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Zanieczyszczenia na Bloku

Źródło: Materiały Światowego Forum Sterylizacji 2010 z witryny www.wfhss.com



Utrwalanie zanieczyszczeń 
będące najczęstszą przyczyną 

powstawania BIOFILMU spowodowane 
zbyt późną obróbką narzędzi po zabiegu…

PROBLEMPROBLEM
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Źródło: Materiały Światowego Forum Sterylizacji 2007 z witryny www.wfhss.com



BiofilmPROBLEMPROBLEM

Źródło: Materiały Światowego Forum Sterylizacji 2007 z witryny www.wfhss.com



Biofilm

3 godziny                             3 dni                            7 dni
Do zwalczenia komórek bakterii w biofilmie potrzebn e nawet 2 razy 

większe st ężenie środka

Źródło: Trafny E.: Zwalczanie biofilmu-otwarty problem współczesnej medycyny



Konsekwencje utrwalania zanieczyszczeń i biofilmu

• Kontakt personelu

z bioaerozolem

• Zakażenia pacjenta

• Niszczenie narzędzi w wyniku

korozji



Konsekwencje utrwalania zanieczyszczeń i biofilmu

• Wydłużenie czasu obróbki instrumentów

nawet 2-krotnie

• Wyższe koszty mycia i dezynfekcji



Strategia postępowania - opinie ekspertów

„Wszyscy „ technolodzy procesów dezynfekcyjnych” muszą sobie zdawać sprawę
z tego iż priorytetowym działaniem w przypadku dekontaminacji, tak jak i w medycynie, 

powinno być przede wszystkim zapobieganie , odnoszące się w tym przypadku
do powstawania  biofilmu. Wybór środków i metod należy do profesjonalistów.”

W. Olszak Prawda i mity o biofilmie w aspekcie mikr obiologicznym i chemicznym, Zaka żenia

„Problem najistotniejszy stanowi fakt, że każdy biofilm jest fundamentalnie inny
od pozostałych (rodzaj, wiek biofilmu) . Strategię postępowań
dekontaminacyjnych należy więc tworzyć oddzielnie dla każdego indywidualnego
problemu z biofilmem. Podstawowe zasady strategii post ępowań to:
 regularne czyszczenie i dezynfekcja zanim biofilm powstani e
 „twarda” dezynfekcja gdy już wystąpi”

B. Waszak, Opinia eksperta ws. zwalczania biofilmu PSRSiDM



Jak zapobiegać utrwalaniu zanieczyszczeń?

Przed procesem dezynfekcji

usunąć zanieczyszczenia

organiczne  –

Środkami bakteriostatycznymiŚrodkami bakteriostatycznymi

– środki enzymatyczne lub

na bazie surfaktantów



Stosować środki

myjące

i dezynfekcyjne,

które nie będą

Jak zapobiegać utrwalaniu zanieczyszczeń?

Tak utrwalaj ą zanieczyszczenia:

które nie będą

koagulowały białka

i ścinały krwi

Aldehydy                    Aktywny tlen

Źródło: Kampf G., Bloss R., Martiny H.: Surface fixation of dried blood by 
glutaraldehyde and peracetic acid. J Hosp Infect. 2004



Prowadzić

obróbkę właściwą

narzędzi Czubek kleszczyków do tkanek Obraz EF (X 600)

Jak zapobiegać utrwalaniu zanieczyszczeń?

narzędzi

nie później 

niż 3 godziny

po zabiegu

Czubek kleszczyków do tkanek Obraz EF (X 600)

Obraz EDIC/EF X600
Pozostałości pomiędzy 

ząbkami szczypców(X 600)

Źródło: Materiały Światowego Forum Sterylizacji 2009 z witryny www.wfhss.com



Nie opóźniać

mycia

instrumentów

kanałowych

Jak zapobiegać utrwalaniu zanieczyszczeń?

kanałowych

po zabiegu

Zbyt późno wyczyszczony kolonoskop
z utrwalonymi zanieczyszczeniami

Źródło: Waszak B. Procesy dekontaminacji na różnych poziomach bezpieczeństwa 
biologicznego. Zakażenia 2008



Dokładne

wysuszyć

narzędzia

Jak zapobiegać utrwalaniu zanieczyszczeń?

narzędzia

i endoskopy

Pozostałości wody w kanale endoskopu

Źródło: Materiały Światowego Forum Sterylizacji 2010 z witryny www.wfhss.com



Mycie z Dezynfekcją Bloku Operacyjnego

środkami HLD

o spektrum

B, F, Tbc,

V (z Polio i Adeno)

Jak zapobiegać utrwalaniu zanieczyszczeń?

V (z Polio i Adeno)

i S

czas działania

do 10 min

Źródło: http://3.bp.blogspot.com



Rozwiązania praktyczneRozwiązania praktyczne



Skoagulowana krew i białka  
na narz ędziach

PROBLEMPROBLEM

Źródło: Badania Amity nad Viruzyme PCD



Zastosowanie środków myjących ze 
środkami dezynfekującymi na bazie 

aldehydów do dekontaminacji endoskopów

PROBLEMPROBLEM

Mycie + aldehydy

Źródło: G. Kampf, R. Bloß, H. Martiny Surface fixation of dried blood by 
glutaraldehyde and peracetic acid Journal of Hospital Infection (2004) 57, 139–143



KONIECZNOŚĆ SZCZOTKOWANIA, 
dodatkowego doczyszczania narzędzi

PROBLEMPROBLEM

Źródło: Badania nad działaniem myjacym środków myjąco-dezynfekcyjnych



Transport na mokroTransport na mokro



VIRUZYME PCD Preparat dezynfekujący

o doskonałych właściwościach myjących

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

Doskonałe  rozwiązanie w przypadku
mocno zanieczyszczonych narzędzi



Preparat dezynfekujący o doskonałych
właściwościach myjących VIRUZYME PCD

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

Źródło: Badania Amity nad Viruzyme PCD



Zastosowanie środków o doskonałych 
właściwościach myjących 

do instrumentów kanałowych

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

Mycie enzymatyczne + alkiloaminy + QAC

Źródło: G. Kampf, R. Bloß, H. Martiny Surface fixation of dried blood by 
glutaraldehyde and peracetic acid Journal of Hospital Infection (2004) 57, 139–143



Preparat w pianie PreFoam
- wolny od enzymów, bakteriostatyczny

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

Standardowe rozwiązanie 
do nawilżania narzędzi oraz transportu na mokro



STABILNY BAKTERIOSTATYCZNY
gotowy do użycia żel nawilżający– PreGel

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

Najlepsze rozwiązanie do nawilżania 
narzędzi oraz transportu na mokro



Mycie manualneMycie manualne



SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

ZALECANE PREPARATY
do mycia manualnego



Porównanie działania typowego środka 
czyszczącego z VIRUZYME III

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

VIRUZYME III

Źródło: Badania Amity nad Viruzyme III



Mycie z dezynfekcjąMycie z dezynfekcją



Preparat dezynfekujący o doskonałych 

właściwościach myjących VIRUZYME PCD

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

Doskonałe  rozwiązanie w przypadku
mocno zanieczyszczonych narzędzi



Najlepszy preparat do dezynfekcji HLD
doskonale dbający o narzędzia VIRUSOLVE+ 

„Narzędzia po procesie mycia i dezynfekcji są miłe 

w dotyku (gładkie) sprawiają wrażenie pokrycia 

delikatną powłoką ochronną, posiadają połysk.”

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE



Dezynfekcja wysokiego 
poziomupoziomu



Preparaty w postaci proszku + aktywator

ZA DŁUGI CZAS
działania preparatów do dezynfekcji

PROBLEMPROBLEM

Łączny czas dezynfekcji = 6h



Dezynfekcja sporobójcza
wysokiego poziomu (HLD) do 10 minut

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE



Najlepszy preparat do dezynfekcji HLD
doskonale dbający o narzędzia VIRUSOLVE+ EDS 

„Narzędzia po procesie mycia i dezynfekcji są miłe w dotyku 

(gładkie) sprawiają wrażenie pokrycia delikatną powłoką 

ochronną, posiadają połysk.”

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE



Pielęgnacja narzędziPielęgnacja narzędzi



SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

Konserwacja narzędzi przed i po sterylizacji
*Bez silikonu * bez zatarć * bez korozji

Med-Lube 



Mycie z dezynfekcją 
wysokiego poziomu 

powierzchnipowierzchni



Najlepszy preparat do dezynfekcji HLD  
wszelkich powierzchni, wyrobów 

medycznych, wyposażenia… 

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE



NAJPROSTSZA DEZYNFEKCJA 
POMIESZCZEŃ

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE



SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE



SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE




