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Informacje o rynku
Zakażenia szpitalne, liczby nie kłamią!

Źródła:

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2018 r.
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Biuletyny_informacyjny/biuletyn_2018_5bd9a285274e7.pdf

Zakażenia szpitalne HAI 

(ang. Healthcare-Associated-Infections)  

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

stanowią poważny problem wszystkich szpitali, 

nawet w krajach o najwyższych standardach opieki 

zdrowotnej. 

Dotyczą od 5 do 10% osób hospitalizowanych. 

Zakładając, że w polskich szpitalach rocznie ulega 

zakażeniom tylko 7,5 % procent pacjentów to i tak 

daje to ok. 600 tys. osób!

5-10% ilość HAI wg. WHO w krajach europejskich 

7,5%* HAI w Polsce w 2017 r.

8 289 411 ilość osób hospitalizowanych w Polsce w 2017 (1)

621 706 osób zakażonych w Polsce w 2017 r.(1)

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Biuletyny_informacyjny/biuletyn_2018_5bd9a285274e7.pdf


Źródła:

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2018 r.
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Biuletyny_informacyjny/biuletyn_2018_5bd9a285274e7.pdf

W Polsce 

dochodzi do ponad pół miliona 

zakażeń szpitalnych rocznie!

Informacje o rynku
Zakażenia szpitalne, liczby nie kłamią!

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Biuletyny_informacyjny/biuletyn_2018_5bd9a285274e7.pdf


Informacje o rynku
Źródła przenoszenia zakażeń szpitalnych i powody ich występowania

Źródło:
Opracowanie własne NIK opm.elamed.pl/material[42155

brudne ręce personelu 

medycznego

przyjmowanie 

pacjentów 

wymagających 

szczególnych 

warunków hospitalizacji 

bez możliwości ich 

zapewnienia

zatrudnianie osób 

nieprzygotowanych do 

pracy w szpitalach

niejałowy sprzęt 

medyczny i niemedyczny
nieprawidłowe 

funkcjonowanie 

systemu kontroli 

zakażeń lub 

niestosowanie 

obowiązujących 

procedur i standardów

skażone otoczenie 

chorego



Informacje o rynku
Etiologia zakażeń szpitalnych

Źródło:

A.Sierocka, M. Cianciara Monitorowanie zakażeń szpitalnych, Problemy Higieny i Epidemiologii 2010, 91(2); 323-328

Szczególnie niebezpieczne są zakażenia metycylinoopornymi szczepami (MRSA),

które stanowią ponad 30% wszystkich wyhodowanych bakterii.

35,3%     różne szczepy

gronkowca złocistego

(Staphylococcus aureus)

5,8%     Klebsiella pneumoniae ESBL+ 5%     Escherichia coli



Informacje o produkcie

PROBLEM -> ROZWIĄZANIE

Problem:

zakażenia szpitalne HAI (ang. Healthcare-Associated-Infections)

Rozwiązanie:

Przyłóż rękę do profilaktyki zakażeń

Przedstawiamy rękawice nitrylex® oxy



Informacje o produkcie

Opis produktu

typ: rękawice nitrylowe, bezpudrowe

kolor: fioletowy

powierzchnia zewnętrzna: 

- mikrotekstura z dodatkową teksturą na końcach palców

- inkorporowana tlenem singletowym o właściwościach bakteriobójczych

klasa I – wyrób medyczny (MDD)

kategoria III , typ C – środek ochrony indywidualnej (PPE)

AQL 1.0

ilość w opakowaniu: 100 sztuk

nr referencyjny: RD302180 01-05

dostępne rozmiary: XS - XL



Informacje o produkcie

Opis działania



Informacje o produkcie

Działanie bakteriobójcze, a bakteriostatyczne

DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE

- zabija bakterie niszcząc ich 

strukturę komórkową

- uniemożliwia bakteriom 

wznowienie wzrostu. 

DZIAŁANIE BAKTERIOSTATYCZNE

- hamuje rozwój i rozmnażanie się 

bakterii

- umożliwia bakteriom wznowie wzrostu i 

rozmnażania, po upływie kontaktu z 

substancją o właściwościach 

bakteriostatycznych,

- nie zabija bakterii, w przeciwieństwie do 

środków bakteriobójczych.



Informacje o produkcie

ASTMD 7907 - oznaczanie skuteczności bakteriobójczej na powierzchni 
rękawic diagnostycznych, medycznych

• Norma umożliwia ocenę skutecznego działania bakteriobójczego rękawicy, która może szybko 

zmniejszyć liczbę żywych bakterii na swojej powierzchni, a także może zmniejszyć liczbę żywych 

bakterii przenoszonych z zanieczyszczonego źródła (rezerwuaru) na pacjenta lub w/na inne 

miejsce,

• Norma określa 4 specyficzne bakterie:

o Staphylococcus aureus, 

o Enterococcus faecalis, 

o Klebsiella pneumoniae,

o Pseudomonas aeruginosa,

• Norma dopuszcza możliwość badania właściwości bakteriobójczych rękawic na inne niż wskazane 

powyżej bakterie,

• Wynikiem badania jest % skuteczność redukcji bakterii, wyrażona w określonych 5 czasach:

min 0 5 10 20 30

…% …% …% …% …%



Informacje o produkcie

ASTMD 7907 - oznaczanie skuteczności bakteryjnej na powierzchni 
rękawic diagnostycznych, medycznych

• Norma nie określa kryteriów wyników; 

badanie jest wykonywane w celu kontroli bezpieczeństwa, monitorowania jakości etc.

• Norma nie jest odpowiednia do oceny skuteczności

- wirusobójczej

- grzybobójczej

- sporobójczej

ponieważ każda z tych kategorii wymaga unikalnych technik i warunków testowania,

• Wynik badania przeprowadzonego zgodnie z ASTMD 7907 ogranicza się do skuteczności 

bakteriobójczej przeciwko wegetatywnym formom bakterii.



Informacje o produkcie

4 bakterie o których mowa w normie ASTMD 7907 / etiologia
Nazwa 

systematyczna
Staphylococcus aureus Enterococcus faecalis Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa

nazwa potoczna: Gronkowiec złocisty Paciorkowiec kałowy Pałeczka zapalenia płuc Pałeczka ropy błękitnej

typ: gram-dodatnia gram-dodatnia gram-ujemna gram-ujemna

objawy, 

występowanie,

nosicielstwo:

wymioty, biegunka, spadek ciśnienia krwi, 

wstrząs, a nawet śmierć

stosunkowo często występują 

w środowisku człowieka. Szacuje się, że 

10 do 50% populacji ludzkiej stale lub 

okresowo  jest nosicielami tych bakterii 

bez wystąpienia objawów chorobowych.

Nosicielstwo dotyczy najczęściej śluzówki 

przedsionka jamy nosowej, może również 

występować przejściowo na skórze, 

w gardle oraz w drogach rodnych u 

kobiet. Kolonizacja szczepem gronkowca 

złocistego w niekorzystnych warunkach  

stanowi punkt wyjścia dla zakażenia.

zapalenie wsierdzia, zakażenia układu 

moczowego, prostaty i najądrzy, również 

zakażenia układu nerwowego, ale te są 

mniej rozpowszechnione

występuje w przewodzie pokarmowym 

człowieka i innych ssaków. Powoduje 

zagrażające życiu zakażenia u ludzi, 

zwłaszcza w środowiskach szpitalnych, w 

których występuje naturalnie wysoki 

poziom oporności na antybiotyki. Bakteria 

ta często występuje w zębach leczonych 

kanałowo i to miejsce może być 

pierwotnym źródłem zakażenia

może spowodować zapalenie płuc z 

wykrztuszaniem gęstej, podbarwionej 

krwią, lepkiej plwociny, zakażenia w 

obrębie przewodu pokarmowego, kości, 

stawów lub układu moczowego, przy czym 

zakażenie tego ostatniego prowadzi 

czasami do sepsy. U noworodków jest 

ponadto czynnikiem etiologicznym 

zapalenia opon mózgowych.

wchodzi w skład flory fizjologicznej skóry, 

jamy ustnej i jelit.

Występuje bardzo często w drogach 

oddechowych i przewodzie pokarmowym 

u pacjentów przebywających w szpitalu (u 

1–6% zdrowych osób i u około 20% 

hospitalizowanych). 

infekcje w obrębie ucha środkowego i 

zewnętrznego (ucho pływaka) u dzieci 

(mogą wystąpić u osób z prawidłową 

odpornością), u osób z osłabioną 

odpornością możliwe jest rozwinięcie 

bakteriemii z następową sepsą

zakażenia ran, zwłaszcza oparzeniowych

zakażenia układu oddechowego 

(zwłaszcza u pacjentów z mukowiscydozą 

i przewlekle mechanicznie 

wentylowanych)

zakażenie wewnątrzbrzuszne u pacjentów 

po zabiegach chirurgicznych

zapalenie wsierdzia prawostronne u 

narkomanów

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i 

ropień mózgu

zakażenia układu moczowego

zakażenia kości i stawów

zakażenia gałki ocznej u pacjentów z 

soczewkami kontaktowymi. Pseudomonas

aeruginosa jest jednym z najczęstszych 

patogenów wywołujących bakteryjne 

zapalenie rogówki

ciekawostka:

Nosicielstwo występuje szczególnie często 

pośród personelu szpitalnego, co ma 

szczególne znaczenie dla szerzenia się 

zakażeń wewnątrzszpitalnych

Jest przyczyną około 8% zakażeń 

szpitalnych.

jest przyczyną 4 na 1000 przypadków 

zakażeń w amerykańskich szpitalach a 

sama bakteria znajduje się na czwartym 

miejscu najczęściej izolowanych 

patogenów (10,1% wszystkich posiewów)



Informacje o produkcie

NIEdopuszczone do kontaktu z żywnością

Jedyna w ofercie MMP rękawica, która nie posiada dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do kontaktu z żywnością. 

Brak oznakowania na opakowaniu!

Powodem jest właściwość bójcza tlenu singletowego, który znajduje 

się na zewnętrznej części rękawicy. Wg. wytycznych Komisji 

Europejskiej wyroby medyczne o właściwościach bójczych nie mogą 

być dopuszczone do kontaktu z żywnością. Komisja Europejska w ten 

sposób chroni branżę pozamedyczną przed produktami medycznymi 

(kwestie VAT lub/i rejestracyjne)



Informacje o produkcie

Oznakowanie produktu - front

Wskazuje istotne informacje umieszczone 

fabrycznie na opakowaniu

• zakomunikowano „antimicrobial” podkreślając 

właściwość rękawic

• 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji –

wyjście na przeciw użytkownikom, którzy 

„uchylają” okienko, nie chcąc otwierać go w całości 

(nie wpływają na łatwość otwierania opakowania!)

• autorski piktogram „singlet oxygen” 

• piktogram potwierdzający rodzaj powierzchni 

rękawic: mikrotekstura z dodatkową teksturą na 

końcach palców

• opatentowany znak graficzny „ANTIMICRABIAL 

GLOVES”



Informacje o produkcie

Oznakowanie produktu – długi bok 2

Wskazuje istotne informacje umieszczone 

fabrycznie na opakowaniu

• tabela odporności chemicznej ze 

wskazaniem poziomu (obligatoryjnie, wynika to z 

przepisów) oraz % degradacji (przewaga nad 

konkurencją!)

• tabela odporności na cytostatyki



Informacje o produkcie

Oznakowanie produktu - tył

• zgodność z normą EN ISO 374-1 

odporność chemiczna 

– symbolowi temu zawsze towarzyszy informacja o 

typie ochrony (A,B lub C, od najwyższej do 

najniższej) wraz z literą kodu substancja chemicznej 

z załącznika normy

• zgodność z normą EN ISO 374-5

odporność na bakterie, grzyby i wirusy

• „z tlenem singletowym” informacja fabrycznie 

naniesiona na opakowaniu

• Made in Malaysia – kraj pochodzenia produktu

Wskazuje istotne informacje 

umieszczone 

fabrycznie na opakowaniu



Informacje o produkcie

Zastosowanie – obszary



Informacje o produkcie

Zastosowanie – procedury 



Podsumowanie

Produkt przeznaczony do użycia w obszarach 

w których występuje najwyższy odsetek zakażeń 

szpitalnych (HAI).

Rękawica oznakowana zgodnie z nowymi 

przepisami Środków Ochrony Indywidualnej: 

Kategoria III, typ C

Jedyne na rynku polskim rękawice diagnostyczne, 

niejałowe, o właściwościach bakterióbjczych –

potwierdzonych niezależnym badaniem –

fabrycznie oznakowany na opakowaniu.

Najważniejsze informacje o produkcie naniesione 

fabrycznie na opakowaniu zatwierdzonym przez 

jednostkę notyfikowaną

Wkrótce dostępne 
w kolorze morskiej zieleni



Spacer – Market and product

Phone +48 126 655 428

Mobile +48 519 601 397

Dziękuję za uwagę

mailto:%20ir@mercatormedical.eu

