
Zapobieganie zakażeniom szpitalnym związanych z 
pacjentem i jego otoczeniem 



PILOTAŻOWY PROGRAM SKOORDYNOWANEJ OPIEKI 

NAD RANĄ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU 

ORGANIZACJI WEWNĄTRZSZPITALNEJ I APLIKACJI 

IWOUND



RANA A APLIKACJA iWound 

ZAŁOŻENIA APLIKACJI:
Narzędzie usprawniające pracę lekarzy i pielęgniarek

Skoordynowanie personelu medycznego i pacjentów

Monitorowanie rany pooperacyjnej w trakcie pobytu 

oraz po wypisaniu ze szpitala

Monitorowanie i zarządzanie ranami przewlekłymi w  

szpitalach

Zdalne prowadzenie pacjentów

Konsultacja trudnych przypadków ze Specjalistami

Możliwość ciągłego kontaktu z pacjentem po 

opuszczeniu szpitala

Porządek w dokumentacji, stały i bezpłatny dostęp do 

pełnej historii leczenia pacjenta

WSZYSTKO 

W 1 MIEJSCU 

ZAWSZE 

POD RĘKĄ



Produkty w profilaktyce i leczeniu ran pooperacyjnych

SUKCES
=

GOJENIE 
RAN

ZŁOTY 
STANDARD

Krok 1 Krok 2 Krok 3

i/lub

Opatrunek 
specjalistyczny



ZŁOTY STANDARD W LECZENIU 

RAN POOPERACYJNYCH – ZALETY 

Ocetnisept to LEK a nie WYRÓB MEDYCZNY 

pełne spektrum działania obejmujące 

szczepy wielolekooporne  

Nie zaburza procesów ziarninowania w ranie 

Przyspiesza ziarninowanie

Hamuje powstawanie i rozwój biofilmu

Szerokie spektrum działania - potwierdzone 

badaniami klinicznymi

Bezbolesna aplikacja na ranę

Nie zawiera alkoholu

Błyskawiczne działanie już po 15 sek.



Systematyczne, zaplanowane, racjonalne, zintegrowane podejście 

do leczenia ran przewlekłych.



octenilin płyn
schulke wound pad

octenisept – lek

octenilin żel

octenicare
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debridement

ochrona 
brzegów rany 

nawilżanie  

zwalczanie infekcji 



schulke wound pad

– najskuteczniejszy debridement rany

+ =
skuteczny
debridement

przed po poprzed



Lawaseptyka – octenilin płyn

Przemywanie łożyska rany w celu przygotowania do zastosowania 
antyseptyku
Nawilżenie rany
Usuwanie biofilmu w ranie
Oczyszczanie rany
Po otwarciu możliwość użycia do 8 tygodni
Możliwość stosowania w terapii NWPT
Jałowy izotoniczny roztwór zawierający octenidynę

Zastosowanie:

Rany oparzeniowe
Rany przewlekłe
Nawilżanie schulke wound pad
Przemywanie rany przy zmianie opatrunku



Lawaseptyka – octenilin płyn w NWPT

V.A.C. Ulta™ octenilin® Wound 

Irrigation Solution



KROK 
OCZYSZCZANIE 

RANY

Stosowanie wraz z octenilin
Usuwa fibrynę oraz złogi przy niskim poziomie bólu
Stymuluje miejscową perfuzję
Wzmaga ziarninowanie rany

schülke wound pad®

0,05% octenidyny
Doskonałe właściwości czyszczące
Do każdego typu ran

Rany pooperacyjne trudno gojące się



KROK 
LECZENIE 

INFEKCJI RANY

octenidyna + phenoksyetanol = szybkie dzialanie 
JUŻ OD 60 SEK.
Usuwa biofilm
Nie zaburza procesów ziarninowania w ranie MOŻNA 
ŁĄCZYĆ Z OPATRUNKAMI SREBROWYMI*

*potwierdzone badaniami



KROK 
DOBÓR 

SPECJALISTYCZNEGO 
OPATRUNKU

Opatrunek w żelu z octenidyną 

Nałóż cienką warstwę na miejscowo 
zmienioną ranę + zastosuj opatrunek 
specjalistyczny lub opatrunek 
podciśnieniowy 
W odróżnieniu od hydrożeli po otwarciu 
opakowania można używać wielokrotnie do 
6 tygodni
Oczyszcza, nawilża i działa antybakteryjnie  
Nie zawiera barwników i alkoholu 
Potwierdzona, znacząca redukcja bólu



Wytyczne postępowania miejscowego

i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji

Grupa Robocza ekspertów:

Arkadiusz Jawleń, Marzenna Bartoszewicz, Anna Przondo-Mordarska, Maria T. Szewczyk, Andrzej 
Kaszuba, Walerian Staszkiewicz, Maciej Sopata, Marek Kucharzewski, Anna Korzon-Burakowska, 
Grzegorz Krasowski, Mariusz Kózka, Jerzy Sikorski, Adam Junka

OPATRUNKI REKOMENDOWANE W RANACH Z INFEKCJĄ

Opatrunki hydrowłókniste z jonami srebra

Opatrunki piankowe z zawartością srebra

Opatrunki w żelu z zawartością octenidyny (octenilin żel)

Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji, Leczenie Ran ;2012;9(3);59-75



JAMA USTNAPROFILAKTYKAMYCIE PACJENTA

Przygotowanie pacjenta przed i pooperacyjnego



Grupy produktów: antyseptyka

Kąpiel pacjenta - Octenisan®

antybakteryjna emulsja myjąca  oraz rękawice  stosowane  

w profilaktyce przedoperacyjnej i pooperacyjnej kąpieli pacjenta na 

oddziałach ze szczególnym uwzględnieniem OIT 

skuteczny wobec bakterii  z uwzględnieniem szczepów MDRO 

Zawiera octenidynę 

nie zawiera mydła oraz substancji barwiących

zawiera alantoinę

Czas działania 

60 sek. – zgodnie z normą EN 12054 – MRSA , E.coli , 

Enterococcus hirae

Kąpiel pacjenta

Rekomednowany w zaleceniach przygotowania pacjenta do zabiegu i opieki

poperacyjnej  
Szewczyk M, Jawień A, Deptuła A Zalecenia profilaktyki zakażeń miejsca operowanego i stosowania antybiotykoterapii w okresie przedoperacyjnym

opieki pielęgniarskiej na oddziałach zabiegowych, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2/2015; vol 9 (39-55, 73 -91)



Mycie antybakteryjne bez użycia wody  

octenisan rękawice

MYCIE BEZ UŻYCIA WODY



Opis produktu:  Antybakteryjne jednorazowy czepek do mycia i 

dekontaminacji włosów i skóry głowy

Skład chemiczny: Zawiera dichlorowodorek octenidyny 

Właściwości i zastosowanie: 

Bez barwników i substancji zapachowych

Gotowy do użycia

Nie wymaga spłukiwania

Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej

Czepek umieścić na głowie tak aby przykryć wszystkie włosy, 

wmasować we włosy i skórę głowy a następnie pozostawić na 5 min.



Opis produktu:  Żel do nawilżania, oczyszczania oraz dekontaminacji 

przedsionka nosa

Skład chemiczny: Zawiera dichlorowodorek octenidyny.

Właściwości i zastosowanie: 

Doskonale tolerowany przez błony śluzowe 

Dekontaminacja

Nawilżanie

Oczyszczanie przedsionków nosa

Zapobiega podrażnieniom

Stosowany w profilaktyce MRSA

Pielęgnacja przedsionków nosa 





•Alkoholowy środek do dezynfekcji skóry & octenidyna

3 – 6 godzin

octenidyna pozostaje na skórze i zmniejsza możliwość rekolonizacji 
zdezynfekowanej powierzchni przez przynajmniej 24h

24 godziny

Efekt przedłużonego działania - Octeniderm®



Grupy produktów: antyseptyka – wkłucia centralne

Dezynfekcja skóry przed założeniem cewnika centralnego 

Przedłużony efekt działania dzięki zawartości octenidyny 
do 24 godz 

Zawartość 75% alkoholu + octenidyna  zgodny z 
wytycznymi CDC  oraz KRIKO dezynfekcji miejsca wkłucia 
cewnika 

Dodatek  octenidyny    to 50% mniej infekcji CVC

Produkt leczniczy 

Octeniderm ®- dezynfekcja miejsca wkłucia centralnego 



do pielęgnacji miejsca wkłucia używamy leki będące roztworami wodnymi o 

szerokim spektrum bójczym – rekomedowany – Octenisept 

Dlaczego ? .

lek do dezynfekcji skóry 

bez zawartości alkoholu z zawartością substancji antyseptycznej –octenidyny

wysoka kompatybilność materiałowa z cewnikami – potwierdzona badaniami 

Dezynfekcja skóry przed założeniem cewnika centralnego 

PIELĘGNACJA MIEJSCA WKŁUCIA CEWNIKA 



Octenidyna – dlaczego TAK?

szerokie spektrum działania obejmujące szczepy wielooporne (w tym 

MDRO)

brak mechanizmów oporności

najniższa cytotoksyczność wśród antyseptyków

skuteczność w penetracji i usuwaniu biofilmu

nie zaburza procesów ziarninowania w ranie

przedłużone działanie

stosowanie bez ograniczeń czasowych

możliwość stosowania u dzieci i noworodków 

Brak reakcji anafilaktycznych 

Dostępna w produktach prawidłowo dopuszczonych do obrotu 

Octenidyna – dlaczego TAK?



Gram (+)

Streptococcus pyogenes

α-hemolytic Streptococci

Enterococcus faecium

Enterococcus aureus

Gram (-)

Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa

Gardnerella vaginalis

Neisseria gonorrhoeae

Escherichia coli

Acinetobacter baumanii

Serratia marcescens

(Chlamydia trachomatis)

inne bakterie
Mycoplasma hominis

Ureaplasma urealyticum

Octenidyna posiada najszersze spektrum działania  

wobec mikroorganizmów obejmujące szczepy 

wielooporne



drożdżaki Candida albicans

grzyby

Trichophyton mentagrophytes

Trichophyton rubrum

Microsporum gypseum

Epidermophyton floccosum

pierwotniaki
Trichomonas vaginalis

Trichomonas gallinae

wirusy

Herpes simplex

HBV

HCV

HIV



Hübner, Siebert, Kramer. Review on octenidine dihydrochloride, a modern antiseptic for skin, mucous membranes 
membranes and wounds. Skin Pharmacol Physiol 2010;23:244–258 

Octenidine Chlorhexidine

Czas użycia 60 sek 3-5 min

Kontakt z raną  podczas 
mycia 

wskazany niedopuszczony 

Reakcje anafilaktyczne brak częste ( alert FDA)

Wywoływanie uczuleń bardzo rzadko bardzo często 

wpływ na 
wielolekoporność 

brak występuje 
Acinetobacter baumani , S.aureus 

Toksyczność 
reprodukcyjna i 
rozwojowa

brak występuje 

Porównanie  OCT versus CHX 



Pamiętaj o zasadach stosowania

octeniseptu nie używamy do płukania otrzewnej 

Po zastosowaniu octeniseptu na skórę należy 

odczekać czas do 5 min

NIE NAKŁADAJ FOLII , OPATRUNKÓW WILGOTNĄ  

SKÓRĘ 

przy użyciu octeniseptu do płukania ran

musi być zapewniony wypływ octeniseptu 

nie wprowadzamy octeniseptu pod ciśnieniem 

do tkanki 



Pamiętaj o interakcjach między substancjami

produkty na bazie octenidyny®, możesz  bezpiecznie 

łączyć ze wszystkimi opatrunkami  specjalistycznymi

Oc

Produkty na bazie octenidyny ® – może być stosowany

z opatrunkami zawierającymi srebro – nie ma  

negatywnych interakcji

nie stosuj octeniseptu® z jodem - ponieważ  może 

dojść do silnych brązowych, a nawet  fioletowych 

przebarwień

nie stosuj związków na bazie jodu

z opatrunkami zawierającymi srebro 



Aplikacje SMART MONITORING SYSTEMS

NOWOŚĆ

System monitorowania czystości 
powierzchni szpitalnych

Moduł dla monitorowania 
czystości i higieny rąk



Czy może być większy absurd niż rozsiewanie zakażenia 

w szpitalu?*

Większość infekcji szpitalnych 
można uniknąć, dzięki 
prawidłowej dezynfekcji rąk.

Opiekun merytoryczny modułu aplikacji - Dr nauk o zdrowiu Aleksandra Mączyńska –
Członkini Zarządu Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej, specjalistka w 
dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Szpital Uniwersytecki Galway, Irlandia

*Źródło: Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie.

SMS - Nowy moduł  

wspomagający kontrolę 
higieny rąk, zgodnej z 
wytycznymi WHO

Audyt infrastruktury 

szpitalnej

Instrukcje do audytów

Rozbudowane statystyki

Kalkulator zużycia środków 

Pełny audyt higieny rąk

W pełni intuicyjna obsługa



RĘCE ZAWSZE CZYSTE NA 5!

Według standardów WHO, higieniczną deyznfekcję rąk należy wykonywać 
ZAWSZE:

1. PRZED kontaktem z pacjentem
2. PRZED czynnościami wymagającymi jałowości
3. PO kontakcie z materiałami, które mogą być skontaminowane
4. PO kontakcie z pacjentem
5. PO kontakcie z bezpośrednim otoczeniem pacjenta

WHO stworzyło model, który określa pięć kluczowych momentów, w 
których należy wykonać higieniczne mycie rąk. 

Model ten nazwano: „5 momentów higieny rąk” 



Smart Monitoring System - Schemat kompleksowej 

kontroli higieny rąk w 4 krokach



CZYSTE RĘCE WEDŁUG SCHULKE

Schülke, jest pionierem w dziedzinie dezynfekcji rąk (ponad 100 lat doświadczenia), 
ponadto Schülke posiada certyfikowanych audytorów w zakresie dezynfekcji rąk w 
programie WHO – Clean Care is Safer Care.

Przygotowawcza ochrona skóry

 Preparaty chronią skórę
przed podrażnieniami
 Preparaty zawierają

m.in. ekstrakt z oczaru,
alantoinę, olejek jojoba,
wosk pszczeli

Dezynfekcja rąk

 Łagodna pielęgnacja oraz 
dezynfekcja skóry

 Preparaty zawierają 
sorbitol

Regeneracja podrażnionej 
skóry

Preparaty pielęgnują
i regenerują skórę,    
przywracając jej funkcje 
barierowe
Zawierają m.in. glicerynę, 
alantoinę lub masło Shea

Oczyszczanie skóry

 Łagodne oczyszczanie 
zabrudzonej skóry

 Preparaty mogą być 
stosowane u pacjentów
z chorobami wywołanymi 
przez C.difficile

 Preparaty zawierają 
alantoinę



CZYSTE RĘCE WEDŁUG SCHULKE

Produkty do dezynfekcji rąk:

Alkoholowy płyn do higienicznej  i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

Bez barwników i substancji 
zapachowych
Innowacyjna formuła substancji 
pielęgnujących: (D-pantenol i 

etyloheksylogliceryna)
Spektrum działania: B (w tym 
Tbc), zabójcze wobec grzybów 
drożdżopodobnych, V (HIV, 
HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, 

Rota, Noro)
Dezynfekcja higieniczna –
30 sek., dezynfekcja 
chirurgiczna – 90 sek., bez 
zawartości etanolu, 

Produkt biobójczy

Innowacyjna formuła 
substancji pielęgnujących     
(D-pantenol i 
etyloheksylogliceryna)

Nie zawiera substancji 
barwiących oraz 
zapachowych
Dezynfekcja higieniczna –
30 sek., dezynfekcja 

chirurgiczna – 90 sek. 
Szerokie spektrum działania 
B (w tym Tbc), zabójcze 
wobec grzybów 
drożdzopodobnych, V (HIV, 

HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, 
Rota, Noro)
Testowany dermatologicznie
Produkt biobójczy

Alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk 



KIEDY CZYSTO ZNACZY CZYSTO?

Czy compliance w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych jest możliwy?

36% powierzchni skażonych patogenami alarmowymi nie zostało 

prawidłowo zdezynfekowane*

46% powierzchni które zostały zdezynfekowane po wypisie pacjentów były 

skontaminowane MRSA**

*Prof. William Rutala, USA, IPIC-Kongress Zagreb Oct 2012
**Blythe D et al Environmental Contamination due to MRSA. J Hosp Infec 1998;38:67-70



Smart Monitoring System

- moduł monitorowania 

czystości powierzchni szpitalnych

Rozpoznaj problem i rozwiąż go!

Lista kontrolna 
audytu

Statystyki

Kontrola 
Mikrobiologiczna

Dostęp online 
z różnych 
urządzeń 

Inteligentny bieżący 
monitoring higieny

Własne listy audytu

Możliwość 
wprowadzania 
danych z wymazu 
mikrobiologicznego



Trio Schulke do skutecznej walki z infekcjami szpitalnymi 

+ mały inkubator
na 18 testów

 Praktyczne i bezpieczne
znakowanie oraz kontrola 
powierzchni płynem UV 
(atomizer i flamaster)

 Latarka UV ułatwiająca 
kontrolę higieny

 Szybkie i proste w obsłudze –
giętki uchwyt testu pozwala na 
dokładne pobranie materiału

 Wyniki po 24 - 72 h
 Gotowe do użycia
 Do analizy powierzchni, płynów

NIEZBĘDNIK
EPIDEMIOLOGA
(KONTROLA  UV)

TESTY
MIKROBIOLOGICZNE

MIKROCOUNT
(SZYBKIE TESTY)

SMS – SMART
MONITORING SYSTEM

(OPTYMALIZACJA
POZIOMU HIGIENY)



JAK TO DZIAŁA? 

Smart Monitoring System. Schemat kompleksowej kontroli powierzchni w 
5 krokach.



CZYSTE POWIERZCHNIE WEDŁUG SCHULKE

Produkty do dezynfekcji powierzchni szpitalnych

Mikrozid uniwersal Monitory Telefony Tablety Sondy USG

Miękki, wysokiej jakości materiał

Przeznaczone do dużych i małych 

powierzchni (komfortowy rozmiar:

20x 20 cm)

Opakowanie typu softpack 

zawiera 100 sztuk nasączonych 

chusteczek

Wygodne i skuteczne

Skuteczne (test 4-polowy) w ciągu 1 minuty 

– w oparciu o EN 16615

mikrozid® universal wipes

Czyszczą 
i dezynfekują 
w kilka 
sekund



mikrozid® universal wipes



CZYSTE POWIERZCHNIE WEDŁUG SCHULKE

System chusteczek do zalewania terralin®protect, mikrozid®, desam effect - 28 dni stabilności

SYSTEMY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI W POSTACI 
CHUSTECZEK  DO ZALEWANIA



CZYSTE POWIERZCHNIE WEDŁUG SCHULKE

NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ 
=

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

Kwas nadoctowy 
(peracetic acid, PAA)

Gotowe do użycia chusteczki

Oparte na bazie kwasu 
nadooctowego - PAA

Działanie sporobójcze 
(C.difficile)

Spektrum B, Tbc, V, F, S do 15 
min.

Opakowanie zawiera 50 szt. 
chusteczek

Mikrozid PAA wipes

GOTOWE 
DO 

UŻYCIA

50 
SZT

28
DNI PAA



Präsentationstitel 

(Arial bold 34pt)

Unterzeile (Arial 22pt)

Fakty i kontrowersje w 

profilaktyce zakażeń 

szpitalnych

Dziękuję za uwagę!
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