


Medisept – kim jesteśmy ?

Obecnie jesteśmy jedynym polskim producentem pełnej gamy produktów

do sprzątania i dezynfekcji, produkującym wyroby medyczne dla szpitali,

w standardzie asortymentu dla szeroko rozumianej służby zdrowia oraz

klientów instytucjonalnych.



https://www.youtube.com/watch?v=igzoOEHyE6k


OGÓLNE ZASADY DEZYNFEKCJI



Dezynfekcja i sterylizacja - różnica

Dezynfekcja – to czynność wykonana najczęściej za pomocą 

środków chemicznych, która prowadzi do zniszczenia większości 

drobnoustrojów chorobotwórczych znajdujących się na powierzchni 

przedmiotów lub skórze w takim stopniu, że nie stworzą 

niebezpieczeństwa zakażenia. Ma na celu ochronę personelu i 

pacjentów. 

Sterylizacja (wyjałowienie) – proces prowadzący do usunięcia 

wszystkich mikroorganizmów (form wegetatywnych i spor) z 

danego środowiska. Służy ochronie pacjenta.



Brak prawidłowego 
procesu 
dezynfekcji 
prowadzi do …



4 milliony
Infekcji rocznie

150 000
Zgonów rocznie

16 millionów
Dodatkowych dób 

hospitalizacji

€ 5,6 miliarda
Kosztów bezpośrednich 

rocznie

€ 300 000
Kosztów bezpośrednich 

rocznie

Średnio na 1 szpital

€ 34 miliardy
Kosztów 

niebezpośrednich 
rocznie

Zakażenia szpitalne w UE



DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI



Dlaczego dezynfekujemy?

Prawidłowo przeprowadzona dezynfekcja: 

 niszczy mikroorganizmy więc eliminuje ewentualne zakażenia

 nie dopuszcza do ich przenoszenia

 Pacjent i personel może posiadać mikrourazy czyli WROTA 

ZAKAŻENIA

A na co działa dezynfekcja ?



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 ?



Aldehydy
• 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. 

Tuberculosis)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

Związki chloru  
• Szerokie spektrum 

bójcze

• Stosunkowo tanie w r-r.

• Nieprzyjemny zapach

• Nie można mieszać z 

kwasami

• Toksyczne

• Szkodliwe dla środowiska

Czwartorzędowe zw. 

amonowe 
• Dobre właściwości myjące

• Wysoka tolerancja materiałowa 

(zalecane do akrylu)

• Dobra tolerancja przez skórę

• Neutralny zapach w roztworze

• Odkładają się na powierzchni

Alkohole
• Krótki czas działania

• Stosunkowo drogie 

• Bardzo dobra tolerancja przez 

skórę

• Brak właściwości alergizujących

• Nie mogą być stosowane do 

dezynfekcji szkła akrylowego 

(powoduje mikrouszkodzenia 



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



*zgodnie z wytycznymi NIZP – PZH, 2015 r. 

Powierzchnie małych np.: stoły, 
sprzęt medyczny, blaty i meble*

 Powierzchnie wolne od zanieczyszczeń organicznych dezynfekuje się preparatami bakteriobójczymi lub o szerszym 

zakresie działania odpowiednim do zagrożenia

 Zanieczyszczone substancjami organicznymi powierzchnie należy dezynfekować preparatami aktywnymi w obecności 

substancji organicznych, o zakresie działania odpowiednim do zagrożenia, np. zanieczyszczone krwią – preparaty o działaniu 

bakteriobójczym i wirusobójczym (wskazane działania prątkobójcze i grzybobójcze), zanieczyszczone plwociną – preparaty o 

działaniu bakteriobójczym, łącznie z prątkami gruźlicy (wskazane działanie grzybobójcze i wirusobójcze)

 Miejscowe zanieczyszczenia (np. plamy krwi, plwocina) należy dezynfekować przeznaczonymi do tego preparatami, o zakresie 

działania odpowiednim do zagrożenia. Zanieczyszczone miejsce zasypać preparatem dezynfekcyjny lub przykryć ligniną i zalać 

roztworem dezynfekcyjnym, po zalecanym czasie usunąć (traktując zebrany materiał jako zakaźny), powierzchnie ponownie 

dezynfekować (również stosowanie do zagrożenia), następnie zmyć

 W przypadku zagrożenia prątkami gruźlicy oraz do dezynfekcji brudnych powierzchni nie zaleca się stosowania urządzeń 

spryskujących



Zasady bezpiecznego stosowania preparatów 
dezynfekcyjnych

Dezynfekcja małych powierzchni NIE NALEŻY stosować :

• preparatów zawierający formaldehyd

• W obecności pacjentów i personelu zaleca się ograniczenie dezynfekcji do 

małych powierzchni o ile stosuje się preparaty sklasyfikowane i oznakowane 

jako uczulające, szkodliwe i drażniące w następstwie narażenia drogą 

oddechową; w preparatach zawierających aldehyd glutarowy, jego stężenie w 

roztworach użytkowych nie powinno przekraczać 0,2%

W przypadku dezynfekcji większej ilości małych powierzchni wymienionymi 

preparatami, pomieszczenie może być udostępnione pracownikom lub pacjentom 

po dokładnym wywietrzeniu !!!

Aplikacja preparatów dezynfekcyjnych za pomocą spryskiwaczy (bez 

względu na rodzaj substancji aktywnych) powinna być ograniczona do 

małych i/lub trudno dostępnych powierzchni



Szybka dezynfekcja małych 
powierzchni - środki alkoholowe

Preparaty do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni - środki alkoholowe.

Produkty do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni charakteryzują się

krótkim czasem działania, minimalną szkodliwością dla personelu i pacjentów

oraz prostotą posługiwania się nimi. Pośród nich znajdziemy skoncentrowane

produkty do wyrabiania roztworu roboczego, gotowe spray’e lub chusteczki do

przecierania. Preparaty alkoholowe mogą uszkodzić niektóre powierzchnie

wrażliwe na działanie alkoholu.



Szybka dezynfekcja małych 
powierzchni - środki 
bezalkoholowe

Preparaty do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni - środki

bezalkoholowe

Środki bezalkoholowe są nieco droższe i mają zazwyczaj dłuższy

czas działania od preparatów alkoholowych, w zamian są zupełnie

nieszkodliwe dla dezynfekowanych powierzchni wyrobów

medycznych. Mają też przyjemniejszy zapach.



prEN 16615 : 2015 „test 4 polowy”  powierzchnie obszar medyczny

Norma fazy 2 etap 2 z działaniem mechanicznym dla
chusteczek zatwierdzona w 12.2014

Nośnik to PVC na którym znajdują się 4 pola, podczas
badania przeciera się je w kolejności od 1 do 4 i z
powrotem celem jest symulacja „rozmnażania”
mikroorganizmów wraz z ruchem tak jak ma to miejsce w
przypadku małych powierzchni.

Działanie: bakterio- i drożdżobójcze, bez Aspergillus 
brasiliensis





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



Dziękuję za uwagę

www.medisept.pl


