Dezynfekcja powierzchni w placówkach służby zdrowia

Kraków 05.12.2018r.

Dlaczego dezynfekcja jest ważna?

Zakażenia szpitalne - to rozpoznane klinicznie i potwierdzone
laboratoryjnie infekcje, które powstają w czasie hospitalizacji
(nie wcześniej niż 48 godz. po przyjęciu).
Problem ten występuje na całym świecie i dotyczy, w zależności od
specyfiki oddziału 5-30% hospitalizowanych pacjentów.

A w Liczbach ?

Zakażenia szpitalne w UE

Co robić ?

Dezynfekcja powierzchni w placówkach służby
zdrowia

to czynność wykonana za pomocą środków chemicznych, która prowadzi do zniszczenia
większości drobnoustrojów chorobotwórczych znajdujących się na powierzchni w takim
stopniu, że nie stworzą niebezpieczeństwa zakażenia

Dlaczego dezynfekujemy ?

Dlaczego dezynfekujemy?

Prawidłowo przeprowadzona dezynfekcja:


niszczy mikroorganizmy więc eliminuje ewentualne zakażenia



nie dopuszcza do ich przenoszenia



eliminuje ryzyko zakażenia HIV i HBV
(nosicieli wirusa HBV jest 40-krotnie więcej niż HIV. HBV jest trudniejszy do inaktywacji
niż HIV)



Pacjent często jest nieświadomy nosicielstwa



Pacjent i personel może posiadać mikrourazy czyli WROTA
A na co działa dezynfekcja ?
ZAKAŻENIA

Spektrum bójcze preparatów dezynfekcyjnych:
 B – bakteriobójczy w tym MRSA – gronkowiec złocisty
 Tbc (M. Tuberculosis), M. avium (zwierzęcy), M. terrae (bytuje w ziemi) prątkobójczy

 F – grzybobójczy (C. albicans, A. Brasiliensis – dawn. Niger)
 V – wirusobójczy:
- nieotoczkowe: Polio – wirus Heinego-Medina
- nieotoczkowe: Adeno
- nieotoczkowe: Rota, Noro (wirus zapalenia przewodu pokarmowego)
- otoczkowe: HBV – zapalenie wątroby typu B (wzw B)
- otoczkowe: HCV – zapalenie wątroby typu C (wzw C)
- otoczkowe: HIV – AIDS, Ebola, Herpes simplex, H5N1, H1N1

 S – sporobójczy
Jakie substancje dezynfekują ?

Substancje aktywne stosowane w środkach
dezynfekcyjnych:


alkohole



QAV = QAC (czwartorzędowe związki amoniowe)



związki utleniające (TAED)



aldehydy



fenole



chlor
A coś więcej o tych substancjach ?

Alkochole
•
•
•
•
•

Krótki czas działania
Stosunkowo drogie
Bardzo dobra tolerancja przez
skórę
Brak właściwości alergizujących
Nie mogą być stosowane do
dezynfekcji szkła akrylowego
(powoduje mikrouszkodzenia

Czwartorzędowe zw.
Amonowe
•
•
•
•
•

Dobre właściwości myjące
Wysoka tolerancja materiałowa
(zalecane do akrylu)
Dobra tolerancja przez skórę
Neutralny zapach w roztworze
Odkładają się na powierzchni

Związki tlenowe (TAED)
•
•
•

•
•

Szerokie spektrum działania
Uciążliwy zapach – kwas
nadoctowy
Niska stabilność roztworu
roboczego
Dobre właściwości myjące
Nie nadaje się do dezynfekcji
powierzchni narzędzi niklowanych,
aluminiowych

Aldechydy
•
•
•
•
•

szerokie spektrum
Nieprzyjemny zapach
Rakotwórcze
Ścinają białko
Powodują żółknięcie tworzyw
sztucznych

Fenole
•
•
•

•
•
•

Nieprzyjemny zapach
Toksyczne
Słaba biodegradowalność
(szkodliwe dla środowiska
Bardzo dobre właściwości myjące
Ograniczona aktywność do
wirusów
Dobra skuteczność wobec Tbc (M.
Tuerculosis)

Związki Chloru
•
•
•
•
•
•

Szerokie spektrum
bójcze
Stosunkowo tanie w r-r.
Nieprzyjemny zapach
Nie można mieszać z
kwasami
Toksyczne
Szkodliwe dla środowiska

A gdzie stosujemy w obiekcie medycznym ?

Obszary i strefy sanitarne w placówkach służby
zdrowia
Obszary sanitarne:
• Medyczny
• Techniczny
• Administracyjno-gospodarczy
Strefy sanitarne:
• Strefa I – ciągłej czystości – np. magazyny materiałów sterylnych, jałowe boksy, oddziały
transplantacji narządów, bloki operacyjne, trakty porodowe
• Strefa II – ogólnej czystości – np. sale chorych, gabinety lekarskie, ciągi komunikacyjne, windy
transportowe, pracownie RTG, EKG, Izby Przyjęć
• Strefa III – czystości zmiennej – sale operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe i
diagnostyczne, sale pooperacyjne, Oddziały Intensywnej Terapii, Stacje Dializ, laboratoria,
sterylizatornie, Oddziały Zakaźne
• Strefa IV – ciągłego skażenia – np. toalety, składy brudne, basenarnie, pomieszczenia
gospodarcze
Jaki inny podział w obiekcie medycznym możemy spotkać ?

Klasy czystości pomieszczeń

Pomieszczenia I klasy czystości – do 70 komórek /m3 powietrza:
• Sale operacyjne wysokoaseptyczne (transplantologia), sale łóżkowe specjalne
(pacjenci w immunosupresji)
• Pracownie rozpuszczania cytostatyków, centralna sterylizatornia – część
czysta
Pomieszczenia II klasy czystości – do 300 komórek / m3 powietrza:
• Bloki operacyjne
• Oddziały intensywnej opieki medycznej, oddziały noworodków wcześniaków
• Gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii
Pomieszczenia III klasy czystości – do 700 komórek /m3 powietrza:
• Sale chorych
• Centralna sterylizatornia – część brudna

Ważne jednak są zasady !

Zasady ogólne mycia i dezynfekcji w placówkach służby
zdrowia

Do sprzątania należy używać wózka zawierającego:
•
•
•
•
•
•
•

Wiadro w kolorze czerwonym z czystą wodą
Wiadro w kolorze niebieskim ze środkiem myjącym i/lub dezynfekcyjno-myjącym
Kuwety (różne kolory) ze środkiem myjącym i/lub dezynfekcyjno-myjącym
Zapas czystych mopów i ścierek
Worek na odpady (medyczne i komunalne)
Worek na brudne mopy i ścierki
Opakowanie z zapasowymi rękawicami

a dodatkowo…

Zasady ogólne mycia i dezynfekcji w placówkach służby
zdrowia
Do mycia powierzchni środkiem myjąco-dezynfekującym należy wybrać
odpowiedni środek dezynfekcyjny w zależności od dezynfekowanej
powierzchni.
Wymyć i zdezynfekować:
• Włączniki i gniazda, klamki, lampy operacyjne
• Sprzęt medyczny (stół operacyjny, stoliki, szafki, stojaki na kroplówki,
stelaże na worki plastikowe, podesty, uchwyty mocujące pacjenta, itp.)
• Kółka wózków
• Obrzeża sali

Zdezynfekowane powierzchnie należy pozostawić do wyschnięcia.

Czym kierować się przy doborze produktów dezynfekcyjnych ?

Preparat do dezynfekcji podłóg w placówkach służby
zdrowia

O wyborze
preparatu do dezynfekcji dużych powierzchni decyduje :
•
•
•

•
•

Działa w czasie nie dłuższym niż 15 minut
Posiada badania z obszaru medycznego, w warunkach wysokiego
obciążenia substancją organiczną
Został przebadany wg norm fazy 2 etap 2 (badania na nośnikach)
Posiada pełne spektrum prątkobójcze (M.terrae, M.avium)
Ma szerokie spektrum wirusobójcze (działanie na wirusy nieosłonkowe i
osłonkowe)

* Pełne spektrum wirusobójcze – Polio, Adeno, Noro

To do dużych powierzchni a do małych, trudnodostępnych ?

Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych
powierzchni w placówkach służby zdrowia

O wyborze
preparatu do dezynfekcji małych powierzchni decyduje :
•

•

•

•

Działa w krótkim czasie w szerokim spektrum bójczym – alkohol nie
odparowuje z dezynfekowanej powierzchni przez wymagany czas
Posiada badania z obszaru medycznego, w warunkach wysokiego
obciążenia substancją organiczną
Odpowiedni do powierzchni, która będzie dezynfekowana – alkoholowy
lub bez zawartości alkoholu
Brak w składzie substancji drażniących

Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas stosowania produktów dezynfekcyjnych ?

Błędy popełniane przy dezynfekcji powierzchni
•

•

•
•
•

•
•

Niewłaściwy dobór środka – reakcje dezynfekujących substancji czynnych z
innymi substancjami na powierzchniach dezynfekowanych, którymi często są:
brud, białko (wówczas działanie dezynfekujące będzie osłabione lub zniesione)
Nieprawidłowo przygotowane roztwory – za wysokie lub za niskie stężenie
roztworów roboczych (odmierzanie „na oko”)
Mieszanie środków – dezynfekcyjnych z preparatami myjącymi
Niestosowanie środków ochrony osobistej
Brak dokumentacji – (badania aktywności bójczej, dopuszczenia do obrotu,
dokumenty rejestracje)
Niedokładne pokrycie powierzchni – preparatem dezynfekującym
Skracanie czasu – dezynfekcji

Czy znam jakieś sprawdzone produkty, o
wysokiej jakośc,
niskim stężeniu,
szybkim czasie działania
i potwierdzonych badaniach
???

MEDISEPT Dezynfekcja dużych powierzchni

QUATRODES
STRONG
Działa już 0,5% w 15 min.
Spektrum:
B, F (pełne grzybobójcze)
Tbc (pełne prątkobójcze)
V, Adeno, Noro, Polio
S
Faza 2.2. warunki brudne

QUATRODES
EXTRA
Działa już od 0,5% w 15
min.
Spektrum:
B, F
Tbc (pełne prątkobójcze)
V, Adeno i Polio
Faza 2.2. warunki brudne

QUATRODES ONE
Działa już 0,5% w 15 min.
Spektrum:
B, F
Tbc (pełne prątkobójcze)
V

MEDISEPT dezynfekcja małych powierzchni

VELOX TOP AF
Działanie od 30 sekund
Działa na Tbc, Rota, Adeno

MEDI SPRAY
Działanie od 15 sekund

VELOX FOAM
EXTRA

Działa na Tbc, Rota, Noro

Działanie od 60 sekund,
Tbc w 5 min.

Zawiera wyłącznie

Badania wg EN 14485

alkohol

Bez alkoholu

Dwie wersje zapachowe

VELOX WIPES

VELOX WIPES NA

Działanie od 30 sekund

Działanie od 60 sekund,
Tbc w 5 min.

Działa na Tbc, Rota, Adeno

Badania wg EN 14485

Dwie wersje zapachowe

Bez alkoholu

Opinia CZD

MEDISEPT – chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

•

Działanie w 30 sekund

•

Opakowanie 50 szt.

•

Dezynfekuje i chroni dłonie

•

Dezynfekuje powierzchnie

•

Spektrum wg. EN 14885 (B, F, Tbc, V)

MEDISEPT – chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

•

•

•

•
•
•

•

Dezynfekcja rąk i powierzchni w obszarze medycznym i miejscach
publicznych
Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. (płyn nasączający chusteczki został
przebadany zgodnie z normą EN 1500)
Wysokiej jakości włóknina o gramaturze 50g/m2, gwarantująca
wydajność 0,5m2 przy podwójnym przetarciu – test w oparciu o metodykę
normy EN 16615 dla testu czteropolowego, na porowatej powierzchni, w
temp. 24C
Wygodny w użyciu rozmiar chusteczki 190 x 150 mm
Łagodne dla skóry dłoni, dzięki zawartości substancji nawilżających
Bezpieczne dla skóry – przebadane dermatologicznie
Wygodne trwałe zamknięcie – zapobiegające wysychaniu chusteczek

Dziękuję za uwagę

www.medisept.pl

