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Zakażenia układu moczowego na OIT

• Zakażenia układu moczowego związane z cewnikiem (CA-UTI)
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ZUM jako przyczyna sepsy
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Zachorowalność na CA-UTI w polskim szpitalu
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Częstość CA-UTI na OIT w wybranych krajach
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Konsekwencje CA-UTI:

- 15% wzrost ryzyka zgonu
- 1,5 dnia dłuższy LOS
- 500 USD dodatkowych kosztów
- 2 800 USD, jeśli CA-UTI było przyczyną sepsy

Duszyńska W, Rosenthal VD, Szczęsny A et al.: Urinary tract infections in intensive care unit patients — a single-centre, 3-year observational
study according to the INICC project. Anaesthesiol Intensive Ther 2016; 48: 1–6. doi: 10.5603/AIT.2016.0001 



Ostre uszkodzenie nerek (AKI)

Objawy kliniczne:

- Oliguria / anuria

- Wzrost stężenia mocznika i kreatyniny

- Wzrost stężenia potasu w surowicy

- Wzrost stężenia fosforanów 
w surowicy

- Hipokalcemia

- Kwasica metaboliczna

Konsekwencje AKI:

- Śmiertelność do 30%
- Konieczność leczenia nerkozastępczego
- Wzrost ryzyka przewlekłego uszkodzenia nerek

- Kluczowa szybka diagnostyka

Katarzyna Kakareko, Alicja Rydzewska-Rosołowska, Katarzyna Mitrosz, Tomasz Hryszko Leczenie nerkozastępcze w ostrym 
uszkodzeniu nerek Forum Nefrologiczne 2019, tom 12, nr 1, 5–10 Via Medica ISSN 1899–3338



Klasyczne zestawy do GZM

Komponenty dla prewencji zakażeń wstępujących:

- System zamknięty

- Podwieszany kranik spustowy
- Zastawka antyzwrotna w worku
- Filtr hydrofobowy powietrza w worku
- Przerwanie ciągłego strumienia moczu w komorze
- Filtr hydrofobowy powietrza w komorze
- Zastawka antyzwrotna przy łączniku do cewnika
- Płaski, łatwy do dezynfekcji port do pobierania próbek



Ograniczenia dotychczasowych systemów GZM

Z punktu widzenia pielęgniarek i lekarzy:
- Ogromna czasochłonność procedury

(10 łóżek x 2 min. x 24 = 8 godzin / dobę)
- Konieczność schylania się do każdego odczytu
- Łatwe do popełnienia błędy wpływające na precyzję 

pomiaru

Z punktu widzenia prewencji zakażeń:
- Nieznany stopień skażenia moczu w worku
- Częsty brak rutynowej dezynfekcji cięgna do resetu 

pomiaru
- Nieoptymalne materiały do produkcji komór pomiarowych 

(priorytet przejrzystości)



Adhezja drobnoustrojów do polimerów.

Wyraźna przewaga polipropylenu, jako materiału 
ograniczającego adhezję bakterii i grzybów.   

M Slettengren 1, S Mohanty 2, W Kamolvit 2, J van der Linden 3, A Brauner; Making medical devices safer: impact of plastic and silicone oil
on microbial biofilm formation; J Hosp Infect 2020 Sep;106(1):155-162.
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Olej silikonowy kontra formowanie biofilmu

Olej silikonowy o średniej gęstości wykazał znaczną redukcję 
rozwoju biofilmu z powszechnych patogenów. Efekt ten 
potwierdzono dla Escherichia coli CFT073 (a), Pseudomonas
aeruginosa (b), Proteus mirabilis (c), Klebsiella pneumoniae
(d), E. coli wytwarzającym beta-laktamazę o rozszerzonym 
spektrum (e), wielolekoopornym K. pneumoniae (f), 
Staphylococcus aureus (g), Enterococcus faecalis (h) i Candida 
albicans (i). 

M Slettengren 1, S Mohanty 2, W Kamolvit 2, J van der 
Linden 3, A Brauner; Making medical devices safer: 
impact of plastic and silicone oil on microbial biofilm
formation; J Hosp Infect 2020 Sep;106(1):155-162.
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Polipropylen i olej silikonowy działają razem

Doszliśmy do wniosku, że powierzchnia                               
z polipropylenu pokryta olejem silikonowym, 
stosowana w automatycznym zestawie do pomiaru 
diurezy godzinowej, znacząco zmniejsza wczesne 
tworzenie biofilmu przez bakterie chorobotwórcze,        
w tym szczepy wytwarzające ESBL i MDR, a także                   
C. albicans. Fimbrie spiralne okazały się być głównym 
czynnikiem promującym biofilm, a dodanie oleju 
silikonowego doprowadziło do 50% zmniejszenia 
tworzenia się biofilmu dla szczepów tworzących 
fimbrie. 



SIPPI®

SIPPI®
Unikalny, automatyczny, cyfrowy 
system pomiaru diurezy godzinowej

Kluczowe zalety:

▪ Cyfrowy i automatyczny pomiar diurezy

▪ Zaprojektowany do obsługi bezdotykowej

▪ Aktywnie zapobieganie rozwojowi biofilmu

▪ Alarm o konieczności wymiany worka

▪ System w pełni mobilny, zasilany zwykłymi 
bateriami AA

▪ Możliwość podłączenia do szpitalnych 
systemów informatycznych



SIPPI®

▪ Opatentowana strefa pokryta Sippcoat® 
działa jak tymczasowa bariera dla tworzenia 
się biofilmu

▪ W ten sposób zmniejsza się migrację 
drobnoustrojów

▪ Opatentowane rozwiązanie 
ostrzegające o poziomie 
biofilmu, które wskazuje, 
kiedy należy wymienić 
jednorazowy worek

Strefa Sippcoat®

1

Alarm Biofilmu2



Automatyczny system pomiaru GZM – Sippi™

Sterownik

Kapsuła z olejem silikonowym

Zawór syfonowy

Polipropylenowa komora 
pomiarowa

Worek do zbiórki moczu

Zalety z punktu widzenia pielęgniarek i lekarzy:
- Ogromna oszczędność czasu – odczyt wartości z ekranu, 

lub transmisja danych do sytemu informatycznego OIT
- Manualna obsługa zredukowana do minimum
- Nie trzeba się schylać
- Eliminacja błędów pomiaru

Z punktu widzenia prewencji zakażeń:
- SippSense™ - elektroniczny detektor biofilmu w komorze
- Komora wykonana z polipropylenu
- SippCoat™ - samorozpuszczalna kapsuła z olejem 

silikonowym
- Rzadka konieczność dotykania urządzenia (1-2 x dobę) –

eliminacja punktu zakażeń krzyżowych



Wnioski i podsumowanie

• Częstość CA-UTI na OIT utrzymuję się na niskim poziomie jednak               
z wyraźną z tendencją do narastania

• Wdrożone i faktycznie stosowane procedury nie wpływają na dalsze 
obniżenie ryzyka zakażenia

• Nowe rozwiązania technologiczne i materiały do konstrukcji zestawów 
do GZM mogą zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów w tym 
zredukować liczbę CA-UTI 



Dziękuję za uwagę


