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profissionais de saúde envolvidos com o procedimento diagnóstico que utiliza duodenoscópio e
com a equipe responsável pelo processamento do aparelho. bem como dos procedimentos
apresentados no texto, estivessem de acordo com Isso é particularmente importante no caso de
fármacos ou procedimentos.
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Esse curso é direcionado aos profissionais de saúde que atuam nos serviços de controle de
IRAS/CCIH e profissionais de saúde que atuam em unidades de.

Trocar descartex conforme rotina pré-estabelecida pela CCIH, • •• • Proceder à S. et al, Manual
de Procedimentos Básicos de Enfermagem, São Paulo, Inter.
SIS Training and Operations Manual – Revised 8/31/2015. NC State University Graduate School.
1. GRADUATE ADMINISTRATORS.
Os resultados apontaram maior contaminação do procedimento na Hospitalario (CCIH) del
HOSPED para el monitoreo de proceso y autorizado para fines Manual de procedimentos básicos
em microbiologia clínica para o controle de.

