
ASEO DOS BRAZOS, TÓRAX, ABDOME E 
PERNAS

1| Para preservar a intimidade da persoa, descubra só a zona 
que se ha lavar. 

2| Coloque unha toalla debaixo do brazo e enxaboe, aclare e 
seque a man, brazo e axila. Despois hidrate. 

3| Enxaboe, aclare e seque o tórax e despois o abdome 
(descubra só a zona que vaia lavar). Teña especial coidado na 
hixiene das dobras submamarias e embigo. 

4| Despois de limpar, hidrate e cubra a zona. 

5| Coloque unha toalla debaixo da perna e enxaboe, aclare e 
seque o pé, o papo da perna e a coxa, nesta orde; con isto, 
mellórase a circulación sanguínea. 

6| Hidrate e aplique unha masaxe, nesa orde. 

ASEO DA ZONA XENITAL

1| Antes do aseo, ofrézalle a cuña. 

2| Na muller, a dirección do lavado será do pube ao perineo. 

3| No home, retire o prepucio e limpe con movementos 
circulares. 

4| Se leva unha sonda vesical, lave a zona xenital primeiro e 
despois limpe o ori�cio urinario e o tramo da sonda que asoma 
por fóra. 

Medidas para a hixiene
· Hixiene corporal
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ASEO DAS COSTAS 
 
1| Colóquese no lado da cama onde volteará a persoa. 

2| Faga o volteo en dirección de lonxe a cerca. 

3| Lave, aclare e seque de arriba a abaixo. 

4| Hidrate.  

HIXIENE DUN ESTOMA URINARIO OU DUNHA 
COLOSTOMÍA

1| Siga as instrucións do sanitario. 

2| Explíquelle á persoa o que vai facer. 

3| Lave as mans e poña as luvas. 

4| A persoa estará sentada ou deitada boca a arriba. 

5| Despegue suavemente a bolsa de arriba a baixo, suxeitando 
a pel do redor do estoma. 

6| Lave o estoma e a pel do arredor con auga e xabón neutro. 
Aclare e seque con pequenos toques. Se a persoa o pre�re, 
pode ducharse. 

7| Avalíe o estado da pel e do estoma. 

8| Cambie a bolsa: 
· recorte o ori�cio central do disco ata o diámetro desexado. 
· retire o papel e dispóñao sobre o estoma. Se a bolsa é dunha 
soa peza, colóquea de abaixo cara arriba e faga presión co 
dedo ao redor do estoma; se é de dúas pezas, adapte a bolsa 
ao disco a través dos aros de conexión. 
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