedir a la
sortida.
- Pacients ambulatoris: Comporta la necessitat de vestuaris per a
pacients ambulatoris que actuïn com a barrera per al pacient que
arriba pels seus propis mitjans des del seu domicili a aquesta zona
restringida.
- Pacients d’urgències: té les mateixes característiques que el del
pacient hospitalitzat. Pot obligar, excepcionalment, a disposar d'un
accés directe o vies especials.
 Circuit del personal
- Personal assistencial: Es realitzarà a través del vestuari, usant
indumentària especial i disposant d'un sistema de barrera per al
canvi de calçat.
- Personal de manteniment: l’accés per dur a terme reparacions
necessàries es farà a través de les zones brutes i sense
interrompre el normal funcionament de l'àrea.
- Personal de neteja: L'accés a la neteja i desinfecció dels quiròfans
es realitzarà des de les zones brutes, començant sempre pels
espais amb major grau d'asèpsia i acabant pels de menor.
 Circuit del material
- Material net: El material accedirà des de l'exterior de l'àrea a
través d'un sistema de barrera que permeti el traspàs del material
i, mai amb el mitjà de transport què ha arribat des de l'exterior.
Tant la roba com l'instrumental estèril tindran una circulació
diferenciada des del magatzem de material estèril o la central
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d'esterilització per accedir a l'àrea quirúrgica. Seria ideal que els
magatzems estèrils estiguessin en la vertical del bloc quirúrgic per
poder accedir amb muntacàrregues específics o en emplaçaments
annexos.
- Material brut: el tractament del material brut i contaminat es
realitzarà en les zones brutes. Així mateix, l'evacuació del material
brut es realitzarà a través del passadís brut, diferenciat de
qualsevol possible accés de material a l'àrea.
Circuit d’acompanyants: En el cas que la reanimació post quirúrgica
es trobi dins de la zona neta, l'acompanyant entrarà en aquesta sala a
través d'un accés amb una zona que possibiliti el canvi de roba.

Segons el control de la contaminació cal diferenciar diferents zones en el
bloc quirúrgic:
 Zona neta: Inclou els espais corresponents a les sales d'operacions i
espais de suport directe (nucli asèptic), que han de comptar amb unes
determinades condicions d'asèpsia:
- Sales d'operacions
- Espai per al rentat de mans quirúrgic
- Espais de recepció i emmagatzematge de material estèril
- Espais per a la inducció anestèsica del pacient
- Espais per a l'estacionament de lliteres internes
- Àrea de control d'entrades i sortides
- Espai per a la supervisió d'infermeria
- Sala de treball per al personal
- Magatzem de material fungible
- Magatzem d'aparells
 Zona restringida: Correspon a l'àrea de serveis accessibles al
personal i al pacient fins al nucli asèptic:
- Secretaria del bloc
- Despatx de direcció o coordinació
- Sala de reunions
- Sala de descans del personal
- Sala de guixos (Traumatologia)
- Composta també per les següents àrees però que poden
correspondre a la zona neta si la reanimació post quirúrgica es
troba a l’àrea quirúrgica:
o Sala de reanimació post quirúrgica
o Control d'infermeria
o Local de neteja
 Zona bruta interna: Està destinada als espais de tractament i
evacuació de material brut i contaminat, i inclou els espais següents:
- Espais de recepció i emmagatzematge de material brut
- Suport de la sala de reanimació post quirúrgica
- Espai de neteja de material especial
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Espai de preparació de peces anatòmiques procedent dels
quiròfans
- Espai per al manteniment d'aparells
- Local de neteja
Zona externa: Inclou tots els espais externs del bloc fins al filtre
d'ingrés:
- Recepció del pacient
- Espais per a l'estacionament de lliteres o llits externes
- Recepció / secretaria per al pacient ambulatori
- Sala d'espera del pacient ambulatori
- Vestuari del pacient ambulatori
- Sala d'espera per a acompanyants
- Sanitaris per a acompanyants
- Despatx per a la informació d'acompanyants
- Vestuari de personal
- Local de neteja
-



2.4.4.

Estructura funcional

La disposició dels espais es realitzarà de tal manera que els circuits de net i
brut no es creuin mai.
És recomanable que els possibles traspassos entre àrees netes / brutes es
realitzin a través de rescloses o comportes, assegurant que no es puguin
obrir simultàniament les d'entrada i sortida.
El nombre d'obertures entre espais de diferents zones s'hauria minimitzar
en la mesura del possible. En aquest sentit, és recomanable disposar d'un
únic accés a l'àrea quirúrgica. Convé assegurar la separació, dins dels
vestidors, del personal que entra i surt de l'àrea quirúrgica. Això es pot
aconseguir per mitjà de recorreguts físicament separats d'entrada i sortida.
L'organització de les dependències de l'àrea quirúrgica ha d'estar
dissenyada de manera que s'accedeixi progressivament des de les zones
menys netes a les més netes. És recomanable minimitzar el nombre de
dependències de suport i administratives dins el nucli asèptic del àrea
estèril. A aquests efectes, s'ha de considerar la situació a les zones
externes.
L'evacuació del material brut a l'exterior de l'àrea no ha de alterar les
condicions de màxima asèpsia i es realitzarà sense creuar les àrees netes.
Les àrees destinades a tractaments diversos amb sedació, que en ocasions
s'annexen al bloc quirúrgic, no poden tenir accessos independents si tenen
connexió interior amb l'àrea quirúrgica.

2.4.5.


Materials a usar a les àrees netes

Parets: Els materials d'acabats utilitzats han de ser llisos, regulars,
sense fissures, tan continus com sigui possible i minimitzant al màxim
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el nombre de juntes amb l'objecte de reduir l'acumulació de
partícules o microorganismes i facilitar la neteja de la manera més
efectiva possible.
Tots els elements que s'instal·lin a la paret estaran encastats
(negatoscopis, endolls, vitrines, panells, etc.) evitant els sortints, els
prestatges i armaris.
Els materials han de ser impermeables i resistents a la repetida i
freqüent aplicació de productes de neteja, els àcids o altres agents
desinfectants. Cal evitar els materials de revestiment fibrosos (fustes
i fibres); en cas de ser utilitzats, haurien de rebre un tractament per
evitar la contaminació per partícules.
Es minimitzarà tant com sigui possible el nombre de portes al
quiròfan. El lliurament de material s'hauria de fer mitjançant
finestres.

Figura 2.21. Parets de quiròfan de policarbonat [21]




Paviments: Han de ser resistents a l'ús, a l'impacte i a l'abrasió, de
fàcil neteja, tan continus com sigui possible i que compleixin les
exigències legals de conductivitat.
Els materials han de ser impermeables i resistents a la repetida i
freqüent aplicació de productes de neteja, els àcids o altres agents
desinfectants, així com a determinats productes utilitzats en les
intervencions quirúrgiques.
Sostres: Seran continus i lliços per permetre una fàcil neteja. A més,
seran hermètics i segellats convenientment per evitar la contaminació
procedent de l'espai situat a sobre d'ells. No permetrà el registre ni
l'accessibilitat d'aquests espais des de l'interior del quiròfan.

2.4.6.

Característiques ambientals

Els quiròfans han de tenir un ambient net i d'uns nivells de confort
que facilitin el desenvolupament de les activitats dels professionals,
Els paràmetres que estan regulats en la reglamentació vigent són:
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 Humitat
 Temperatura
 Ventilació mitjançant l'aportació d'aire exterior
 Soroll
 Velocitat de l'aire
 Pressió
 Nombre de partícules
Aquests factors, constitueixen una part important de l'asèpsia de
l'ambient, ja que afecten la transmissió aèria de les infeccions. La
transmissió d'algunes infeccions pot estar afavorida per unes
inadequades condicions d'humitat o temperatura.
Actualment, amb la utilització dels sistemes de flux laminar o
unidireccional, que requereixen uns moviments d'aire importants, es
planteja la necessitat de recircular l'aire aportant aire exterior que
passa per els filtres terminals.
Cal que la taxa de moviments sigui suficient per eliminar la
contaminació de partícules que es produeixen al quiròfan durant
l'acte quirúrgic.
Els bacteris, virus i fongs responsables de les infeccions no es
transmeten normalment per l'aire si no tenen un vehicle de transport.
Per tant, a menys partícules, menys possibilitat de contaminació
microbiana.
En un quiròfan, les partícules provenen majoritàriament de l'interior
ja que les existents en l'aire exterior són retingudes abans d'entrar
mitjançant el filtratge, en un percentatge proper al 100%. Les
existents a l'interior provenen del personal de quiròfan, del pacient i
dels elements que s'introdueixen. Poden ser eliminades mitjançant un
procés de filtrat en continu, similar al que es realitza amb l'aire
procedent de l'exterior.
Els processos per eliminar parcialment les partícules produïdes a
l'interior són bàsicament dos:
 Per desplaçament (flux unidireccional)
 Per dilució (flux turbulent)

2.4.7.


Paràmetres de disseny

Temperatura
- S'ha de determinar mitjançant assajos el rang de temperatures de
confort, tant en condicions d'hivern com d'estiu. Determinen el rang
de confort les condicions climatològiques de l'ambient amb què el
percentatge més gran de persones sotmeses a aquestes proves han
notat una sensació de complet benestar.
- Les línies del màxim benestar, que són reflex de la mitjana de la
prova, se situen amb una humitat relativa (HR) del 50%, amb 21C
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a l'hivern i 24C a l'estiu. La diferència entre estiu i hivern la
determina bàsicament el contrast amb la temperatura exterior.
- Donades les condicions climàtiques d'Espanya, i tenint en compte el
tipus de funcionament dels quiròfans, es recomana que la
temperatura tingui el valor de 21C (-1˚C i + 3c), temperatura que
ha de ser mantinguda durant tot el temps d'activitat del quiròfan.
 Humitat
La humitat relativa de confort, determinat també mitjançant assajos, se
situa entre el 30% i el 70%, i es considera el valor més idoni el 50%. Es
recomana que per als quiròfans de classe A i B tingui el valor de 50% ±
10%. En canvi, per als quiròfans de classe C, es pot admetre 50% (20% i + 10%). Aquests valors hauran de mantenir-se dins de les
toleràncies durant tot el temps d'activitat del quiròfan.
 Nivell de soroll
Per a totes les tipologies (A, B i C) es recomana el mateix nivell màxim
de 40 dB i sempre inferiors a 35 dB a les zones de recuperació.
 Pressió
A la zona quirúrgica, s'ha de mantenir un rigorós esglaonament de la
pressió de les sales, de manera que el moviment d'aire es produeixi de
la zona més neta a la menys neta.
Els valors mínims proposats entre els quiròfans i altres locals nets seran:
- Quiròfans de classe A> + 10Pa
- Quiròfans de classe B> + 10Pa
- Quiròfans de classe C> +5 Pa
Aquests valors s'incrementaran, en la mesura que sigui necessari, entre
un quiròfan i un passadís brut. És a dir, entre una zona classificada i una
altra sense classificar.
 Aire: renovacions, moviment i velocitat
Per al disseny de sistemes de climatització dels quiròfans, s'ha de
diferenciar entre l’aportació d'aire exterior o cabal d'aire exterior, i cabal
recirculat, que és el 100% de l'aire que passa pel climatitzador, que
inclou el cabal d'aire exterior i el del propi quiròfan. Segons la norma
UNE 100713‐2005, s’estableixen els següents paràmetres per a cada
tipus de quiròfan (Taula 2.6):
- Classe A: poden tenir una classificació ISO 5, corresponent a la classe
100 de la norma americana Federal Standard, i ISO 6, corresponent a
la classe 1.000 de l'esmentada norma, a la zona d'intervenció o camp
operatori.
o Quiròfans ISO 5: el sistema de flux laminar és el recomanat
per a aquests tipus de quiròfans. És aconsellable tenir sota el
camp operatori un cabal de recirculació de 80 moviments /
hora amb una velocitat màxima de l'aire a sortida de difusor
de 0,2 m / s.
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L'aportació mínima d'aire exterior serà 1.200 m3 / h, i la diferència es
farà amb aire recirculat, que complirà obligatòriament els paràmetres
següents:
 L'aire serà del propi quiròfan i únicament d'aquest, i per
tant hi haurà un sistema de tractament d'aire únic
 L'aire recirculat serà tractat igualment que l'aire exterior pel
mateix climatitzador.
 Hi ha d'haver un control microbiològic
o Quiròfans ISO 6: aquests quiròfans funcionaran amb flux
turbulent, amb un cabal de recirculació aconsellable de 40
moviments / hora, dels quals, com a mínim, 1.200 m3 / h
seran d'aire exterior, que complirà obligatòriament els
paràmetres següents:
 L'aire serà del propi quiròfan i únicament d'aquest, i per
tant hi haurà un sistema de tractament d'aire únic
 L'aire recirculat serà tractat igualment que l'aire exterior
pel mateix climatitzador.
 Hi ha d'haver un control microbiològic

-

La velocitat residual de l'aire a la zona d'ocupació o camp
operatori definida anteriorment serà entre 0,2 i 0,3m / s.
Classe B: tindran una classificació ISO 7, corresponent a la classe
10.000 de la norma americana Federal Standard i, per aconseguir-la,
el sistema de difusió d'aire recomanat és el flux turbulent.

El cabal de recirculació aconsellable serà, com a mínim de
25moviments/hora, dels quals, com a mínim, 1.200 m3/h seran d'aire
exterior, que complirà obligatòriament els paràmetres següents:
o L'aire serà del propi quiròfan i únicament d'aquest, i per tant
hi haurà un sistema de tractament d'aire únic
o L'aire recirculat serà tractat igualment que l'aire exterior pel
mateix climatitzador.
o Hi ha d'haver un control microbiològic
La velocitat de l'aire a la zona d'ocupació, definida en
aquestes recomanacions, serà de 0,2 i 0,3 m / s.
- Classe C: tindran una classificació ISO 8, corresponent a la classe
100.000 de la norma americana Federal Standard i, per aconseguir-la,
el sistema recomanat és el flux turbulent. El cabal de recirculació serà,
com a mínim, de 15 moviments / hora, dels quals, com a mínim,
1.200 m3/ h seran d'aire exterior.
La velocitat de l'aire a la zona d'ocupació, definida en aquestes
recomanacions, serà entre 0,2 i 0,3 m / s.
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Taula 2.6. Resum de les característiques d’aires segons la classe de
quiròfan [28]


Filtrat

Com s'ha assenyalat anteriorment, el nivell de filtrat ha de ser diferent
segons la classe de quiròfan.
- Quiròfans de classe A: Es recomana disposar, com a mínim, de tres
nivells de filtrat, en les dues tipologies definides, flux laminar zonal i
flux turbulent, equipats amb filtres de la següent categoria:
o Prefiltre EU4
o Filtre de sortida de climatitzador EU9
o Filtre final al recinte de quiròfan H-14-U15
La recomanació de filtres U15 (ULPA: ultra low particulate air), es
tindrà en compte, en el cas de necessitat de aire molt net en l'espai
de la zona d'activitat quirúrgica (Fig. 2.22).

Figura 2.22. Esquema funcionament filtratge [22]
-

Quiròfans classe B: es recomana disposar, com a mínim, de tres
nivells de filtrat, equipats amb filtres de la següent categoria:
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-

o Prefiltre EU4
o Filtre de sortida de climatitzador EU9
o Filtre final al recinte de quiròfan H13
Quiròfans classe C: es recomana disposar, com a mínim, de dos
nivells de filtrat, equipats amb filtres de la següent categoria:
o Prefiltre EU4
o Filtre de sortida de climatitzador EU9


Instal·lació de comunicació
- Intercomunicació i telefonia exterior
- Llum d’avís d’ajuda al trepitjar un contacte per indicar necessitats.



Circuit tancat de televisió
- Vigilància mitjançant càmeres de televisió y lents instal·lades a
les cantonades del quiròfan pel personal.
- Serveix com a eina d’ensenyament de les diferents tècniques
quirúrgiques
- Audio-video amb departament de radiologia facilita observació de
plaques sense necessitat de desplaçar-les.



Il·luminació

Ha de ser suficient sense produir brillantors i enlluernaments:
- Valors d’il·luminació necessaris:
o 1000 lux ambient
o 40.000 lux al camp quirúrgic mínim
o 200 lux al passadís
o 8 lux a les habitacions auxiliars
- Làmpades, requisits:
o Intensitat aproximada a la llum del dia sense ombres.
o Produir calor mínim
o Estar a proba d’espurnes on s’utilitzin anestèsics
o Ser ajustable a tots angles i posicions
- General del circuit: composta per il·luminació del sostre i quiròfan. Al
cobrir-se s’evita la acumulació de pols.
- Il·luminació d’urgència: font d’il·luminació que prové de circuits
independents als habituals per utilitzar en cas de falta d’energia
elèctrica. Ideal si un interruptor automàtic les connecti a la font
d’il·luminació d’urgència en cas de fallada.
- Llum ultraviolada: no s’utilitza massa ja què té efectes nocius pel
personal que s’hi exposa i el seu efecte bactericida es dubtós.
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2.4.8

Seguretat

A continuació es determinaran els requisits particulars per a les
instal·lacions elèctriques en quiròfans i sales d'intervenció així com les
condicions d'instal·lació dels receptors utilitzats en elles. Tot, d’acord amb la
ITC-BT-38 i conforme amb l’article 6 del Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió.


Posta a terra

La instal·lació elèctrica per a quiròfans o sales d'intervenció, de disposar
d'un subministrament trifàsic amb neutre i conductor de protecció. Tant el
neutre com el conductor de protecció seran conductors de coure, tipus
aïllat, al llarg de tota la instal·lació.
La impedància entre l'embarrat comú de posada a terra de cada quiròfan o
sala d'intervenció i les connexions a massa, o els contactes de terra de les
bases de presa de corrent, no haurà d'excedir de 0,2 ohms.


Connexió d’equipotencionalitat

Totes les parts metàl·liques accessibles han d'estar unides a l'embarrat
d’equipotencialitat (EE a la figura 1), mitjançant conductors de coure aïllats
i independents. La impedància entre aquestes parts i l'embarrat (EE) no ha
d’excedir els 0,1 ohms. S'haurà d’utilitzar la identificació verd-groc per als
conductors d’ equipotencialitat i per els de protecció.
L'embarrat d’equipotencialitat (EE) estarà unit al de posada a terra de
protecció (PT a la figura 1) per un conductor aïllat amb la identificació verdgroc, i de secció no inferior a 16 mm2 de coure.
La diferència de potencial entre les parts metàl·liques accessibles i
l'embarrat de equipotencialitat (EE) no ha d'excedir de 10 mV eficaços en
condicions normals.


Subministri mitjançant transformador d’aïllament

És obligatori l'ús de transformadors d'aïllament o de separació de circuits.
Com a mínim, caldrà un per cada quiròfan o sala d'intervenció per tal
d’assegurar la fiabilitat de l'alimentació elèctrica a aquells equips en què
una interrupció del subministrament pot posar en perill, directament
o indirectament, al pacient o al personal implicat. També servirà per limitar
els corrents de fuga que es puguin produir.
Es realitzarà una adequada protecció contra sobreintensitats del propi
transformador i dels circuits per ell alimentats. Cal destacar la importància
de proteccions contra sobreintensitats de tots els circuits i equips alimentats
a través d'un transformador d'aïllament, per tal d'evitar que una falta en un
dels circuits pugui deixar fora de servei tots els sistemes alimentats pel
transformador.
El transformador d'aïllament i el dispositiu de vigilància del nivell
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d'aïllament, compliran la norma UNE 20615.
Es disposarà d'un quadre de comandament i protecció per quiròfan o sala
d'intervenció, situat fora del mateix, fàcilment accessible. Aquest haurà
d'incloure la protecció contra sobreintensitats, el transformador d'aïllament i
el dispositiu de vigilància del nivell d'aïllament. És molt important que en el
quadre de comandament i panell indicador de l'estat de l'aïllament, tots els
comandaments quedin perfectament identificats i siguin de fàcil accés. El
quadre d'alarma del dispositiu de vigilància del nivell d'aïllament haurà
d'estar a l'interior del quiròfan o sala d'intervenció i ser fàcilment visible i
accessible, i que possibiliti el canvi de qualsevol dels seus elements.


Protecció diferencial contra sobre intensitats

S’utilitzen dispositius de protecció diferencial d'alta sensibilitat (≤ 30 mA) i
de classe A, per a la protecció individual d'aquells equips que no estiguin
alimentats a través d'un transformador d'aïllament, encara que l'ocupació
dels mateixos no eximeix de la necessitat de posada a terra i
equipotencialitat.
Els dispositius alimentats a través d'un transformador d'aïllament no han de
protegir-se amb diferencials en el primari ni al secundari del transformador.


Molt baixa tensió de seguretat

Les instal·lacions amb Molt Baixa Tensió de Seguretat (MBTS) tindran una
tensió assignada no superior a 24 V en corrent altern i 50 V en corrent
continu i compliran el que estableix la ITC-BT-36.

2.5.

Particularitats quiròfan COT

Un cop descrit el bloc quirúrgic cal destacar que els quiròfans de COT
presenten una sèrie de particularitats respecte a un quiròfan bàsic.
Seguidament es descriuran les principals particularitats d’instal·lacions i
seguretat i posteriorment a l’apartat d’equipament quirúrgic es descriuran
les particularitats referents a l’equipament.
En primer lloc cal definir què engloba l’especialitat de traumatologia i
cirurgia ortopèdica: l'especialitat medicoquirúrgica que s'ocupa de l'estudi,
desenvolupament, conservació i restabliment de la forma i de la funció de
les extremitats, la columna vertebral i les seves estructures associades, per
mitjans mèdics, quirúrgics i físics.
Degut principalment a l’envelliment de la població, les exigències en el
quiròfans de cirurgia ortopèdica són cada cop majors. Es tracta d’una de les
especialitats amb més variació d’equips i instrumental.
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Necessitats elèctriques: Degut a l’alt volum de fluid d’irrigació
necessari en procediments d’artroscòpies, aquest quiròfans ha
d’estar cablejats adequadament. L’aïllament de la línia dels
monitors i les alarmes encarregades d’avisar del risc de micro i
macro xoc són vitals.
Degut a aquest risc d’acumulació d’aigua, els quiròfans
ortopèdics poden resultar molt relliscosos. Tenint això en
compte, aquest quiròfans poden resultar altament perillosos tan
per el personal com per l’equipament en el risc de xoc elèctric.
S’hauria de considerar un terra humit i un cablejat elèctric
especial per prevenir curtcircuits i xocs per a qualsevol.
A més, l’ús de monitors neurofisiològics per operacions de
columna poden incrementar la demanda elèctrica.
Finalment cal tenir en compte que degut al risc de tenir el terra
moll, cal una correcta instal·lació de sistemes de drenatge



Requeriments radiogràfics i microscòpics: La majoria de
procediments ortopèdics necessiten imatges radiogràfiques,
tomografies computades o fluoroscòpies a temps real durant el
procediment quirúrgic. Les maquines de rajos X acostumen a ser
molt grans i de difícil transport. Per això cal tenir en comte
invertir en rajos-x més eficients i màquines de fluoroscòpia que
treballin amb braços articulats.
Muntar les màquines de fluoroscòpia al sostre o a la paret pot
estalviar molt d’espai però limita la seva portabilitat i les
opcions.



Parets del quiròfan: Pel que fa a la radiació, caldrà que les
parets estiguin plomades per tal d’evitar l’exposició a la radiació
del personal.
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CAPÍTOL 3:
PART EXPLICATIVA:
CAS DE L’HOSPITAL
CLÍNIC DE BARCELONA

En aquest capítol es parla sobre les zones de l’Hospital Clínic de Barcelona
on s’ha dut a terme l’estudi del projecte. Es situarà geogràficament
l’hospital, es descriurà de forma concisa la zona quirúrgica i l’interior dels
quiròfan de COT 13 i 14. A més a més, es descriurà breument la
programació habitual de les intervencions i la tipologia d’aquestes.

3.1.

Aproximació geogràfica

L’Hospital Clínic i Provençal de Barcelona es troba a la ciutat de Barcelona,
al carrer de Villarroel 170, al barri de L’Eixample (Fig. 3.1). Consta de
diverses entrades i avarca la totalitat de les especialitats mèdiques i
quirúrgiques prestant servei públic a gran part dels habitants de l’Eixample.
Seguidament es mostrarà un mapa per tal de situar de forma clara
l’Hospital a la ciutat:
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Figura 3.1.. Figura aèria de la zona pròxima a l’Hospital Clínic
de Barcelona (Hospital marcat en blau) [29]

Figura 3.2. Fotografia aèria de l’Hospital Clínic de Barcelona [30]

L’hospital està dividit en diferents pavellons i plantes. Disposa d’una
arquitectura en forma de U, centrat al carrer Villarroel (entrada principal) on
hi trobem el vestíbul que es divideix en dues ales, al llarg del carrer
Provença (ala Sud) i al llarg del carrer Còrsega (ala Nord). A la següent
imatge es pot observar clarament la estructura de l’Hospital i si pot
diferenciar les diferents parts anomenades:
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Figura 3.3. Fotografia de l’Hospital Clínic de Barcelona [31]

3.2.
3.2.1.

Aproximació funcional general
Zona al voltant dels quiròfans de COT

Seguidament es mostra l’àrea quirúrgica on s’ubiquen els quiròfans de COT.
Es mostren els diferents quiròfans d’aquesta àrea quirúrgica mostrant
també els diferents espais d’emmagatzematge, passadissos nets i bruts i
zones de recuperació. Els quiròfans estudiats de COT són el Q3 i el Q4 on
s’hi practiquen habitualment operacions de pròtesis de maluc i de genoll
respectivament.

Figura 3.4. Figura del bloc quirúrgic amb esquemes de circuits [32]
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MM: magatzem de material
AT: àrea de transferència
PN: passadís net
AE: accés a zona d’esterilització

Qi: quiròfans
PB: passadís brut
MP: magatzem pròtesis
ZA: zona d’anestèsia
AV: accés a vestuaris
SM: sala de màquines
ZPA: zona de preanestèsia

Es pot observar com existeixen els dos passadissos independents: el net i el
brut. El pas brut només s’obre un cop finalitzada la intervenció per tal de
dur a terme la neteja del quiròfan, en cap moment queden connectats.
El circuit vermell ens mostra el circuit del pacient que ve des de l’àrea de
transferència fins a la zona d’anestèsia, entra a dins al quiròfan per la porta
que dóna accés des de l’àrea d’anestèsia i un cop finalitzada l’operació surt
per la porta del pas net.
Pel que fa al circuit del material (blau), ve des de la zona d’esterilització fins
al quiròfan a l’inici de l’operació i el circuit de les pròtesis (rosa) s’inicia al
magatzem de les pròtesis. Normalment es va a buscar a meitat de
l’operació ja que fins que no s’han dut a terme les proves no es sap quina
mida de pròtesis s’utilitzarà (Fig. 3.4).

3.2.2.

Zones interiors dels quiròfans de COT

A continuació es mostren els dos quiròfans de COT on s’ha dut a terme
l’anàlisi observacional per a les operacions de pròtesis de maluc (Q3) i de
genoll (Q4). Aquest quiròfans tenen unes mides de 6.8 x 5.8 m (Q3) i de 7
x 5.8 m (Q4) (Fig. 3.5). Ambdós quiròfans estan connectats per la zona
d’anestèsia que es compartida i és l’espai on es porta al pacient abans de
iniciar l’operació i on és primerament atès pel metge anestesista.

Figura 3.5. Esquema dels quiròfans de COT 3 i 4 [33]
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3.3

Aproximació funcional específica

Les intervencions d’aquests dos quiròfans estan programades prèviament.
Estan destinats específicament al departament de COT. Al Q3 s’hi duen a
terme operacions de pròtesis de maluc principalment i també algunes
operacions de columna vertebral i al Q4 s’hi duen a terme les operacions de
pròtesis de genoll programades i alguna operació de pròtesis de colze (molt
menys comuna). Tenint en comte la llargada aproximada prevista de cada
operació es programen les diferents intervencions dels pacients ingressats
al hospital. Habitualment es programen dues operacions pel matí i una per
la tarda però això varia segons el tipus d’intervenció i el dia.
Pel que fa a les operacions de genoll es realitzen entre tres i quatre
intervencions al dia durant quatre dies a la setmana.
Les operacions de maluc no són tan comunes, se’n realitzen habitualment
tres al dia, tres dies a la setmana.
El procediment a seguir per a les operacions de pròtesis de maluc i de
genoll es bastant semblant per a totes les intervencions. En el capítol 4 es
mostrarà l’esquema habitual durant la implantació d’una pròtesis de genoll i
maluc.
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CAPÍTOL 4:
PLÀ DE FUNCIONAMENT

En el següent capítol es descriurà el funcionament específic dels quiròfans
estudiats, analitzat l’equip que hi intervé, l’esquema principal operatori,
com és du a terme el procés adquisitiu de pròtesis i es mostrarà l’anàlisi dut
a terme en les sales operatòries, amb els diferents esquemes observacions i
propostes de millora.

4.1 Equip quirúrgic
4.1.1

Equipament general quiròfan

Es tracta de quiròfans nous, així doncs cal destacar que els elements
principals estan connectats als braços penjats del sostre, guanyant així
espai i seguretat. Posteriorment s’adjuntarà la distribució d’aquests dins del
quiròfan.
Seguidament s’explicaran els elements pels quals tot quiròfan està format
amb un breu explicació del seu ús:


ELECTROBISTURÍ: Aparell utilitzat per seccionar teixit i coagular els
punts sagnants mitjançant una corrent d’alta freqüència. La corrent
passa a través del pacient entre dos elèctrodes. L’elèctrode neutre o
indiferent és una placa d’acer inoxidable col·locada sota el pacient
directament en contacte amb la pell. S’aplica un gel entre els
elèctrodes i la pell per tal d’establir millor contacte conductor.
L’aparell es connecta mitjançant un cordó per corrent elèctrica. Hi ha
el elèctrode “quirúrgic” que és el utilitzat pel cirurgià, que es fixa a
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una mànega que es connecta al aparell mitjançant un altre cordó de
corrent elèctrica.
Segons el tipus de corrent aplicat es duen a terme diferent funcions:
-

Secció: aqueta corrent secciona el teixit i produeix certa
coagulació a les cèl·lules superficials evitant hemorràgia capil·lar.

-

Dessecació: quan l’elèctrode “coagulador” es troba a prop però no
en contacte amb el teixit, es cauteritza superficialment. El flux de
corrent produeix calor al trobar resistència.

-

Electrocoagulació:
moderats.

corrent

de

cauteritza

els

vasos

petits

o

Figura 4.1. Electrobisturí del Q3 [34]



ASPIRADOR: aparells succionadors que s’utilitzen durant una
operació per tal d’eliminar fluids quirúrgics, teixits, gases o fluids
corporals del pacient. S’utilitzen a aquelles cirurgies més invasives
principalment. Ha de ser senzill i maniobrable per optimitzar el seu ús
diari en els hospitals.

Figura 4.2. Recipients de l’aspirador de fluids [35]
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EQUIP ANESTÈSIC (Fig. 4.4): format pel conjunt d’elements que
serveixen per administrar i controlar els gasos anestèsics i medicinals
durant l’estat d’anestèsia del pacient en tot tipus de ventilació. està
format per diverses parts:
-

Respirador: permeten substituir temporalment la respiració al
pacient ja que la proporciona el respirador. Mitjançant un sistema
electrònic, es mou una manxa degut a la pressió d’un gas aplicat a
la càmera. Els controls del ventilador varien segons el model i
fabricant però normalment s’ha de fixar el volum de corrent, la
freqüència i la relació inspiració- expiració.
Han d’indicar la
freqüència respiratòria, el volum de corrent, el volum/minut i la
fracció inspirada d’oxigen.

-

Tensiòmetre electrònic: aparell encarregat de controlar i mesurar
la pressió arterial d’un pacient de forma electrònica.

-

Capnògraf: monitorització no invasiva que analitza la ventilació del
pacient mitjançant la mesura del diòxid de carbono exhalat. A
més, també pot valorar la perfusió i el metabolisme del pacient.
S’utilitza des de fa 30 anys per a monitoritzar a un pacient intubat
al quiròfan. Avui en dia n’existeixen de portàtils.

-

Pulsioxímetre: mètode no invasiu que permet determinar el
percentatge de saturació d’oxigen de la hemoglobina en sang d’un
pacient mitjançant mètodes fotoelèctrics. Així doncs, es col·loca el
pulsioxímetre a una zona del cos translúcida i amb un bon flux
sanguini (dits o lòbul de l’orella). Aquest, emet llums de diferents
longituds d’ona que passen seqüencialment des d’un emissor a un
fotodetector a través del pacient. El que es mesura és
l’absorbància de cada longitud d’ona, així doncs, s’obté la
saturació d’oxigen en sang.

-

Vaporitzador: converteix gasos anestèsics volàtils si es troben en
fase líquida o gasosa per tal que puguin arribar al pacient. N’hi ha
de diferents tipus:
- Específics per agents amb dial o derivació variable: es pot
donar una concentració constant. Els vaporitzadors s’han de
col·locar en sèrie per evitar barreges perilloses. S’han de
col·locar de menor a major pressió.
- D’alt rendiment:
la concentració es regula amb un
fluxòmetre de precisió per caudals baixos
- Pressuritzat escalfat per electricitat: s’utilitza per el
desfluorat degut a les seves propietats físiques.
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-

Monitor (Fig. 4.3): ens mostra tots els paràmetres descrits
prèviament que es mesuren en pantalla per tal de tenir un
seguiment del pacient durant tot el procés d’anestèsia.

Figura 4.3. Monitor de constants vitals [36]

Figura 4.4. Equip anestèsic del Q3 [37]


CALENTADOR DE SANG: calentador capaç de calentar de forma
ràpida sang, solucions i derivats de la sang per tal de prevenir la
hipotèrmia.



CALENTADOR D’AIRE: Permet aplicar calor al pacient. Mitjançant un
tub cilíndric, es connecta la manta de calor allà. Es possible regular la
intensitat de calor segons les necessitats del pacient.



REANIMACIÓ: suport mòbil format principalment per:
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-

Carro de reanimació (Fig. 4.5): suport mòbil que conté el material
imprescindible per a l’atenció immediata del pacient en parada
cardiorrespiratòria. Està organitzat en diferents calaixos de
manera que la seva disposició i ubicació es similar en tots els
carros amb normes clares d’ús, reposició i manteniment. Està
reservat a situacions d’urgència vital.

-

Desfibril·lador: aparell encarregat de restablir el ritme cardíac
normal mitjançant l’aplicació de una descàrrega elèctrica brusca i
breu d’alt voltatge. Així doncs, reverteix i deté arítmies cardíaques
ràpides o situacions on el nombre de batecs cardíacs augmenta en
excés o hi ha una activitat elèctrica desorganitzada.

Figura 4.5. Carro de reanimació [38]


SUPORT DE SÈRUM: Suport on es col·loquen les ampolles dels líquids
per a perfusió. s’hi pot ajusta l’alçada segons les necessitats.



TAULA DE MAIG: Safata suspesa sobre dues potes adjacents al camp
operatori. Aquí, la infermera instrumentista hi deixa l’instrumental
que serà utilitzat durant l’operació. S’hi pot ajustar l’alçada



TAULA D’INSTRUMENTAL(Fig. 4.6): Element de mobiliari que es troba
en una sala d’operacions. Acostuma a ser d’acer inoxidable, amb
quatre potes amb rodetes per permetre desplaçament. S’acostuma a
ubicar a la dreta del pacient, al costat del cirurgià i l’instrumentista.

Figura 4.6 Taula d’instrumental durant operació
pròtesis de genoll [39]
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CABASSOS BROSSA: Cabassos on es diposita la roba bruta i material
utilitzat durant una operació que necessita ser eliminat o netejat de
forma especial seguint uns procediments protocolats.



CARRO D’EMMAGATZEMATGE (Fig. 4.7): carro amb diferents calaixos
i estanteries on s’hi troben fàrmacs i material usat habitualment
durant les intervencions.

Figura 4.7. Carro d’emmagatzematge del Q3 [40]


CADIRES: cadires, normalment amb rodes, que es troben dins del
quiròfan principalment per l’anestesista i la infermera secundària que
ha de treballar amb l’ordinador.



ALÇADORS: alçadors a ser usats pel cirurgià o la infermera
instrumentista en cas que ho consideri necessari per a una major
comoditat durant la intervenció.



LÀMPADA
QUIRÚRGICA
(Fig. 4.8): làmpades
encarregades
d’il·luminar l’àrea quirúrgica per tal d’aconseguir una òptima visió
dels objectes petits de baix contrast a diferents fondàries en incisions
i cavitats del cos. Estan a més dissenyades per minimitzar les ombres
i la distorsió del color. Poden funcionar durant períodes llargs de
temps sense emetre un calor excessiu.

Figura 4.8. Làmpades quirúrgiques del Q3 [41]

74



TAULA QUIRÚRGICA: Taula on el pacient es col·loca durant la
intervenció. Es la part que fa més contacte amb el pacient així que
aquesta ha de tenir posta a terra per evitar descàrregues a través del
pacient. Les taules d’operacions poden ser hidràuliques o elèctriques

4.1.2

Equipament específic quiròfan COT

A més a més de tot l’equipament mencionat en l’apartat anterior, cal
destacar que els quiròfans dedicats a la cirurgia ortopèdica i traumatològica
presenten una sèrie d’elements diferenciats necessaris per a aquest tipus
d’intervencions:
Cal tenir en compte que els equips necessaris per a les operacions
ortopèdiques són molt grans i necessiten molts cables i endolls elèctrics ja
que són necessaris dispositius assistís per ordinador, robòtica, instruments
artroscopis i pantalles de vídeo. L’ideal seria disposar d’uns espais grans per
poder treballar còmodament però degut a que això no és sempre possible
es necessari buscar opcions com suspendre equips mèdics com càmeres i
monitors del sostre així com també els gasos anestèsics, succió i endolls
elèctrics.
L’equip principal d’un quiròfan de traumatologia i cirurgia ortopèdica és:


DUES TORRES D’ARTROSCÒPIA: amb 3 unitats de llum freda, 2 de
vídeo-càmera, dos monitors, 2 motors d’artroscòpia i 3 motors TPS.
És un tipus d’endoscòpia que s’utilitza per la visualització d’una
articulació. Això es pot fer gràcies a un artroscopi (semblant a un
endoscopi però més petit i adaptat per que sigui més útil per una
articulació).



VAPORITZADOR DE TEIXITS MITEK: dissenyat per la vaporització,
modelatge o tall de teixits tous i l’hemostàsia de vasos sanguinis
durant operacions. Té tres modes de funcionament: vaporització,
dessecació i vaporització combinada. Per certa corrent es crea una
bossa de vapor al voltant de l’elèctrode. Els arcs de la bossa
produeixen la vaporització del teixit proper.
Pel mode de dessecació, una corrent d’alta freqüència passa des del
generador fins al elèctrode actiu per tal de dessecar i coagular
sense guspires ni tallar.



TAULA ORTOPÈDICA AMB POTES DE TRACCIÓ I ACCESSORIS PER
POSICIONAMENTS (Fig. 4.9): Per obtenir accés quirúrgic als
pacients en les operacions de cirurgia ortopèdica es necessari
col·locar al pacient en múltiples opcions de posició: supina, decúbit
lateral, pronació... Per això es necessari en moltes ocasions
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disposar de llits especials segons el que es vulgui dur a terme. És
importat conèixer les característiques de cadascun d’aquets llits
especials per tal de minimitzar els riscos al pacient.

Figura 4.9 Taula d’operacions del Q3 [42]


APARELLS D’ISQUÈMIA I MANEGUETES: aparell que s’utilitza per a
disminuir transitòriament el rec sanguini d’un teixit biològic.



EQUIP DE FLUOROSCÒPIA: per tal d’obtenir imatges a temps real
del interior del cos humà.



APARELL PORTÀTIL DE RAJOS-X (Fig. 4.10): en alguns tipus
d’operacions on s’insereix una pròtesis és necessari comprovar que
el model usats encaixa perfectament bé abans d’introduir la
pròtesis definitiva o podria suposar problemes al pacient.

Figura 4.10. Aparell portàtil de Rajos-X [43]
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4.1.3

Personal durant la intervenció

Durant les intervencions quirúrgiques de pròtesis de genoll i
maluc acostuma a haver-hi aproximadament el mateix
personal. Seguidament es descriurà la funció principal de
cadascun:




















Infermera Instrumentista: infermera encarregada d’assistir al
cirurgià facilitant-li les eines durant el transcurs de l’operació.
Està estèril ja que ha d’anar passant les diferents eines al
cirurgià.
Infermera secundària: infermera encarregada d’assistir
principalment a la infermera instrumentista, subministrant el
material que necessiti i encarregada de dur a terme el
recompte i inventari de tot l’usat durant l’operació. Durant les
operacions de pròtesis n’acostumen a haver-hi dues.
Infermera anestesista: infermera encarregada de controlar
durant tot el procediment quirúrgic l’anestesia del pacient. A
més a més ajuda durant la preparació del pacient pre i post
quirúrgica.
Metge anestesista: metge encarregat de subministrar els
fàrmacs anestèsics al pacient i de despertar-lo quan es
necessari. No acostuma a ser-hi durant la operació ja que és la
infermera anestesista la que s’encarrega del control sempre
que no hi hagi problemes majors.
Cirurgià principal: és la màxima autoritat dins del quiròfan.
Encarregat de guiar el procediment quirúrgic i prendre les
decisions necessàries. A més a més ha participat en el
diagnòstic del pacient i en el post operatori. Ha d’encarregar-se
de verificar que tot està en ordre i escriure l’expedient després
de la cirurgia.
Cirurgià secundari: ajuda al cirurgià principal durant la
operació a netejar, tallar parts o aguantar els fils en sutures.
Principalment auxilia al cirurgià principal en el que li sigui
necessari a aquest.
Cirurgià resident: dur a terme les mateixes funcions que el
cirurgià secundari però es tracta d’un cirurgià que encara no ha
finalitzat els seus estudis. Segons els seus estudis participarà
més o menys activament dins l’operació.
Tècnic de Rajos-X: encarregat de realitzar les radiografies
necessàries durant una intervenció amb l’aparell portàtil de
rajos.
Portalliteres: és l’encarregat de portar la llitera abans i després
de l’operació. A més ajuda en la col·locació del pacient de la
llitera a la taula quirúrgica i viceversa.
Enginyer: encarregat d’assistir al cirurgià pel que fa a l’ús de
les eines i de les mides de les pròtesis. No hi és sempre.
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Estudiants:
al
tractar-se
d’un
hospital
universitari,
habitualment s’hi veuen estudiants que observen el
procediment operatori.
Personal de neteja: un cop finalitzada la operació
s’encarreguen de netejar i preparar el quiròfan per a la següent
operació.

4.2 Esquemes d’intervencions
El procediment a seguir per a les operacions de pròtesis de maluc i de
genoll es bastant semblant per a totes les intervencions. Seguidament es
mostra el procediment per a operacions de pròtesis total de genoll i maluc.
Quan es tracta d’una infecció o un recanvi hi ha certes variacions però
l’esquema principal és el següent.
En primer lloc s’esquematitzarà el procediment habitual per a una pròtesis
de genoll (artroplàstia de genoll):


PREVI A L’OPERACIÓ
a) Neteja del quiròfan: entre dues operacions s’ha de netejar el
quiròfan, l’equip de neteja, neteja tot el mobiliari que ha estat
utilitzat i el terra.
b) Preparació instrumental i material: un cop el quiròfan està llest,
cal preparar tot el material per a l’operació. Arriben les caixes
d’esterilització segellades amb el material prèviament demanat i
l’infermer instrumentista i l’infermer secundari s’encarreguen de
preparar-ho tot (Fig. 4.11). En primer lloc es posa el plàstic
estèril a les taules d’instrumental i l’infermer instrumentista es
renta. Amb l’ajuda de l’infermer secundari obren totes les caixes
i col·loquen el material estèril necessari.

Figura 4.11. Taula que mostra l’instrumental preparat [44]
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c) Anestesia : al mateix temps que es prepara el material,
l’anestesista s’encarrega de fer les preguntes relacionades amb
l’anestèsia necessàries i de subministrar medicaments.
d) Col·locació del pacient: es col·loca al pacient a la taula
d’operacions, se’l fa asseure per posar-li l’anestèsia epidural a la
baixa esquena i s’hi posen els complements necessaris a la taula
d’operacions per obtenir la posició òptima per a l’operació.
e) Neteja de la zona a operar: un cop col·locat, es neteja tota la
cama que s’ha d’operar el genoll, des de la cuixa fins als dits del
peu, primer amb sabó i després amb desinfectant.
f) Neteja braços cirurgians: es renten els cirurgians (Fig. 4.12) i
l’infermer instrumentista ajuda a posar les bates i els guants
estèrils.

Figura 4.12. Zona de neteja de braços [45]
g) Col·locació de capes estèrils: es col·loquen un seguit de capes,
primer al peu després a la cama... es fixen i es deixa nomes la
zona on s’operarà a la vista.



OPERACIÓ FINS A IMPLANTACIÓ
h) Confirmació: es comprova que el pacient és el correcte, que
estan presents tots els membres de l’equip i es preveuen
possibles complicacions.
i) Isquèmia: es puja la isquèmia, és a dir, es talla la circulació de
l’extremitat per poder treballar millor i que no sagni tant.
j) Obertura: s’inicia el tall amb el bisturí.
k) Accés: es fan tots els talls necessaris per accedir al os.
l) Fixament de plantilles: es fixen unes plantilles al os, primer al
fèmur i després a la tíbia, per fer els talls a l’os adequats i tallar
de manera òptima per a la col·locació de la pròtesis
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-

-

m) Proves: col·loquen les pròtesis de prova per determinar quina és
la mida del pacient (Fig. 4.13).
n) Serrar la ròtula: es serra la ròtula i es col·loca una plantilla per
fer forats i marques per quan es col·loqui la pròtesis.
o) Neteja de la zona: treuen les pròtesis de prova i netegen tota la
zona mitjançant aigua a gran quantitat (uns 8 litres)
p) Col·locació pròtesis definitiva:
Cimentada: en aquest cas cal preparar els ciment, l’infermer
instrumentista es l’encarregat i tarda uns minuts en tornar-se sòlid.
Un cop enllestit es posa la massa a les diferents parts de la pròtesis
per tal de que es vagi fixant cada part amb l’os: primer a la tíbia i es
neteja el ciment sobrant, després el mateix al fèmur, seguidament
es col·loca el polietilè i finalment la patel·la.
No cimentada: es col·loca directament la pròtesis definitiva per
impacte

Figura 4.13. Implantació de les proves a la tíbia [46]


ACABAMENT: un cop col·locada la pròtesis definitiva, normalment el
cirurgia principal marxa i deixa a dos cirurgians per tancar.
q) Cosir: finalment es cus cada teixit per separat fins que s’arriba a
l’epiteli i s’hi col·loquen grapes.
r) Despertar al pacient: l’anestesista desperta al pacient
s) Neteja: se li retiren totes les capes i es neteja la cama de
possibles fluids que hi hagin pogut anar.
t) Llit: amb l’ajuda dels portalliteres es col·loca al pacient a la llitera
i se’l retira del quiròfan.

Finalment
s’esquematitzarà el procediment habitual per a la
col·locació d’una pròtesis de maluc (artroplàstia de maluc):

80



PREVI A L’OPERACIÓ
a) Neteja del quiròfan: entre dues operacions s’ha de netejar el
quiròfan, l’equip de neteja, neteja tot el mobiliari que ha estat
utilitzat i el terra.
b) Preparació instrumental i material: un cop el quiròfan està llest,
cal preparar tot el material per a l’operació. Arriben les caixes
d’esterilització segellades amb el material prèviament demanat i
l’infermer instrumentista i l’infermer secundari s’encarreguen de
preparar-ho tot. En primer lloc es posa el plàstic estèril a les
taules d’instrumental i l’infermer instrumentista es renta. Amb
l’ajuda de l’infermer secundari obren totes les caixes i col·loquen
el material estèril necessari.
c) Anestesia : al mateix temps que es prepara el material,
l’anestesista s’encarrega de fer les preguntes relacionades amb
l’anestèsia necessàries i de subministrar medicaments.
d) Col·locació del pacient: es col·loca al pacient a la taula
d’operacions, se’l fa asseure per posar-li l’anestèsia epidural a la
baixa esquena i s’hi posen els complements necessaris a la taula
d’operacions per obtenir la posició òptima per a l’operació (Fig.
4.14).

Figura 4.14. Pacient col·locat per a la intervenció [46]
e) Neteja de la zona a operar: un cop col·locat, es neteja tota la
cama que s’ha d’operar el genoll, des de la cuixa fins als dits del
peu, primer amb sabó i després amb desinfectant.
f) Neteja braços cirurgians: es renten els cirurgians i l’infermer
instrumentista ajuda a posar les bates i els guants estèrils.
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g) Col·locació de capes estèrils: es col·loquen un seguit de capes,
primer al peu després a la cama... es fixen i es deixa nomes la
zona on s’operarà a la vista.
OPERACIÓ FINS A IMPLANTACIÓ
h) Confirmació: es comprova que el pacient és el correcte, que
estan presents tots els membres de l’equip i es preveuen
possibles complicacions.
i) Isquèmia: es puja la isquèmia, és a dir, es talla la circulació de
l’extremitat per poder treballar millor i que no sagni tant.
j) Obertura: s’inicia el tall amb el bisturí.
k) Accés: es fan tots els talls necessaris per accedir al os.
l) Fixament de plantilles: es fixen unes plantilles al os, primer al
fèmur i després a la tíbia, per fer els talls a l’os adequats i tallar
de manera òptima per a la col·locació de la pròtesis
m) Serrar: es serren les diferents parts de l’os que no són
necessàries al col·locar la pròtesis.
n) Proves: un cop la zona neta, es col·loquen les diferents proves
per determinar quina és la mesura per saber quina pròtesis final
implantar.
o) Rajos-X: un cop col·locades les proves s’avisa a rajos-X i venen
els tècnics amb la màquina portàtil per dur a terme una
radiografia allà mateix (Fig. 4.15). Si es veu que es la mida
adient, es segueix endavant, sinó, es canvia la mida i es repeteix
el procés.

Figura 4.15. Pantalles de quiròfan i de la màquina de Rajos-X
portàtil durant una pròtesis de maluc [47]
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p) Neteja de la zona: treuen les pròtesis de prova i netegen tota la
zona mitjançant aigua.
q) Col·locació pròtesis definitiva:
Cimentada: en aquest cas cal preparar els ciment, l’infermer
instrumentista es l’encarregat i tarda uns minuts en tornar-se sòlid.
Un cop enllestit es posa la massa a les diferents parts de la pròtesis
per tal de que es vagi fixant cada part amb l’os: primer a la tíbia i es
neteja el ciment sobrant, després el mateix al fèmur, seguidament
es col·loca el polietilè i finalment la patel·la.
No cimentada: es col·loca directament la pròtesis definitiva per
impacte
ACABAMENT: un cop col·locada la pròtesis definitiva, normalment el
cirurgia principal marxa i deixa a dos cirurgians per tancar.
r) Cosir: finalment es cus cada teixit per separat fins que s’arriba a
l’epiteli i s’hi col·loquen grapes.
s) Despertar al pacient: l’anestesista desperta al pacient
t) Neteja: se li retiren totes les capes i es neteja la cama de
possibles fluids que hi hagin pogut anar.
u) Llit: amb l’ajuda dels portalliteres es col·loca al pacient a la llitera
i se’l retira del quiròfan.

Figura 4.16. Neteja del quiròfan després de l’operació [87]
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4.3 Procés d’adquisició de pròtesis
Seguidament es descriurà breument com funciona el procés d’adquisició de
pròtesis dins d’una entitat pública com és l’Hospital Clínic de Barcelona.
L’adquisició de pròtesis, és dur a terme mitjançant un concurs públic.
Els concursos són uns processos mitjançant els quals el sector públic
selecciona la persona física o jurídica que ha d’executar una obra, prestar
un determinat servei o subministrar un bé, per satisfer una finalitat. Les
normes que regulen la contractació pública no s’apliquen de manera
uniforme a tots en el sector públic, sinó que el mateix text refós preveu
l’existència de 3 nivells de subjecció, en funció de si es considera
administració pública o no, però sempre caldrà garantir els principis
fonamentals que regeixen la contractació.
Les normes que ho regulen són:
-

Les directives de dret comunitari de contractes de 2014 que presenta
certes modificacions respecte la normativa anterior.
Les normes estatals de contractes del sector públic i les normes
reglamentàries de desenvolupament.
Les normes autonòmiques de contractació pública.

Seguidament es mostren dades de la generalitat de Catalunya referents a la
Contractació pública durant l’any 2015 (Fig. 4.17):

Figura 4.17. Dades Generalitat de Catalunya imports de contractació pública
durant el 2015 [48]
Dins de l’hospital clínic, cal destacar la situació en la que es troba per
entendre com funciona el procés.
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Es tracta d’un Consorci del sector públic des del mes de juliol de 2015,
participat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona. Es
considerat Administració Pública de primer nivell de subjecció al Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic com a poder adjudicador. S’hi
gestionen 200 milions d’euros de despesa d’acord amb el pressupost 2015.
Els motius principals són:
-

Manca de planificació en les contractacions seguint els terminis
establerts pels procediments. La no anticipació.
No disposar d’eines informàtiques de gestió econòmica per al
seguiment dels expedients de contractació.
La indefinició jurídica dels darrers anys, ha comportat una poca
sensibilització cap als procediments de contractació pública.

Amb l’aplicació de la nova normativa es pretén eliminar els principals
problemes descrits per tal d’evitar-los.
Pel que fa a un concurs per l’adquisició de pròtesis, cal destacar el següent
procediment principalment, gestionat pel departament de compres:
a. Es creen unes bases i uns requisits necessaris per poder participar
en el concurs. Aquests requisits venen definits per especificacions
tècniques dels cirurgians que marquen les necessitats.
b. S’obre un període durant el qual les empreses poden presentar les
seves propostes.
c. Finalitzat el període es comença el procés d’avaluació. Existeix una
avaluació econòmica i una de tècnica. Els percentatges del pes total
sobre la nota final venen definits en les condicions del concurs.
d. Finalitzada la avaluació i segons la nota resultant es selecciona una
proposta durant un període de 2 anys amb una pròrroga possible de
24 mesos

85

4.4.

Anàlisis observacional

En aquest apartat es procedirà a realitzar l’anàlisi observacional dut a terme
a l’hospital Clínic de Barcelona, concretament als quiròfans on es practiquen
habitualment les operacions de pròtesis de genoll i pròtesis de maluc.
S’ha assistit a deu operacions diferents de cada tipus (10 de genoll i 10 de
maluc) repartides durant 5 mesos. Durant els transcurs d’aquestes
operacions s’ha analitzat el funcionament habitual dels procediments que
s’hi duen a terme, observant els possibles problemes amb els que es troba
el personal que hi treballa; per tal de poder analitzar més endavant si s’hi
podria aplicar alguna millora funcional. A més, per tal de poder realitzar un
anàlisis més exhaustiu, s’han realitzat uns esquemes del quiròfan i la
situació dels diferents equips mèdics i del personal durant cadascuna de les
operacions a les que s’ha assistit

4.4.1

Quiròfan Q3: pròtesis de maluc

En primer lloc es mostrarà l’esquema del quiròfan de parts diferents
que s’han considerat estàtiques, és a dir, que es mantenen de la
mateixa forma durant les diferents operacions.
Per això s’han creat tres esquemes diferents des de una vista de
planta on es mostrarà: la estructura bàsica (Fig. 4.18), l’estructura
del sostre mostrant les torres de connexions (Fig. 4.19) i les
làmpades i un últim esquema mostrant l’equipament quirúrgic (4.20).

Figura 4.18. Base del quiròfan Q3 de pròtesis de maluc [49]
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A1: Làmpada
quirúrgica 1
A2: Làmpada
quirúrgica 2
A3: Monitor 1
A4: Monitor 2
A5: Monitor 3
: base des de on
surten les connexions
de les torres
: braços mòbils
que uneixen a torres i
pantalles

Figura 4.19. Quiròfan 3 amb estructura del sostre [50]

B1: Torre de
connexions (control
de càmera)
B2: Suport de sèrum
B3: Carro d’anestèsia
B4: Torre de
connexions
B5: Electrobisturí
B6: Aspirador 1
B7: Aspirador 2
B8: Màquina portàtil
de Rajos-X

Figura 4.20. Quiròfan 3 amb estructura de sostre i
electromedicina [51]
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Seguidament es mostraran els diferents esquemes juntament amb les
observacions realitzades que serviran posteriorment per analitzar la
proposat de millores. S’han eliminat les capes del sostre per tal
d’observar amb major claredat la localització dels elements mòbils i
del personal. En verd es marquen elements que hi son un període
curt durant la operació.


OPERACIÓ 1 (20/01/2016)
SEXE: Dona

EDAT: 42

EOPERACIÓ: Pròtesis total de maluc amb empelt

-

CAMA:

Dreta

MARCA: A+B

(malformació congènita)

Esquema

Figura 4.21. Operació 1 Pròtesis maluc [52]
E1: Carro d’emmagatzematge

E2/E3/E4: Taules buides

E5/E6/E7/E12: Brossa

E8: Suport de sèrum

E9: Taula instrumental d’ús

E10: Taula d’instrumental

E11: Taula material pròtesis

E13/E14/E15/E16/E18/E19/E20: Tamborets i cadires

E17: Alçador

ES: Infermera secundària

CS: Cirurgià secundari

CR: Cirurgià resident

CP: Cirurgià principal

EA: Infermera anestesista

EI: infermera instrumentista

RX: Tècnic de Rajos-X
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-

Observacions
S’ha apreciat certa dificultat al escollir les mides de les diferents
parts de les pròtesis. Resulta que no es localitzaven unes mides
d’uns cargols concrets que havia de portar la empresa de les
pròtesis. Degut a això, decideixen barrejar diferents cases de
pròtesis per poder realitzar la operació adientment.
No hi ha l’enginyer de la casa de la pròtesis en qüestió però ja hi
són els dos enginyers de la pròtesis que es col·locarà després i
estan ajudant a decidir les mides amb la solució trobada.
Es percep certa confusió respecte a l’equivalència de les diferents
mides ja que cada casa ho fa diferent i es bastant complicat però
finalment es soluciona.



OPERACIÓ 2 (27/01/2016)
SEXE: Dona

EDAT: 75

OPERACIÓ: Pròtesis total de maluc

-

CAMA:

Esquerra

MARCA: B

Esquema

Figura 4.22. Operació 2 Pròtesis maluc [53]
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E1: Carro d’emmagatzematge

E2/E3/E4: Taules buides

E5/E6/E7/E12/E19: Brossa

E8/E20: Suport de sèrum

E9: Taula instrumental d’ús

E10: Taula d’instrumental

E11: Taula material pròtesis

E13/E14/E15/E18/E19: Tamborets i cadires

E17: Alçador

EES: Infermera secundària

CS: Cirurgià secundari

CR: Cirurgià resident

CP: Cirurgià principal

EA: Infermera anestesista

EI: infermera instrumentista

RX: Tècnic de Rajos-X

-

Observacions
El cirurgià comenta que làmpada (A1) no té una bona mobilitat ja
que no permet arribar al lloc adient per il·luminar bé la zona del
maluc que s’opera i és a més la làmpada que té la càmera de
vídeo.
En totes les operacions de maluc es comprova el correcte
posicionament de la pròtesis mitjançant rajos X i la màquina està
sempre a fora i existeix un temps d’espera ja que s’ha d’esperar a
que arribin els tècnics de rajos, entrin la màquina, la connectin i
duien a terme les radiografies.
Com no es saben les mides exactes de la pròtesis a posar fins que
no han pogut provar les proves, han de sortir en vàries ocasions
del quiròfan anat a buscar al magatzem les diferents parts de les
pròtesis definitives.
Els cirurgians tenen feta una presentació amb el pla d’actuació
durant la intervenció. Aquesta, es connecta a l’ordinador
mitjançant un dispositiu USB i per poder-ho fer, cal obrir tot un
panell. Es dur a terme abans de començar l’operació però hi ha
hagut un error i s’ha hagut d’obrir tot enmig de l’operació.
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OPERACIÓ 3 (27/01/2016)

SEXE: Dona

EDAT: 72

OPERACIÓ: Pròtesis total de maluc

-

CAMA:

Esquerra

MARCA: A

Esquema

Figura 4.23. Operació 3 Pròtesis maluc [54]
E1: Carro d’emmagatzematge

E2/E3: Taules buides

E5/E6/E7/E12/E21: Brossa

E8/E20: Suport de sèrum

E9: Taula instrumental d’ús

E10: Taula d’instrumental

E11: Taula material pròtesis

E13/E14/E15/E18/E19: Tamborets i cadires

E4/E17: Alçador

EES: Infermera secundària

CS: Cirurgià secundari

CR: Cirurgià resident

CP: Cirurgià principal

EA: Infermera anestesista

EI: infermera instrumentista

RX: Tècnic de Rajos-X

-

Observacions
Hi ha l’enginyer de la casa de pròtesis per assistir durant
l’operació.
L’intèrfon que serveix per comunicar-se des de l’interior del
quiròfan no s’escolta bé i la infermera ha hagut de sortir del
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quiròfan i agafar el telèfon de la zona d’anestèsia per poder avisar
a rajos X.
El cirurgià principal em demana que dugui a terme un recompte
del nombre de vegades que s’obre i es tanca la porta de quiròfan
ja que considera que són massa vegades i que s’hauria d’intentar
minimitzar aquest nombre. Núm. total durant la intervenció= 35
vegades.


OPERACIÓ 4 (29/01/2016)
SEXE: Dona

EDAT: 70

OPERACIÓ: Trencament fèmur amb prèvia pròtesis

-

CAMA:

Esquerra

MARCA: B+C

Esquema

Figura 4.24. Operació 4 Pròtesis maluc [55]
E1: Carro d’emmagatzematge

E2: Taules buides

E4/E5/E7: Brossa

E3: Suport de sèrum

E9: Taula instrumental d’ús

E10: Taula d’instrumental

E11: Taula material pròtesis

E13/E14/E15/E6: Tamborets i cadires

E8/E12: Alçador

EES: Infermera secundària

CS: Cirurgià secundari

CR: Cirurgià resident

CP: Cirurgià principal

EA: Infermera anestesista

EI: infermera instrumentista

RX: Tècnic de Rajos-X
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Observacions

-

Hi ha l’enginyer de la casa de pròtesis per assistir durant
l’operació.
Es poden observar marques d’esponja a la làmpada de a taula
d’operacions.
La infermera instrumentista comenta la falta d’espai tenint en
compte tot el material necessari per a aquest tipus
d’intervencions.
Núm. Total durant la intervenció= 60 vegades.


OPERACIÓ 5 (17/02/2016)

SEXE: Dona

EDAT: 79

OPERACIÓ: Pròtesis total cimentada

-

CAMA:

Dreta

MARCA: B+C

Esquema

Figura 4.25. Operació 5 Pròtesis maluc [56]
E1: Carro d’emmagatzematge

E2/E3/E4: Taules buides

E5/E6/E7: Brossa

E8/E17: Suport de sèrum

E9: Taula instrumental d’ús

E10: Taula d’instrumental

E11: Taula material pròtesis

E12/E13/E14/E16: Tamborets i cadires

E15: Alçador

EES: Infermera secundària

CS: Cirurgià secundari

CR: Cirurgià resident

CP: Cirurgià principal

EA: Infermera anestesista

EI: infermera instrumentista

RX: Tècnic de Rajos-X
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-

Observacions
Es necessita molt de personal per a preparar al pacient i col·locarlo e la posició correcta per a l’operació, fins a 9 persones.
(Habitual).
S’ha de canviar l’aspirador a la meitat de l’operació perquè ha
deixat de funcionar correctament.
Al cimentar, s’han d’esperar un temps on els cirurgians es queden
parats mentre es preparar la mescla.
Els tècnics de Rajos-X s’esperen a l’interior del quiròfan un cop
fetes les radiografies ja que els cirurgians necessiten visualitzar-la
des de el monitor i a més podria ser que en necessitessin una
altra en cas que no hagués estat ben col·locada. (fins a 30 min).
Núm. Total durant la intervenció= 59 vegades



OPERACIÓ 6 (18/02/2016)

SEXE: Dona

EDAT: 73

OPERACIÓ: Pròtesis total cimentada

-

CAMA:

Esquerra

MARCA: C

Esquema

Figura 4.26. Operació 6 Pròtesis maluc [57]
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E1/E16: Carro d’emmagatzematge

E2: Taula buida

E3/E5/E6/E7/E12: Brossa

E13/E14: Suport de sèrum

E9: Taula instrumental d’ús

E10: Taula d’instrumental

E11: Taula material pròtesis

E4/E17: Alçador

RX: Tècnic de Rajos-X

E8/E15/E18: Tamborets i cadires

EES: Infermera secundària

CS: Cirurgià secundari

CR: Cirurgià resident

CP: Cirurgià principal

EA: Infermera anestesista

EI: infermera instrumentista

-

Observacions
S’ha posat música clàssica durant la operació
Es percep un descontent per part de
metges i infermeres
referent al reposament del material quan s’acaba.
L’aspirador falla, no aspira bé, i estan una estona per aconseguir
que funcioni correctament
Hi ha un dels monitors (A3) que mai utilitzen per a res.
L’intèrfon no s’escolta bé i han de sortir a fora a agafar el telèfon
per poder-se comunicar durant l’operació
El ciment utilitzat fa una olor molt forta que es sent a tot el
quiròfan.
Núm. Total durant la intervenció= 25 vegades



OPERACIÓ 7 (24/02/2016)

SEXE: Dona

EDAT: 80

OPERACIÓ: Pròtesis híbrida cimentada

-

Esquema
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CAMA:

Dreta

MARCA: C+D

Figura 4.27. Operació 7 maluc [58]

E1: Carro d’emmagatzematge

E2/E3: Taula buida

E5/E6/E7/E13: Brossa

E8/E17: Suport de sèrum

E9: Taula instrumental d’ús

E10: Taula d’instrumental

E11: Taula material pròtesis

E4/E15: Alçador

RX: Tècnic de Rajos-X

E12/E14/E16: Tamborets i cadires

EES: Infermera secundària

CS: Cirurgià secundari

CR: Cirurgià resident

CP: Cirurgià principal

EA: Infermera anestesista

EI: infermera instrumentista

EN: Enginyer

-

Observacions
Problema amb l’aspiració de la pistola d’aigua, no aspira prou i
s’estan una estona per aconseguir que funcioni correctament.
Es comenta que la marca utilitzada de ciment és molt lent i els
cirurgians estan un temps sense fer res esperant a que els ciment
es faci i parlen d’una altra marca amb a que aquest temps
d’espera no es necessari. A més requereix bastanta força per
aconseguir que es barregi bé.
Núm. Total durant la intervenció= 35 vegades.
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OPERACIÓ 8 (26/02/2016)
SEXE: Dona

EDAT: 60

CAMA:

OPERACIÓ: Pròtesis total maluc

-

Esquerra

MARCA: A

Esquema

Figura 4.28. Operació 8 maluc [59]

E1/E16: Carro d’emmagatzematge

E3/E5/E6/E12: Brossa

E13/E14: Suport de sèrum

E9: Taula instrumental d’ús

E10: Taula d’instrumental

E4/E7/E19: Alçador

E11: Taula material pròtesis

E2/E8/E15/E17/E18: Tamborets i cadires

RX: Tècnic de Rajos-X

CP: Cirurgià principal

CR: Cirurgià resident

EA: Infermera anestesista

EES: Infermera secundària

CS: Cirurgià secundari

EI: infermera instrumentista

EN: Enginyer

-

Observacions
Hi ha l’enginyer de la casa de les pròtesis per assistir durant
l’operació.
Una de les taules de suport està trencada.
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L’aspirador no funciona bé i a mitja operació han d’arreglar-lo per
aconseguir una bona aspiració.
No ha arribat d’esterilització la peça corona que es col·loca a la
làmpada per poder manipular-la estèrilment.
Núm. Total durant la intervenció= 34 vegades

OPERACIÓ 9 (09/03/2016)
SEXE: Dona

EDAT: 79

OPERACIÓ: Recanvi de pròtesis

-

CAMA:

Dreta

MARCA: B+D

Esquema

Figura 4.29. Operació 9 maluc [60]
E1/E16: Carro d’emmagatzematge

E2/E3/E4: taules buides

E5/E6/E7: Brossa

E8/E17: Suport de sèrum

E15: Alçador

E10: Taula d’instrumental

E11/E13: Taula material pròtesis

E9: Taula instrumental d’ús

RX: Tècnic de Rajos-X

E12/E14: Tamborets i cadires

CP: Cirurgià principal

CR: Cirurgià resident

EA: Infermera anestesista

EES: Infermera secundària

CS: Cirurgià secundari

EI: infermera instrumentista

EN: Enginyer
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-

Observacions
Hi ha l’enginyer de la casa de pròtesis per assistir durant
l’operació. Li han fet moltes preguntes sobre les mides i tot ja que
no és una marca amb la que treballen habitualment i no ho
sabien.
Degut a que és un recanvi ja que s’ha infectat la pròtesis s’ha
hagut de recollir molts cultius per analitzar-los a anatomia
patològica.
Els cirurgians comenten que depèn de la marca de pròtesis tenen
un instrumental o un altre i que algunes cases no tenen cert
instrumental que consideren molt útil.
Ha vingut l’enginyer d’una altra casa comercial per mostrar un
nou sistema per agafar proves del líquid sinovial.
Núm. Total durant la intervenció= 27 vegades



OPERACIÓ 10 (11/03/2016)

SEXE: Home

EDAT: 47

OPERACIÓ: recanvi de pròtesis

-

CAMA:

Esquerra

MARCA: A

Esquema

Figura 4.30. Operació 10 maluc [61]
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E1/E16: Carro d’emmagatzematge

E3/E5/E6/E12: Brossa

E13/E14: Suport de sèrum

E9: Taula instrumental d’ús

E10: Taula d’instrumental

E4/E7: Alçador

E11: Taula material pròtesis

RX: Tècnic de Rajos-X

CP: Cirurgià principal

E2/E8/E15/E17: Tamborets i cadires

CR: Cirurgià resident

EES: Infermera secundària

EA: Infermera anestesista

EI: infermera instrumentista

CS: Cirurgià secundari

-

Observacions
Hi ha l’enginyer de la casa de pròtesis per assistir durant
l’operació.
L’enginyer va informant al cirurgià sobre diferents eines noves
que tenen i la funció que fan, per ajudar durant la cirurgia a
realitzar certs passos amb major facilitat.
Núm. Total durant la intervenció= 37 vegades.

4.4.2

Quiròfan Q4: pròtesis de genoll

En primer lloc es mostrarà l’esquema del quiròfan de parts diferents
que s’han considerat estàtiques, és a dir, que es mantenen de la
mateixa forma durant les diferents operacions.
Per això s’han creat tres esquemes diferents des de una vista de
planta on es mostrarà: la estructura bàsica (gris), l’estructura del
sostre mostrant les torres de connexions i les làmpades (blau) i un
últim esquema mostrant l’equipament quirúrgic (rosa)
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Figura 4.31. Base del quiròfan Q3 de pròtesis de maluc [62]

A1: Làmpada quirúrgica 1
A2: Làmpada quirúrgica 2
A3: Monitor 1
A4: Monitor 2
A5: Monitor 3
A6: Monitor 4
A7: Làmpada quirúrgica 3
: base des de on
surten les connexions de
les torres

Figura 4.32. Quiròfan 4 amb estructura de sostre [63]
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: braços mòbils
que uneixen a torres i
pantalles

B1: Torre de
connexions (control
de càmera)
B2: Suport de sèrum
B3: Carro d’anestèsia
B4: Torre de
connexions
B5: Electrobisturí
B6: Aspirador 1
B7: Aspirador 2

Figura 4.33. Quiròfan 4 amb estructura de sostre i
electromedicina [64]

Seguidament es mostraran els diferents esquemes juntament amb les
observacions realitzades que serviran posteriorment per analitzar la
proposat de millores. S’han eliminat les capes del sostre per tal d’observar
amb major claredat la localització dels elements mòbils i del personal. En
verd es mostren els elements parcials (només són a quiròfan un temps curt)



OPERACIÓ 1 (10/03/2016)

SEXE: Dona

EDAT: 72

OPERACIÓ: recanvi de pròtesis infectada

-

Esquema
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CAMA:

Esquerra

MARCA: B

Figura 4.34. Operació 1 Pròtesis Genoll [65]
E1: Carro emmagatzematge aigua

E4/E5/E6/E7/E16: Brossa

E17: Suport de sèrum

E2/E18: Carro d’emmagatzematge

E14: Taula d’instrumental

E12: Alçador

E9: Taula instrumental d’ús

CP: Cirurgià principal

CS: Cirurgià secundari

E13/E15/E8: Tamborets i cadires

CR: Cirurgià resident

E3: Taula buida

EES: Infermera secundària

MA: Anestesista

EN: Enginyer

E11/E10: Taula material pròtesis

EA: Infermera anestesista

CS: Cirurgià secundari

EI: infermera instrumentista
-

Observacions
Les infermeres duen a terme l’inventari de tot el que s’utilitza
durant l’operació, van retallant les etiquetes de les pròtesis
usades i ho registren en un llibre enorme enganxant-les amb
cinta adhesiva.
Hi ha dos enginyers de la casa comercial de les pròtesis per
assistir a l’operació. És curiós ja que la mateixa casa comercial a
les pròtesis de maluc, no hi eren mai i el doctor m’explica que
com no tenen prou personal, quan un hospital ja fa un temps que
utilitza unes pròtesis concretes, ja no li envien els enginyers per
ajudar.
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A diferència de a les pròtesis de maluc, aquí es necessari fer
guies per a saber exactament on tallar en tot moment.


OPERACIÓ 2 (13/04/2016)
SEXE: Home

EDAT: 85

- Recanvi de pròtesis desgastada
OPERACIÓ:

CAMA:

Dreta

MARCA: E  F

Esquema

Figura 4.35. Operació 2 Pròtesis Genoll [66]

E1: Carro emmagatzematge aigua

E4/E5/E6/E7/E17/E16: Brossa E19: Suport de sèrum

E2/E3: Carro d’emmagatzematge

E14: Taula d’instrumental

E12: Alçador

E9: Taula instrumental d’ús

CP: Cirurgià principal

CS: Cirurgià secundari

E8/E13/E15/E18: Tamborets i cadires E3: Taula buida

ST: Estudiants

EES: Infermera secundària

MA: Anestesista

EN: Enginyer

E11/E10: Taula material pròtesis

EA: Infermera anestesista

CS: Cirurgià secundari

EI: infermera instrumentista
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-

Observacions
La infermera secundària no té prou espai per poder dur a terme
l’inventari i l’etiquetatge de tot. Només té lliure la taula de
l’ordinador i no hi ha suficient espai.
L’aspirador no funciona bé, no aspira suficient, s’encalla i l’han
d’estar arreglant constantment.
Tenien definida l’estratègia amb una marca de pròtesis concretes,
i hi era l’enginyer de la casa de la pròtesis, però al veure que el
genoll estava pitjor del que s’esperaven, decideixen modificar
l’estratègia i col·locar una pròtesis més restrictiva d’una altra
marca on l’estabilitat del genoll dependrà més de la pròtesis que
de l’os del pacient, substituint la funció dels lligaments.
Degut a que la decisió ha estat presa a mitja operació, hi ha un
període de temps on s’han d’esperar mentre arriben les noves
caixes de pròtesis i material quirúrgic.
La infermera instrumentista que s’encarrega de realitzar els
ciments té molta feina de força i de temps per fer-los tots i els
cirurgians s’han d’esperar. A més les cirurgians es queixen de la
lentitud d’aquest ciment.
La porta s’ha obert nombroses vegades durant la operació, degut
als problemes que hi ha hagut principalment (més de 50
vegades).



OPERACIÓ 3 (13/04/2016)
SEXE: Dona

EDAT: 68

CAMA:

OPERACIÓ: pròtesis de genoll

-

Esquerra

MARCA: A+G

Esquema
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Figura 4.361. Operació 3 Pròtesis de genoll [67]

E5/E6/E7/E13: Brossa

E16: Suport de sèrum

E1: Taula d’instrumental

E2/E3: Carro d’emmagatzematge

E9: Taula instrumental d’ús

E12: Alçador

E8/E4/E14/E15: Tamborets i cadires

CP: Cirurgià principal

CS: Cirurgià secundari

E11/E10: Taula material pròtesis

ST: Estudiants

EN: Enginyer

EES: Infermera secundària

MA: Anestesista

EA: Infermera anestesista

CS: Cirurgià secundari

EI: infermera instrumentista

-

Observacions
Hi ha l’enginyer de la casa comercial per tal d’assistir durant
l’operació.
No hi ha prou espai per anar obrint les pròtesis, es percep que la
infermera no sap on anar obrint i deixant el material.
En aquestes operacions s’utilitza una alta quantitat de sèrum per
netejar la zona abans d’introduir la pròtesis i tenen el carro amb
l’aigua fora i han de sortir per anar-la a buscar.
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OPERACIÓ 4 (20/04/2016)
SEXE: Home

EDAT: 75

OPERACIÓ: Recanvi de pròtesis afluixada

-

CAMA:

Dreta

MARCA: H

Esquema

Figura 4.37. Operació 4 Pròtesis Genoll [68]
E4/E7/E6/E17/E19: Brossa

E16/E5: Suport de sèrum

E14: Taula d’instrumental

E2/E3: Carro d’emmagatzematge

E9: Taula instrumental d’ús

E12: Alçador

E8/E13/E15/E18: Tamborets i cadires CP: Cirurgià principal

CS: Cirurgià secundari

E11/E10: Taula material pròtesis

E1: Taula buida

ST: Estudiants

EI: infermera instrumentista

ES: Infermera secundària

MA: Anestesista

EA: Infermera anestesista

EN: Enginyer

-

Observacions
Hi ha l’enginyer de la casa comercial per tal d’assistir durant
l’operació.
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Hi ha una làmpada quirúrgica més petita a l’alçada d’on es troba
l’instrumental però no està mai encesa ().
La infermera secundària sembla que no té prou espai per res i
busca lloc a la taula de l’ordinador o a la torre de control de vídeo
(B1), però hi ha una taula buida a l’altre costat del quiròfan que
es podria moure.
L’aspirador deixa de funcionar i descobreixen que era perquè el
cirurgià l’estava trepitjant amb el peu.
Es queden sense etiquetes del pacient degut que han pres moltes
mostres i han de tornar a imprimir-ne. La infermera secundària
ha de sortir a fer-ho.
Es troben amb que falta una caixa sencera, la del instrumental i
els proves de la patel·la. L’enginyer truca per comprovar que
l’han enviada i és així. Després de buscar-la la troben on no
tocava, no s’havia preparat i es perd cert temps per anar-la a
buscar.


OPERACIÓ 5 (04/05/2016)
SEXE: Dona

EDAT: 85

CAMA:

OPERACIÓ: Pròtesis genoll cimentada

-

Esquerra

MARCA: B

Esquema

Figura 4.38. Operació 5 pròtesis genoll [69]
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E1/E4/E5/E6/E5/E7/E20: Brossa

E17/E19: Suport de sèrum

E2/E3: Carro d’emmagatzematge

E9: Taula instrumental d’ús

E14: Taula d’instrumental
E12: Alçador

E8/E13/E15/E18: Tamborets i cadires CP: Cirurgià principal

CS: Cirurgià secundari

E11/E10: Taula material pròtesis

E1: Taula buida

ST: Estudiants

EI: infermera instrumentista

ES: Infermera secundària

MA: Anestesista

EA: Infermera anestesista

EN: Enginyer

Observacions

-

Hi ha l’enginyer de la casa comercial per tal d’assistir durant
l’operació.
El polsador per obrir la porta que dóna al passadís no funciona
correctament i no s’obra sempre que es polsa.
La operació a transcorregut correctament sense cap incident.


OPERACIÓ 6 (04/05/2016)

SEXE: Dona

EDAT: 55

OPERACIÓ: Pròtesis restrictiva (pacient amb artritis)

-

CAMA:

Dreta

MARCA:

Esquema

Figura 4.39. Operació 6 Pròtesis genoll [70]
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E5/E6/E7/E16/E17: Brossa

E20/E19: Suport de sèrum

E14: Taula d’instrumental

E2/E3: Carro d’emmagatzematge

E9: Taula instrumental d’ús

E12: Alçador

E8/E13/E15/E18: Tamborets i cadires CP: Cirurgià principal

CS: Cirurgià secundari

E11/E10: Taula material pròtesis

EN: Enginyer

ES: Infermera secundària

E4: Carro emmagatzematge aigua

E1: Taula buida

ST: Estudiants

EI: infermera instrumentista

MA: Anestesista

EA: Infermera anestesista

-

Observacions
Hi ha l’enginyer de la casa comercial per tal d’assistir durant
l’operació. El metge no sabia segur si venia o no i al iniciar
l’operació l’ha trucat per preguntar-li unes mides.
Els hi falta una peça que no aconsegueixen trobar, obren
diferents caixes per mirar que no estigués a una altra. Finalitzada
l’operació l’ha troben a la caixa on se suposa que havia d’estar
però era petita i no l’havien vist.
El sistema de ciment és molt complicat i s’han de barrejar
diferents pols i líquids al moment de preparar-lo. A més hi ha un
llarg temps d’espera a que es fixi el ciment correctament.
A mitja operació canvien la bossa de la brossa ja que està plena.



OPERACIÓ 7 (11/05/2016)
SEXE: Dona

EDAT: 88

OPERACIÓ: Pròtesis de genoll

-

CAMA:

Dreta

MARCA: B+E

Esquema
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Figura 4.40. Operació 7 pròtesis Genoll [71]

E5/E6/E7/E16/E17: Brossa

E20/E21: Suport de sèrum

E14: Taula d’instrumental

E2/E3: Carro d’emmagatzematge

E9: Taula instrumental d’ús

E12/E19: Alçador

E8/E13/E15/E18/E22: Tamborets

CP: Cirurgià principal

CS: Cirurgià secundari

E11/E10: Taula material pròtesis

EN: Enginyer

ES: Infermera secundària

E1/E4: Taula buida

ST: Estudiants

EA: Infermera anestesista

EI: infermera instrumentista

MA: Anestesista

-

Observacions
L’aspirador deixa de funcionar i veuen que era perquè el cirurgià
l’estava trepitjant amb el peu.
En aquestes operacions s’utilitza una alta quantitat de sèrum per
netejar la zona abans d’introduir la pròtesis i tenen el carro amb
l’aigua fora i han de sortir per anar-la a buscar.
Se’ls hi ha quedat el botó de la serra a la mà. S’ha trencat mentre
l’estaven utilitzant. S’aprecia molta sorpresa perquè no els hi
havia passat mai.
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OPERACIÓ 8 (11/05/2016)
SEXE: Home

EDAT: 65

OPERACIÓ: recanvi pròtesis infectada

-

CAMA:

Dreta

MARCA: H

Esquema

Figura 4.41. Operació 8 Pròtesis Genoll [72]

E5/E6/E7/E16/E17: Brossa

E20/E21: Suport de sèrum

E10: Taula d’instrumental

E2/E3: Carro d’emmagatzematge

E9: Taula instrumental d’ús

E12/E14: Alçador

E8/E13/E15/E18: Tamborets

CP: Cirurgià principal

CS: Cirurgià secundari

E11: Taula material pròtesis

E4: Taula buida

EN: Enginyer

EI: infermera instrumentista

ST: Estudiants

ES: Infermera secundària

E1: Carro emmagatzematge aigua

EA: Infermera anestesista

MA: Anestesista
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Observacions

-

Hi ha l’enginyer de la casa comercial per assistir als cirurgians
durant l’operació.
El polsador de la porta continua sense funcionar bé i a vegades
s’ha de polsar moltes vegades per aconseguir que s’obri la porta.
Es tracta d’un recanvi per culpa d’una infecció de fa uns dies.
Degut a això només substitueixen el polietilè ja que és el material
que es pot haver infectat.
Un cop enretirat el teixit i el material infectat es canvia tot
l’instrumental, els guants dels cirurgians etc. per aconseguir que
tot torni a ser estèril i que no es torni a infectar tot.



OPERACIÓ 9 (16/05/2016)

SEXE: Home

EDAT: 72

OPERACIÓ: Pròtesi total genoll

-

CAMA:

Dreta

MARCA: B

Esquema

4.5.

Figura 4.42. Operació 9 Pròtesis Genoll [73]
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E5/E6/E7/E16/E17: Brossa

E20: Suport de sèrum

E14: Taula d’instrumental

E2/E3: Carro d’emmagatzematge

E9: Taula instrumental d’ús

E12/E19: Alçador

E1/E8/E13/E15/E18: Tamborets

CP: Cirurgià principal

CS: Cirurgià secundari

E10/E11: Taula material pròtesis

E4: Taula buida

MA: Anestesista

EI: infermera instrumentista

ST: Estudiants

ES: Infermera secundària

EA: Infermera anestesista
-

Observacions
Hi ha l’enginyer de la casa comercial per assistir als cirurgians
durant l’operació.
La infermera secundària ho té complicat per passar cada cop ja
que quan ha d’anar a buscar material per donar-li a la infermera
instrumentista, ha de passar amb molta cura a prop de les taules
estèrils degut a la manca d’espai.



OPERACIÓ 10 (17/05/2016)

SEXE: Home

EDAT: 76

OPERACIÓ: Pròtesi total genoll

-

CAMA:

Esquerra

MARCA: H

Esquema

Figura 4.43. Operació 10 Pròtesis Genoll [74]
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E5/E6/E7/E16/E17: Brossa

E4: Suport de sèrum

E14: Taula d’instrumental

E2/E3: Carro d’emmagatzematge

E9: Taula instrumental d’ús

E12/E19: Alçador

E8/E13/E15/E18: Tamborets

CP: Cirurgià principal

CS: Cirurgià secundari

E10/E11: Taula material pròtesis

E1: Taula buida

MA: Anestesista

EI: infermera instrumentista

ST: Estudiants

ES: Infermera secundària

EA: Infermera anestesista

-

Observacions
Hi ha l’enginyer de la casa comercial per assistir als cirurgians
durant l’operació.
Ha entrat una infermera a mitja operació a demanar si podia
endur-se un dels aspiradors que feia falta en un altre quiròfan.
El cirurgià principal a fet un toc d’atenció a un estudiant que s’ha
recolzat al polsador de la porta que dóna al passadís brut i s’ha
obert la porta.
S’ha hagut de sortir en nombroses ocasions del quiròfan per
buscar la mida adient de pròtesi.

4.4.3

Resum observacional

Seguidament s’agruparan les observacions més destacades
dutes a terme a cadascun dels quiròfans per tal de remarcar i
reunir les diferents observacions.
En primer lloc es mostraran les observacions comunes
d’ambdós quiròfans (Taula 4.1):

OBSERVACIONS COMUNES D’AMBDÓS QUIRÒFANS

a. MIDES
PRÒTESIS

S’ha observat que degut a la complexitat i
gran
varietat
de
mides
i
empreses
distribuïdores de pròtesis, existeixen certs
dubtes per part del personal mèdic sobre
correspondència de mides. Durant els
procediments quirúrgics és habitual contrastar
mesures amb la resta de personal o amb
l’enginyer si hi és present.
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S’ha apreciat que l’enginyer de les empreses
de les pròtesis no hi és sempre al quiròfan.
S’observa que depèn de l’empresa de la
pròtesis en qüestió o de si es tracta d’una
pròtesis de genoll o maluc. S’ha vist que per
b. PRESÈNCIA DE la marca de pròtesis anomenada B, l’enginyer
no hi era mai present en les pròtesis de maluc
L’ENGINYER
però en canvi si que hi era en les de genoll.
Això és degut a la falta de personal de la
empresa i el cost que li suposa i quan es
considera que un hospital ja porta cert temps
utilitzant una pròtesi concreta, no s’hi envia
enginyer.
Tal i com s’ha mostrat prèviament, el
magatzem de les pròtesis es troba fora del
quiròfan, dins de l’àrea quirúrgica. Degut que
la mida exacte de les pròtesis no es coneix
fins que no s’han introduït les proves, (tot i
c. RECORREGUT
que si es sap el rang de mida aproximat) a
mitja operació s’han d’anar a buscar al
magatzem. A més, sol passar que hi ha errors
i la infermera ha de sortir i entrar nombrosos
cops.
Alertada pel cirurgià principal del quiròfan de
maluc, qui creia que s’obrien massa cops les
d. OBERTURA DE portes durant el transcurs de la intervenció,
es va dur a terme un recompte en el quiròfan
PORTES
3 sobre el nombre de vegades que s’obrien,
amb una mitjana aproximada de 39 vegades
per operació.
S’ha apreciat que en nombroses operacions es
tenen problemes amb l’aspirador, que no
aspira prou degut a que està mal connectat, o
e. ASPIRADOR
es trepitja el conducte. Els problemes són a
vagades
repetitius
en
una
mateixa
intervenció.
En les operacions on s’utilitza ciment ossi,
s’han observat diversos aspectes:
f. CIMENTAT
Temps de preparació i espera: s’aprecia cert
descontent per part del personal que ha
d’esperar a que els ciments es preparin i
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s’endureixin. És temps on el pacient està
obert i els cirurgians només poden esperar.
Olor: es sent una olor molt forta quan es
preparen els ciments a tot el quiròfan.
Força: la infermera necessita barrejar molt
fort, utilitzant molta força durant el procés de
preparació del ciments.
En diverses ocasions s’ha trobat en falta
material que s’havia esperat per a dur a
g. FALTA
terme
la
operació,
en
algun
cas
MATERIAL
d’esterilització, en algun altre de la empresa
de la pròtesis i d’altres vegades hi era a
quiròfan i no s’ha vist.
S’ha apreciat que certs elements que no
funcionen bé, tarda temps elevat en arreglarh. ELEMENTS
A se. Es creu que és degut a una falta de
ARREGLAR
comunicació entre els usuaris de la zona
quirúrgica i el manteniment ja que quan es
comunica, s’arregla en qüestió de dies
S’aprecia les dificultats de la infermera
secundària,
qui
necessita
desplaçar-se
constantment per portar el material necessari
de pròtesis o material habitual quirúrgic que
s’acaba, alhora de passar d’un costat a l’altre
del quiròfan. L’espai que resta després de
i. ESPAI DE PAS, col·locar les taules amb tot el material
D’INSTRUMENTAL quirúrgic estèril necessari és molt petit i la
I DE SUPORT
infermera ha de passar molt a prop perquè no
té altre opció. La infermera instrumentista
també té falta d’espai en les taules
d’instrumental i la secundària per obrir tot el
material de pròtesi que necessita i dur a
terme l’inventari de tot el material que s’usa
durant el procediment quirúrgic.
En ambdós quiròfans, el braç B1 que conté
estanteries que i el control del vídeo del
quiròfan, està pràcticament inutilitzat. Té
j. BRAÇ B1
unes dimensions molt grans, i apart del
control del vídeo no s’hi fa res més. Les
infermeres l’usen per col·locar material variat.
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S’ha observat que entre operació i operació,
com és necessari netejar el quiròfan i
k. TEMPS
ENTRE preparar el material i al pacient, hi ha un
OPERACIONS
període de temps molt llarg on els cirurgians
tenen temps mort (a vagades superior a una
hora).
Taula 4.1. Observacions generals dels quiròfans [75]
Seguidament es mostraran dues taules individuals, per l’apreciat a
cadascun del quiròfans (Taula 4.2 i Taula 4.3) :
OBSERVACIONS QUIRÒFAN MALUC
l. INSTRUMENTAL
EMPRESES

m. LÀMPADA A1

n. RAJOS-X

o. USB

p. INTERFON

q. MARQUES
ESPONJA
r. PERSONAL

El personal mèdic comenta que algunes
empreses de pròtesi no tenen alguns
instruments que consideren necessaris per a
realitzar el procediment quirúrgic amb més
facilitat.
El cirurgià comenta que no es pot articular per
tal de que arribi bé a la zona a operar.
La màquina de rajos-X, que és necessària en
totes les operacions, està al passadís i el
personal tècnic l’ha d’entrar quan se’l truca,
endollar-la i encendre-la abans de dur a terme
les radiografies necessàries per poder
continuar l’operació. Tot i que s’avisa a rajos
abans de que se’ls necessiti perquè doni
temps a venir, a vagades la operació roman a
l’espera de rajos.
Es va obrir a mitja operació el panell del
ordinador
que
permet
visualitzar
la
presentació feta pels cirurgians que serveix
com a guia, ja que és necessari per poder
endollar un USB.
Quan es truca amb l’intèrfon, no s’escolta bé i
ens molts casos, la infermera ha de sortir fora
a parlar pel telèfon.
Un dia es van apreciar marques com
d’esponja en les làmpades quirúrgiques,
restes després d’haver-la netejat.
Es necessiten fins a nou persones per la
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PREPARACIÓ
PACIENT

s. MONITOR A3

preparació del pacient, per mobilitzar-lo i
col·locar-lo en la posició requerida per la
intervenció
(infermeres,
metges
i
portalliteres)
La pantalla A3 està apagada en totes les
operacions

Taula 4.2. Resum observacional quiròfan 3 [76]

OBSERVACIONS QUIRÒFAN GENOLL
S’ha observat que l’inventari de les pròtesis
utilitzades és dur a terme amb un llibre
t. INVENTARI
enorme on s’hi enganxen els etiquetes dels
productes utilitzats amb cinta adhesiva.
En les operacions de pròtesis de genoll
s’utilitza una quantitat d’aigua per netejar la
zona oberta molt elevada (9-10 litres). Degut
u. CARRO
a la gran quantitat de material necessari, no
EMMAGATZEMA es té preparada des de l’inici de l’operació a la
TGE D’AIGUA
taula estèril. En alguna ocasió està dins del
quiròfan però en la majoria de casos no, i la
infermera secundària a de sortir en diverses
ocasions per buscar-la.
Es tracta d’una làmpada més petita, que
aporta un segon flux laminar. Es troba a la
v. LÀMPADA A7
zona de la infermera instrumentista amb tot el
material però s’ha apreciat que mai està
encès.
En una ocasió, la serra utilitzada durant
w. CAS SERRA
l’operació es trenca i se li cau el botó en mig
del seu funcionament.
En un cas, la porta del passadís brut es va
obrir accidentalment i els cirurgians van
x. PORTA
PASSADÍS BRUT alertar del compte amb el que s’ha d’anar
perquè això no passi en mig d’una operació
oberta.
Taula 4.3. Resum observacional quiròfan 4 [77]
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4.5.

Millores funcionals proposades

Un cop analitzades les diferents observacions recollides durant les diferents
intervencions, es procedirà a proposar possibles millores o solucions als
problemes plantejats. S’ha de tenir en compte que no totes les observacions
descrites tenen associada una possible millora i que diferents observacions
estan associades entre elles, així doncs es proposaran millores d’aquelles
observacions o grup d’observacions on es pugui aplicar una solució factible.
S’ha de tenir en compte que les solucions proposades son opcions pensades
per a la optimització des de el meu punt de vista i gràcies al coneixement
adquirit en aquests mesos d’observacions.
S’enumeraran les diferents observacions classificades prèviament i es
descriuran dues propostes diferents, una en el cas ideal i l’altre, una
proposta més factible:



MIDES PRÒTESIS i PRESÈNCIA ENGINYER
-

Problema: confusió d’equivalència de mides dels diferents
components de les pròtesis durant el transcurs de la intervenció
quan no hi és l’enginyer de l’empresa de la pròtesis en qüestió.

-

Proposta cas ideal: degut a que s’ha observat que aquest problema
només es dona quan falta l’enginyer, l’ideal seria que sempre
estigués l’enginyer present a les operacions. El problema és que les
empreses no poden disposar d’enginyers en totes les operacions que
es duen a terme en tots els hospitals i per això, quan un hospital ja
té certa experiència en un tipus de pròtesis en concret, deixa
d’enviar-hi l’enginyer.

-

Proposta factible: Així doncs, en cas de no ser possible que hi sigui
l’enginyer, es proposa tenir a quiròfan taules esquemàtiques que
relacionin les mides de cada fabricant per el tipus de pròtesis en
concret. A més, en nombroses ocasions es barregen diferents
components de diferents marques de pròtesis. Seria doncs important
establir també taules amb les equivalències entre les diferents cases
per evitar qualsevol tipus de confusió.



ESPAI
-

Problema: falta d’espai general, tant en la taula d’instrumental, com
en el pas dins del quiròfan o taules de suport per infermera
secundària. En les operacions de cirurgia ortopèdica, s’utilitza més
material que en la majoria d’intervencions ja que hi ha un elevat
número d’instrumental necessari en aquestes intervencions, això
provoca que es redueixi l’espai de quiròfan més de l’habitual i que es
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trobin complicacions alhora de passar d’un costat a l’altre. A més, és
necessari que la infermera secundària obri els nombrosos
embalatges de les pròtesis per donar-les-hi a la instrumentista i
pateix també una falta d’espai on fer-ho i en nombroses ocasions ho
ha de fer de peu deixant els papers on pot. També, en el cas del
quiròfan de maluc, és necessari entra la màquina de Rajos-X a mitja
operació i s’ha observat com ha d’anar apartant brosses i taules per
poder fer-se lloc al quiròfan.
-

Proposta cas ideal: actualment es disposa de quiròfans amb mides
de 6.8 x 5.8 m (Q3) i de 7 x 5.8 m (Q4). Espai considerat
innecessari ateses les necessitats. L’ideal seria disposar de quiròfans
de mides superiors, ampliant principalment almenys un metre per
costat en el cas del Q3 i un metre més en el cas del Q4
horitzontalment (tal i com marca la fletxa als Figures 4.44, 4.45 i
4.46), per tal de que les taules d’instrumental o la màquina de rajosX no dificultessin el pas de la infermera secundària i del personal.
També seria necessari l’ús de taules dedicades a la infermera
secundària al obrir el diferent material de portessis o inclús al dur a
terme l’inventari ja que s’observa que li falta espai.

-

Proposta factible: degut a que la ampliació de quiròfans no es massa
factible, es proposa una reestructuració de certs elements per tal de
millorar algun dels problemes d’espai. Seguidament es mostren els
Figures per poder entendre els canvis i els circuits de pas.

Figura 4.44. Quiròfan Q4 amb anotacions [78]
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En el quiròfan Q4, tal i com s’aprecia a la Figura 4.44, hi ha la
zona on tenim espai i no s’hi fa res i la zona on està la infermera
secundària i no té prou espai. A més es mostra en línia vermella
el recorregut de la infermera per a reposar el material. Es proposa
posar taules de suport per a la infermera davant de la porta del
passadís brut (porta que no s’obra durant la intervenció), per
guanyar espai. No es pot guanyar espai de pas, ja que les
dimensions no ho permeten.

Figura 4.45. Quiròfan Q3 en operació cama dreta amb anotacions [79]

Figura 4.46. Quiròfan Q3 en operació de cama esquerra amb anotacions [80]
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S’acaba de mostrar el Q4 en operació de cama esquerra (Fig.
4.46) i de cama dreta (Fig. 4.45) ,important pel que fa a la
disposició de les taules. Veiem que en el camí habitual el pas és
molt complicat i més quan hi ha la màquina de rajos X. El camí
marcat com a camí massa estret, no s’aprecia a la imatge ja que
el dimensionament dels aparells d’electromedicina es aproximat
però l’espai que resta t’obliga a passar de costat rosant la paret.
Seria possible en el cas d’ambdues operacions col·locar taula de
suport a la infermera secundaria, ja que l’espai ho permet però no
es fa habitualment. Pel que fa a l’espai de pas, no existeix una
solució que no requereixi una ampliació. Finalment, referent a
l’espai de l’instrumental és impossible d’ampliar en el cas de la
cama esquerra però arraconant la torre B1, i apartant elements
que no cal que estiguin allà com el E17 (Penjador amb pijama de
plom), és possible guanyar uns metres per les taules
d’instrumental.
Una possible alternativa seria intercanviar les operacions de maluc
per les de genoll ja que el quiròfan és més ample, espai que es
necessita en les operacions de maluc però la taula d’operacions
està col·locada horitzontalment i amb aquesta disposició no seria
possible i es requeririen obres per adaptar el flux laminar i la taula
d’operacions a aquestes necessitats.


OBERTURA DE PORTES/ CARRO H20 i MATERIAL NECESSARI
-

Problema: obertura elevada de la porta durant el transcurs de
l’operació degut a la necessitat de material que no es troba dins
del quiròfan (pròtesis i material quirúrgic). L’obertura excessiva
de portes resulta un problema ja que es desequilibra el flux
d’aire de quiròfans i desconcentra al personal mèdic. En el
recompte dut a terme en el Q3, s’ha arribat a obrir la porta 60
vegades en el transcurs d’una operació que no arriba a les dues
hores.

-

Proposta cas ideal: poder disposar d’un quiròfan prou gran per
poder tenir dins del quiròfan tot el necessari sense necessitat
d’haver de sortir en cada cas (Fig. 4.47). La instal·lació d’una
finestra (Fig. 4.48), com una espècie d’ull de bou que permeti
visionar el quiròfan i obrir una porteta per passar-hi el material
seria una bona opció de pas de material que evitaria les
nombroses obertures de portes.

-

Proposta factible: entrar a quiròfan el rang de mesures de
pròtesis ja que es coneix el tipus i les dimensions aproximades
abans de l’operació. Això faria estalviar temps a part d’evitar que
la porta s’obrís massa vegades. Pel que fa al carro d’aigua en el
Q4, s’ha detectat que estava dins del quiròfan en alguna operació
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però no en la majoria. Es proposa que estigui sempre dins ja que
ocupa un espai que no és necessari per res més i evita la
obertura de portes en diverses ocasions.

Figura 4.47. Recorregut magatzem pròtesis a quiròfans COT [81]

Figura 4.48. Possible localització de la finestra [82]



ASPIRADOR
-

Problema: L’aspirador deixa de funcionar correctament molt
sovint durant les operacions. S’ha observat que no es tracta d’un
problema de la presa del buit sinó que simplement a vagades
agafa mal contacte, els tubs s’afluixen, queda encallat per
elements aspirats o simplement el cirurgià el trepitja.

-

Proposta cas ideal/factible: canviar el model de l’aspirador
utilitzat. Degut a la principal problemàtica presentada, es
proposa un model d’aspiració que eviti els principals problemes

124

trobats. Així doncs seria necessari actualitzar els models en el
quiròfans de COT per recipients amb tubs més amples i evitar
que el tub passés a l’alçada dels peus de cirurgià per tal d’evitar
que es pogués trepitjar.

Figura 4.49. Recipients d’aspiració usats actualment [83]





CIMENTAT
-

Problema: temps d’espera llarg, olor molt forta i molta força de
barrejar per part de la infermera instrumentista.

-

Proposta cas ideal/factible: els propis metges i infermeres
comentaven que existeixen altres marques que no requereixen
tant de temps d’espera ni preparacions tant laborioses. Per això
es proposa dur a terme un concurs més restrictiu, limitant més
els temps d’espera de preparació dels ciments i centrant-se en el
tipus d’elaboració in situ. Tal i com s’ha explicat prèviament, els
concursos venen definits per les especificacions que els metges
consideren més importants, així doncs si s’especifiqués alhora de
dur a terme el concurs, es podria eliminar aquelles cases que
tinguessin un temps d’espera molt elevat ja que cada minut de
quiròfan suposa una despesa de 15 euros segons recull el llibre
“Llibre blanc de l’activitat i gestió del bloc quirúrgic a Espanya”
elaborat per Antares Consulting y General Electric Healthcare.

USB
-

Problema: necessitat d’obrir tot el panell (Fig. 4.50) per poder
endollar un USB. Els panells
on es troben les pantalles i
l’ordinador estan tancats i si s’obren hi trobem el teclat. Per
endollar-hi els dispositius USB cal obrir tot el panell i accedir a la
torre de l’ordinador que queda més aïllat per tal d’evitar que
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s’acumulin residus. Si existeix algun problema amb el USB i s’ha
de tornar a endollar en mig de l’operació cal obrir tot el panell i
accedir a la part de l’ordinador.
-

Proposta cas ideal/factible: crear una entrada de USB que quedés
més accessible per tal de que no hi hagués la necessitat d’obrir tot
el panell (zona marcada en vermell a la figura 4.50) per poder
endollar-lo. Es podria fer un port USB i protegir-lo amb un plàstic
per tal d’evitar l’acumulació de residus quan no es fa servir.

Figura 4.50. Panell de quiròfan amb zona d’obertura marcada [84]



PORTA PASSADÍS BRUT
-

Problema: obertura equivocada de la porta del passadís brut
durant una intervenció quirúrgica.

-

Proposta cas ideal/factible: degut a que aquesta porta no s’ha
d’obrir en tota la operació i l’únic ús que té és per els encarregats
de la neteja del quiròfan es proposa posar-hi una funda de plàstic
al voltant articulada per tal d’evitar que si algú s’hi recolza
accidentalment, no s’obri la porta però que si es vol obrir només
s’hagi d’aixecar el plàstic. Com els cirurgians no necessiten obrirla, no hauria de suposar un inconvenient per ningú i podria ajudar
a mantenir l’ambient adient dins del quiròfan.
A la figura 4.51 es mostra una imatge d’un protector d’aquest
estil. La mida del polsador de quiròfan és molt més gran però
seria adaptar el disseny a les necessitats concretes.
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Figura 4.51 Idea de protector polsador [85]





LÀMPADA A1
-

Problema: La làmpada A1 no té prou mobilitat per tal d’enfocar
adientment la zona operatòria.

-

Proposta cas ideal/factible: canviar el braç de la làmpada
quirúrgica per un que permeti major rang de mobilitat i s’arribi a
il·luminar la zona desitjada seria la proposta.

ELEMENTS A ARREGLAR
-

Problema: elements que s’espatllen i que queden sense arreglar
més temps del que tocaria. S’ha considerat que es tracta d’un
problema de falta de comunicació entre els usuaris de l’àrea
quirúrgica en qüestió i el manteniment d’aquella zona ja que no
sempre es fa saber. El cas més clar és el de la porta del quiròfan 4
que va estar més d’un mes que funcionava bé. Els usuaris es van
anar acostumant a que anés fallant la porta i es va convertir en
una cosa habitual i que ningú considerava important a arreglar tot
i que a vagades era necessari posar repetides ocasions (més de
deu) per poder accedir-hi.

-

Proposta cas ideal/factible: es proposa establir una via de
comunicació efectiva entre el servei de manteniment i els usuaris
del bloc quirúrgic on tothom pugui avisar d’una averia en concret.
Una proposta seria algun espai a la xarxa del propi hospital on es
pogués enviar una notificació directa al servei de manteniment
quan es detectés qualsevol desperfecte.
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TEMPS RAJOS-X
-

Problema: temps d’espera entre que es truca a rajos i es duen a
terme les radiografies durant el qual la operació roman parada.
Normalment s’avisa a rajos uns 10 minuts abans de necessitarlos.

-

Proposta cas ideal/factible: calcular amb major detall quan avisar
a rajos perquè vinguin just quan es necessita que facin la
radiografia, ni abans ni després. A més, si es pogués disposar de
major espai tal i com s’ha cometat prèviament, tenir la màquina
de rajos dins del quiròfan podria fer guanyar uns minuts de
temps.

INTÈRFON
-

Problema: necessitat de sortir del quiròfan per poder trucar ja que
no s’escolta bé degut al soroll que hi ha habitualment als
quiròfans de COT (per l’ús constant de serres i eines mecàniques).

-

Proposta cas ideal/factible: es proposa l’ús del telèfon en els
moments de màxim soroll dins del quiròfan i la revisió del volum
per tal de poder escoltar millor.

ELEMENTS INUTILITATS
-

Problema: no utilització de diferents elements dins del quiròfan:
torre B1, monitor A3 del quiròfan 3 i làmpada A7 del quiròfan 4.

-

Proposta cas ideal/factible: la torre B1 (Fig. 4.52), en ambdós
quiròfans, és on s’hi troba el control video del quiròfan però apart
d’això no té cap altre funció i ocupa un espai molt important en el
quiròfan. Tal i com s’aprecia la figura 4.52, s’utilitza per a deixarhi material. Es recomanaria suprimir-la, connectar el control del
video a una altra torre o bé instal·lar-hi una torre de dimensions
molt més reduïdes i usar l’espai per a pas i per a taules de suport.
Pel que fa al monitor A3 i la làmpada A7, simplement no s’usen
però no treuen espai. Es creu que es podria usar el flux laminar de
la làmpada A7 per visualitzar millor l’instrumental ja que s’ha
detectat que en alguna observació no s’ha localitzat alguna peça
en concret petita i potser si el flux laminar hagués estat encès
s’hauria evitat.
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Figura 4.52. Torre de connexions B1 del Q3 [86]
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CAPÍTOL 5:
CONCLUSIONS

Amb la realització d’aquest projecte s’ha dut a terme un estudi exhaustiu
sobre les pròtesis de genoll i maluc i les intervencions on s’implanten. A
partir de les visites als diferents quiròfans, s’ha pogut arribar a un seguit de
possibles millores que servirien coma guia a l’Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona en cas de decidir implementar els quiròfans o com a guia per a la
construcció de nous quiròfans destinats a la cirurgia ortopèdica i
traumatològica.
A partir de les diferents observacions realitzades durant els mesos en els
que s’ha assistit a les operacions de pròtesis de genoll i de maluc, i gràcies
també a la opinió dels usuaris dels quiròfans, s’ha pogut concloure
principalment que existeix una falta d’espai tant en el quiròfan 3 com en el
quiròfan 4. S’ha notat una manca d’espai en diferents punts. En primer lloc
pel que fa al pas del personal, degut a la gran quantitat d’eines necessàries
per a la realització d’aquest tipus de cirurgies, l’espai ocupat per la
infermera instrumentista i l’instrumental, fa que sigui difícil la mobilitat dins
del quiròfan. Seguidament s’ha observat una falta d’espai de suport al
instrumental, ja que no existeix prou espai per poder tenir de manera
òptima tot l’instrumental necessari. Finalment s’ha notat una falta d’espai
d’elements de suport per poder col·locar les pròtesis i el material per part
de la infermera secundària. Així doncs s’ha conclòs que aquests quiròfans
necessiten més espai del habitual per poder treballar òptimament i s’han
proposat diferents millores.
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Diferents observacions, centrades més en els quiròfans en concret han estat
analitzades i se’ls hi ha proposat millores però la majoria d’observacions van
lligades a la manca d’espai que s’ha detectat.
A més s’ha elaborat una guia que recull informació sobre les pròtesis i els
quiròfans en general centrant-se en les pròtesis internes de genoll i maluc i
en el quiròfans de COT. Guia que pot ser molt útil al consultar aquests
àmbits ja que no s’ha trobat cap document on es recullin tots els elements
estudiats junts. Així doncs es conclou la utilitat d’aquesta guia tant pel que
al marc teòric d’informació d’aquests punts com a les consideracions a tenir
en compte per a la millora o creació d’un quiròfan d’ortopèdia.
Finalment concloure que s’ha pogut apreciar clarament la funció d’un
enginyer biomèdic tant en l’àmbit de suport als cirurgians en les pròtesis (ja
que són de gran ajuda per tal d’evitar errors i facilitar una òptima operació),
com en l’àmbit quirúrgic i en la optimització de l’espai quirúrgic per tal
d’aconseguir condicions òptimes dins de l’àmbit quirúrgic.
Extensions futures: com a extensions del treball seria interessant realitzar
un estudi més exhaustiu pel que fa a les millores del quiròfan, assistint a
tots els tipus d’operacions realitzables a cada quiròfan per tal de poder
apreciar amb major detall les necessitats específiques per un espai comú. A
més a més, seria interessant realitzar entrevistes detallades amb tots els
usuaris del bloc quirúrgic per poder apreciar amb una major perspectiva els
punts a favor i en contra dels diferents aspectes estudiats.
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