
Equips de laboratori,
reactius i materials fungibles

Models de gestió, com la cessió per consum, 
faciliten la incorporació d’automatització al 
laboratori de citologia

La dotació en equipament i reactius d’un 
laboratori citopatologia dependrà de:

1- la cartera de serveis 
2- el volum de mostres

L’automatització incrementa eficiència, 
qualitat i seguretat però el cost pot ser una 
limitació



Equipament

Els diferents tipus d’equipament:
1-Equipament informàtic,
2-Equipament per diagnòstic, FC i docència
3-Equipament per la seguretat laboral,
4-Equipament per processament de mostres
han permetre assolir diagnòstics citològics de alta

qualitat amb seguretat laboral màxima
Es imprescindible la traçabilitat de les mostres i de

reactius i l’explotació de dades.



Equipament informàtic
recomanat

• Equipaments de hardware:
• Estacions de treball informàtica: 

Pantalla, teclat, ratolí, lector de 
codis de barres.

• Una impressora convencional 
(centralitzada i multifunció) 

• Altres impressores: I. de cassets, 
etiquetes i de portaobjectes

• Equipaments de software:
• LIS (gestió i traçabilitat de 

mostres, incorporació d’informes a 
HC hospital i HC compartida).

• Altres:
• Sistema digital de dictat i sistemes 

reconeixement de veu 



Equipament per al 
Diagnòstic, FC i docència

• Per a Dx: 
• Lloc de treball de citotècnic o 

citopatòleg: microscopi binocular 
amb òptiques de 4x,10x, 20x i 40x.
Almenys 1 objectiu de 100x. Lents de 
polarització.

• Sistemes automatitzats de cribratge 
cervicovaginal

• Per consulta de casos, FC i 
docència:

• Microscopi multicapçal o canons de 
projecció o pantalles digitals de grans 
dimensions.

• Càmeres digitals per iconografia.



Equip. seguretat laboral: 
Riscos Biològics

Situacions:
• Contacte o esquitxada a pell o mucoses 

durant el procés de manipulació de mostres 
biològiques (MB)

• Aspiració aerosols durant manipulació, 
centrifugat i citocentrifugat de MB

• Puncions accidentals durant realització de 
PAAF o manipulació d’agulles de PAAF

Recomanacions:
• PAAF: ús de pistoles de PAAF
• Manipulació de mostres: ús de EPI 

(sempre ús de guants, i sempre que 
sigui possible sota cabines de 
bioseguretat)



Equipaments seguretat laboral:
Riscos Químics

Situacions: 1) Exposició a fixadors de mostres 2)Exposició 
a reactius de tinció i processament de mostres

Recomanacions:

• Sistemes tancats (tenyidor, muntadora, processador)

• Sistemes de ventilació adequats i cabines o vitrines de 
gasos, amb filtres adequats i si pot ser amb extracció a 
l’exterior.

• Armaris d’emmagatzematge de mostres fixades 
(metanol, alcohol o formol) amb els filtres pertinents i 
extracció a l’exterior (armaris d’extracció) 

• Magatzems i armaris de químics: reactius químics i les 
mescles per a les tincions (normativa 
d’emmagatzematge Reial Decret 379/2001) 

• Papereres de residus tancades i garrafes de residus 
estanques que són una font freqüent de contaminació 
generalitzada en els serveis d’anatomia patològica



Gestió de l’equipament

El laboratori ha de tenir un 
- pla de gestió d’equips amb:

- un inventari actualitzat, 
- un programa de revisions i manteniments, 
- un registre de serveis i de manteniment realitzats, de calibratges i 

d’incidències i reparacions realitzades; 

- >= 1 reunió anual multidisciplinària de gestió d’equips on 
es revisi tota aquesta informació i es prenguin mesures 
per a la millora contínua i l’assegurament de la qualitat i 
seguretat (Cap de servei, Resp qualitat, coordinadora 
TEAPS, Cap de manteniment, representant Unitat bàsica 
de prevenció). 



Recomanacions en reactius:
Gestió de reactius i fungibles

1-Documentació de la política i procediments en la 
selecció i adquisició de reactius i subministres
2-Procés de validació reactius i subministres
3-Inventari  actualitzat
4-Control del stock
5-Magatzematge segur i apropiat
6-Trazabilitat completa
7-Primer en entrar és el primer en sortir



Recomanacions en reactius:
Seguretat laboral

1- Pla d’higiene i seguretat (UBP)
2- Informació sobre els riscos laborals 
3- Programa de formació continuada en 
seguretat laboral:

a) la interpretació d’etiquetes de productes 
químics
b) i de les fitxes de seguretat química. 
Aquestes últimes han d’estar sempre disponibles 
als treballadors al costat de la resta d’instruccions 
i manuals dels equips.



Indicadors

N Indicador: Obj

1 Inventari equips actualitzat: % d’equips inventariats amb tots ítems emplenats* ≥95%

2 Registres de serveis, manteniments i calibratges anuals: % d’equips amb registres 
emplenats

≥95%

3 Manteniment correctiu:  % equips amb ≥1 manteniments correctius /any <15%

4 Traçabilitat: % estacions de treball informàtiques amb lector de codi de barres ≥90%

5 Inventari reactius químics: % reactius inventariats amb tots ítems emplenat** ≥95%

6 Activitats de formació continuada en seguretat laboral: % treballadores ≥1/any ≥95%

• Ítems: nom oficial de cada equip, identificador del fabricant i proveïdor si és diferent, número de sèrie de la unitat
assignat pel fabricant, número de referència únic assignat a la unitat pel laboratori / centre hospitalari; data de compra i
instal·lació; notes i comentaris relacionats amb el funcionament de la unitat i dades de contacte del subministrador).

**ítems: descripció del producte, identitat del subministrador, número de lot, quantitat disponible per al seu ús futur, dates 
de lliurament i caducitat, instruccions d’ús; dades de contacte del subministrador



Gràcies per la vostra atenció
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