
PREPARAR LA CONSULTA PER ATENDRE URGÈNCIES

COVID-19
PROTOCOL ATENCIÓ DENTAL

Tancament consulta 
dental fins a nou avís

Box aïllament

Equip de protecció 
individual reforçat (EPIR)  
a la clínica dental

Equips de protecció individual (EPI)

Missatge automatitzat
Missatge contestador
Cartell avís porta entrada
Alerta sistema cita en línia
Alerta webs, xarxes socials
Telèfon i mail triatge urgències
Comunicats institucionals dels 
mitjans de comunicació

Ubicar lluny de la sala d’espera i  
els altres boxs

Mobiliari i equipament mínims

En cas que sigui inevitable tenir contacte amb el pacient, a l’hora 
de netejar el box d’aïllament, s’ha de fer servir EPI reforçat.

Protecció respiratòria 
Mascareta FFP2 per a totes les 
tasques. Mascareta FFP3 per a 
tasques que puguin generar aerosols. 
(Ús rotatori).

Ulleres
Les ulleres són l’únic equip que 
es reutilitza, s’han de netejar i 
esterilitzar després de cada ús.

Granota impermeable
Ha de cobrir el cap.

Doble guant
El guant extern preferiblement de 
canyaa llarga. Asegurar de cobrir el 
puny i part de la màniga de la bata.

Peücs 
Impermeables.

Cal tenir en compte que hi pot haver 
desproveïment d’equips.

El més important és treure bé 
l’equip per evitar el contagi.
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1. Apagar l’aire condicionat.

2.  Sistema de pressió negativa o 
obrir la finestra o no fer servir  
en 3 hores.

3.  Visitar amb la porta tancada.

4.  Dipositar totes los deixalles a la 
bossa o contenidor groc.

5.  Posar-se l’EPIR per netejar  
el box.

BÀSIC (EPIB)

INTERMEDI (EPII)

REFORÇAT (EPIR)

L’EPI bàsic és insuficient per prevenir el contagi i disseminació de 
la COVID-19. Es recomana l’ús d’EPI intermedi per al personal de 
recepció i l’EPI reforçat per al personal auxiliar i odontòleg per 
atendre pacients urgents.



FUNCIONAL 
Càries sense dolor
Sagnat genives
Aftes bucals
Fractura dental sense dolor
Dent/fragment sense dolor

Corona/pont provisionals o 
definitius desenganxats
Fractura qualsevol tipus pròtesi
Afluixament cargol/corona 
Implants
Bracket desenganxat 
Fregament arc ortodòncia

ESTÈTIC 
Tractament d’ortodòncia fixa,
amovible, invisible
Pèrdua aparells ortodòncia
Fractura retenció fixa ortodòncia
Dent groga/grisa

Consell odontològic
Seguiment         24-48 horasO

TRIATGE      URGÈNCIA DENTAL     QUÈ LI PASSA?

DOLOR  
que impedeix dormir

ABSCÉS  
amb febre alta, dificultat 

per empassar/respirar

TRAUMATISME    
(politraumatisme)

URGENT

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍNO

NO

NO NO

NO

Consell odontològic
Pauta medicació
Retrucada    12-24 h

Sense sospita  
COVID-19 Pacient en estudi (PE) Pacient  

monitorat (PM)

No és PE
No és PM

Esperar 14 dies

Box aïllament
EPIR dentista/auxiliar + EPII recepció/administració
Protocols
* Col·locació/reiterada EPIR i EPII
* Neteja/desinfecció exhaustiva

Obertura cameral

Pauta medicació 

Extracció

Anestèsic local amb adrenalina + pauta medicació

Ingresat
Semicrític/crític

Risc contagi i propagació COVID-19

Nul Baix Probable Alt

Símptomes lleus:
   Febre <37,5 º, tos seca,  
mal muscular, etc.

Contacte estret:
   Cuidadors sense EPI correcte de 
pacients amb COVID-19 confirmats

   Conviure en espais tancats (feina, 
aules, llar, reunions)

  Viatjar en transports públics a <1 m
  Venir de zones en quarantena

RISC VITAL

MANEIG 
HOSPITALARI

Recepta 
digital

Excel 
retrucada 
en remot

COVID-19
PROTOCOL ATENCIÓ DENTAL
Autor: Nuria Campo Barrau

Recepta digital

Atenció butaca 
Evitar radiografies intraorals
Glopeig amb aigua oxigenada 1%

Obertura cameral
Usar dic de goma mitjà/gros
Treball a 4 mans
Doble aspiració HVE
Fer servir rotatori sense aigua irrigant aigua amb 
la xeringa de l’equip per generar menys aerosol

Excel triatge

Aquesta infografia s’ha elaborat basant-se en la informació disponible avui dia com una ajuda a l’hora de prendre decisions, tot i que no ha pogut ser validada clínicament.

Data: 31 març 2020 (versión 2)

Triatge      COVID-19

OPCIONS DE TRACTAMENT

TRACTAMENTS I URGÈNCIES AJORNABLES
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