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Sterylizacja, dezynfekcja,
dekontaminacja i higiena szpitalna.

Kiedy możemy mówić o 
skuteczności dezynfekcji metodą 

zamgławiania zarówno w 
prewencji jak i w interwencji. 



• Dezynfekcja

• Higiena szpitalna

• Dekontaminacja 

• Sterylizacja

• Ochrona Indywidualna

• Pobieranie prób

NASZ PROFIL



DEZYNFEKCJA

• Zamgławiacz pomieszczeń NOCOSPRAY
• Ponad  600 urządzeń na rynku od 2008 r.



KORZYŚCI

• Lekki – waga tylko 6,2kg
• Małe wymiary 300 x 342 x 494mm
• Środek dezynfekcyjny – niekorozyjny,      
w 99% biodegradowalny, nie pozostawia 
osadu
• Brak konieczności wynoszenia sprzętu 
elektronicznego
• Pełne spektrum bójcze
• Przebadany zgodnie z normami 
europejskimi i normą francuską
• Możliwość utworzenia komory 
dezynfekcji np. łóżek, materacy itp.
• Złącze USB umożliwiające wydruk do 

pliku przeprowadzanych  dezynfekcji -
dowód przeprowadzonych procesów 



ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

Nocolyse neutral – bezzapachowy

Nocolyse mint –o zapachu miętowym 

Nocolyse nocodor – do dezynfekcji i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów 

One Shot – podwójna dawka nadtlenku wodoru – do walki z zakażeniami

Nocolyse Food – preparat do dezynfekcji powierzchni mającej kontakt

z żywnością



NOWOŚĆ! dostępny środek insektobójczy OXYPY

Do zwalczania stawonogów latających, 
pełzających i roztoczy (w tym 
świerzbu).



Dawkowanie preparatu ( w zależności od wybranej procedury):

1. Dezynfekcja prewencyjna 

preparat Nocolyse 6% w dawce 1ml/m³

2. Dezynfekcja skażeniowa

preparat Nocolyse 6% w dawce 7ml/m³

preparat Nocolyse 12% w dawce 3ml/m³



Przykład zasad stosowania dezynfekcji metodą zamgławiania :

1. Profilaktyczna – prewencyjnie z zastosowaniem preparatu 
Nocolyse 6 % w dawce 1ml/m³ i czasie 60 minut.

- raz na tydzień np. na Bloku Operacyjnym po zakończeniu pracy na 
wszystkich salach operacyjnych po uprzednim wyłączeniu 
klimatyzacji, bez konieczności zasłaniania szybów wentylacyjnych.



Przykład zasad stosowania dezynfekcji metodą zamgławiania :

2. Skażeniowa – po skażeniu, z zastosowaniem preparatu Nocolyse 6%  w dawce 
7ml/m³ lub preparatu Nocolyse 12% w dawce 3ml/m³ i czasie 120 minut.

a. we wszystkich komórkach organizacyjnych, w których zostało rozpoznane 
zakażenie lub choroba zakaźna tj.:
- po zakończeniu izolacji,
- wygaszeniu ogniska epidemicznego
- zaleceniu przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych – pielęgniarkę 
epidemiologiczną,

b. w Bloku Operacyjnym, gdy konieczne jest wyłączenie sali operacyjnej po 
zabiegu operacyjnym, w trakcie którego istnieje duże prawdopodobieństwo 
skażenia



Na co należy zwrócić uwagę :

Czy preparat biobójczy jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji 
jako produkt biobójczy ?

Zgodnie z prawem polskim każdy preparat biobójczy, nawet pomimo
posiadania znaku wyrobu medycznego musi zostać zarejestrowany w Urzędzie
Rejestracji jako produkt biobójczy.



Na co należy zwrócić uwagę :

Jedyną normą dotyczącą zamgławiania pomieszczeń jest francuska norma
NFT 72 281 z 2014r.

Badania zgodne z poprzednimi normami wykonywane były metodą zawiesinową
(dotyczyły preparatów biobójczych do przecierania powierzchni), a nie poprzez
zamgławianie, dlatego coraz więcej szpitali wymaga spełnienia francuskiej normy
NFT 72 281 (2014). Norma ta ma być wkrótce również normą europejską.



Na co należy zwrócić uwagę :

Czy sposób dezynfekcji jest bezpieczny dla sprzętu elektrycznego?

Urządzenie do zamgławiania musi posiadać potwierdzoną przez producenta
możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym.



• Maceratory: Solo, Quattro

HIGIENA SZPITALNA



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE

Macerator Quattro posiada 
automatyczne nożne otwieranie i 
zamykanie pokrywy. 



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE

Urządzenie wewnątrz komory
posiada otwory odpływowe
o średnicy zaledwie 10 mm  
(macerator Quattro tylko 5 mm, 
ścinki co najwyżej 3 mm)
zapobiegające przedostawaniu
się większych ścinków lub
niepożądanych przedmiotów
do kanalizacji, a tym samym
umożliwia zachowanie drożności 
odpływu



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE

Podstawki pod baseny z ochroną antymikrobiologiczną BIOMASTER zawierają
przeciwmikrobowy dodatek na bazie srebra. Powolne uwalnianie jonów srebra
zmniejsza wzrost szkodliwych bakterii, nawet o 99,9%, dając produktom
maksymalną długoterminową aktywność.



HIGIENA SZPITALNA

NOWOŚĆ !!

• Płuczko-dezynfektory  MIELE



HIGIENA SZPITALNA

• Mopstar Pralnico wirówki do prania, dezynfekcji, impregnacji 

mopów ścierek oraz padów



•Doskonałe efekty prania, dzięki opatentowanej technologii 
•Krótkie cykle prania i szybkie nagrzewanie dla zwiększenia efektywności           
i ekonomii zastosowania 
•Mopy i ścierki gotowe do użycia po zastosowaniu jednego cyklu prania                
i nasączania 
•Efektywne wykorzystanie detergentów, 
energii i wody - dzięki innowacyjnej technologii 
•Duża ładowność: 

MOPSTAR 60 -59 l poj. bębna 
MOPSTAR 80 -80 l poj. bębna 
MOPSTAR 100 -100 l poj. bębna 
MOPSTAR 130 -130 l poj. bębna 

Korzyści



• Jednowarstwowe maty dekontaminacyjne

HIGIENA SZPITALNA



KORZYŚCI

•zbierają widoczne i niewidoczne zanieczyszczenia i 
mikroorganizmy z obuwia oraz kół sprzętów
•ograniczają nawet do 60% ilości zanieczyszczeń 
przenoszonych drogą powietrzną 
•zawierają opatentowany czynnik antybakteryjny 
blokujący rozwój ponad 50 mikroorganizmów
•eliminują ryzyko powstania tzw. „wtórnego zakażenia”, 
ponieważ naniesione zanieczyszczenia ulegają 
uwięzieniu na powierzchni maty
•mata instalowana na okres 3-5 lat
•brak jakiejkolwiek obsługi ( poza myciem) - brak 
konieczności zrywania kolejnych warstw, gromadzenia 
odpadu
•czyszczenie odbywa się w codziennej procedurze mycia 
podłóg za pomocą mopa i gumowej ściągaczki 
•estetyczny wygląd
•realizacje: (czerwona mata) Klinika Leczenia 
Niepłodności Gameta w Łodzi, Szpital Zakaźny w 
Warszawie, Szpital Gin.-Połozniczy Ujastek w Krakowie 



Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 17

65-410 Zielona Góra
www.greenpol.com.pl

Dziękuję za uwagę

Maciej Burzak
Przedstawiciel Regionalny

woj. śląskie, opolskie, małopolskie
kom. 509 892 717

e-mail: m.burzak@greenpol.com.pl


