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Główna rola rękawic medycznych
Pracownik medyczny

pacjent

 Obniżanie ryzyka zakażeń patogenami
krwiopochodnymi

Pracownik medyczny, laboratoryjny
 Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w kontakcie z
drobnoustrojami oraz substancjami chemicznymi

Funkcje użytkowe
 komfort wykonywania pracy – brak ucisku, naprężeń
powodującego zmęczenie dłoni
 nieograniczanie czynności ruchowych dłoni,
pogarszających jakość pracy
 brak podrażnień i alergii ( lateks kauczuku
naturalnego, środek pudrujący, pozostałości
substancji chemicznych)
 bezpieczeństwo użytkowania - odporność na
uszkodzenia (rozdarcia, przekłucia, osłabienia)
 bariera ochronna przed zagrożeniami biologicznymi
 bariera ochronna przed substancjami chemicznymi
 wyrób medyczny jednorazowego użytku

Zagrożenia
Drobnoustroje chorobotwórcze (bakterie, grzyby,
wirusy)
Związki toksyczne (leki - w tym chemioterapeutyki,
radiofarmaceutyki, dezynfektanty, środki myjące,
odczynniki laboratoryjne)
 promieniowaniem jonizującym (rtg, gamma)
Szczególnie niebezpieczne patogeny krwiopochodne
• HIV - AIDS

• HBV - wirusowe zapalenie wątroby typu B
• HCV - wirusowe zapalenie wątroby typu C

Ekspozycja zawodowa
Duża częstotliwość zranień - każdy pracownik medyczny rani się
co najmniej 1 raz w trakcie aktywne życia zawodowego
(uszkodzenie skóry ostrym skażonym przedmiotem jest

obciążone najwyższym ryzykiem zakażenia
• Zranienia narzędziami
• Kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi poprzez skórę

• Kontakt ze śluzówkami
Ekspozycja zawodowa – zranienie skóry skażonym ostrym przedmiotem (igła chirurgiczna,
igła ze światłem, skalpel, itp.) lub kontakt błon śluzowych albo uszkodzonej skóry
(pęknięcia, otarcia, zmiany zapalne, rany) z potencjalnie zakaźną krwią, tkankami lub
płynami ustrojowymi pacjenta

Zakłucia/ zranienia
implementacja Dyrektywy 32/2010/UE - dotyczącej zapobiegania zranieniom
ostrymi narzędziami w placówkach ochrony zdrowia
 Brak pełnych danych na temat zakłuć/zranień:
 Szacunek - około 100 zakłuć ostrymi narzędziami dziennie
 Ekspozycja dotyczy głównie pielęgniarek (około 65%):
 36% - w salach chorych
 29% - w gabinetach zabiegowych
 Operatorzy - zranienia igłą chirurgiczną (bez światła), instrumentariuszki/pielęgniarki – zranienia igłą iniekcyjną ze światłem
(kontakt z materiałem biologicznym)
 Brak jednolitych zasad dotyczących zgłaszania zdarzeń jak i jednolitej procedury działań poekspozycyjnych
 Prewencja i stwarzanie takich warunków pracy personelowi medycznemu, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo :
 konieczność używania przez pielęgniarki sprzętu z odpowiednimi zabezpieczeniami (obowiązek pracodawcy wprowadzenia
odpowiedniego sprzętu)
 wdrożenie odpowiedniego systemu szkoleń dla personelu w zakresie ekspozycji zawodowej
 procedury medyczne - konieczność zakładanie odpowiednich rękawic , prawidłowe rozmieszczenie pojemników na zużyty
sprzęt
 zobligowanie pracowników do zgłaszania przypadków połączone z pomocą medyczną i wsparciem psychologicznym
(pracownikom, którzy ulegli zranieniu/zakłuciu zarzuca się niekompetencję, rutynę, brak wprawy w wykonywaniu
zabiegów)
Złota zasada profilaktyki przed ekspozycją – traktowanie każdego pacjenta jako osoby potencjalnie zakaźnej

Kiedy wzrasta ryzyko zakażeń
 Praca w obszarach chirurgii (ginekologii, ortopedii, traumatologii) chirurgii stomatologicznej, laboratoriów
analitycznych, stacji dializ, pracowni endoskopii (chirurdzy, pielęgniarki operacyjne, pracownicy OIT,
radiolodzy interwencyjni, asystenci, ratownicy medyczni, pracownicy laboratoryjni)
 Procedury z użyciem ostrych narzędzi, ze słabą widocznością- wzrasta ryzyko zakłucia
 Podawanie roztworów leków z opakowań wielodawkowych- wykorzystywanie dla więcej niż 1 chorego
 Błędy w dezynfekcji i sterylizacji (pośpiech i rutyna)
 Nieodpowiednie postępowanie z zanieczyszczonym materiałem, narzędziami, bielizną chorego
 Nieodpowiednia jakość i barierowość stosowanych środków ochrony indywidualnej

 Długość zabiegu (zmęczenie zespołu operacyjnego), duża ilość płynów fizjologicznych (wydalin/wydzielin)
 Głębokie zranienie, wprowadzenie skażonej igły bezpośrednio do światła naczynia krwionośnego
 Duża częstotliwość ekspozycji, częste sytuacje narażenia na zranienia/zakłucia

 Utrata krwi podczas zabiegu, przetaczanie krwi, preparatów krwiopochodnych – wzrasta ryzyko dla
pacjenta

Właściwe użytkowanie rękawic
Rękawice - przeznaczone do użytku osobistego:
 prawidłowo dobrany rozmiar (nieprawidłowe dopasowanie może obniżać sprawność
ruchową dłoni, powodować otarcia naskórka, przemęczenie palców i całej dłoni, wywoływać
nienaturalne naprężenia, osłabiając strukturę ścianki rękawicy narażając na potencjalne
zakażenia)

Rękawice - odpowiednio dobrane do istniejącego zagrożenia uwzględniające
warunki istniejące w danym miejscu pracy, dla przykładu:
Blok operacyjny – odpowiednie rękawice chirurgiczne
Ratownictwo medyczne. SOR-y – odpowiednie rękawice diagnostyczne i ochronne

Rękawice stanowiące ochronę pracownika medycznego w kontakcie z pacjentem
Rękawice stanowiące ochronę pacjenta w kontakcie z personelem medycznym
(pracownik medyczny wektorem transmisji zakażeń)
Rękawice stanowiące zabezpieczenie skóry przed wszelkiego rodzaju
uszkodzeniami mechanicznymi

Bezpieczeństwo na bloku operacyjnym
w polu operacyjnym powinny znajdować się wyłącznie dłonie operatora zabezpieczone dobrej jakości i
odpowiedniej długości (również podwójnymi) rękawicami
czynności powinny być wykonywane narzędziami, a nie rękami (tace transferowe do podawania ,
przenoszenia instrumentów)
noże do cięć, ostre narzędzia – czas i manipulacja powinny być ograniczone do minimum
skalpel powinien być odpowiednio zamocowany i podawany wyłącznie na tacy transferowej,
stosowane bezpieczne rozwiązania (bezpieczne skalpele, maty antypoślizgowe na narzędzia)
zabieg dotyczący pacjenta obciążonego nosicielstwem - wyznaczanie doświadczonego zespołu, praca w
systemie podwójnych rękawic
zalecane jest zakładanie stapplerów zamiast szwów klasycznych i unikanie nadawania kierunku igle
palcem wskazującym ręki przeciwnej (notuje się 30-50% skaleczeń igłą do szycia opuszka palca dłoni
niedominującej)
kiedy tylko jest to możliwe - stosowanie chirurgii laparoskopowej
po założeniu szwu usuwanie lub odcinanie igły przed zawiązaniem węzła

nie przepełnianie tac do przenoszenia, pojemników narzędziami
szczególna uwaga przy korzystaniu ze szklanych fiolek
unikanie otarć naskórka, przecięć, skaleczeń przed zabiegiem
wiedza na temat postępowania w przypadku wystąpienia ekspozycji

bezpiecznie pozbywanie się odpadów

Ocena bariery ochronnej
Przenikanie:
ruch substancji chemicznej oraz / lub mikroorganizmów przez materiały
porowate, rozdarcia, nakłucia lub inne uszkodzenia bądź defekty
produkcyjne w materiale rękawicy ochronnej na poziomie nie
molekularnym

Przesiąkanie:
Proces, w wyniku którego substancja chemiczna i/lub biologiczna
przedostaje się przez materiał rękawicy ochronnej na poziomie
molekularnym.
W procesie przesiąkania można zaobserwować następujące fazy:
•
Absorpcja molekuł substancji chemicznej przez powierzchnię
materiału mającą kontakt z substancją
•
Rozprzestrzenienie się zaabsorbowanych molekuł w materiale
•
Desorpcja molekuł na odwrotnej stronie powierzchni materiału

Ocena bariery ochronnej- regulacje
Europa - brak ścisłych regulacji dotyczących bezpośrednio badania
przenikania wirusów/bakterii przez rękawice medyczne
EN-455 Część 1: Wymagania oraz testowanie na nieobecność dziur (AQL –
akceptowalny poziom jakości)
EN 374-3 Część 1, 2, 3: Rękawice ochronne zapewniające ochronę przed
substancjami chemicznymi i mikroorganizmami
USA (Viral test)
ASTM F 1671: Standardowa metoda testująca odporność materiałów
używanych w odzieży ochronnej na przenikanie patogenów
przenoszonych przez krew, przy użyciu bakteriofagów Phi-X 174 jako
systemu testującego
ASTM D 6978-05 (szczegółowa metoda najczulsza):
Ocena odporności rękawic medycznych na przenikanie leków
chemioterapeutycznych (cytostatyków)

• Lateksowe
• Syntetyczne
• Nitrylowe
• Winylowe
• Neoprenowe
• Poliizoprenowe

Środek pudrujący

• Chirurgiczne
• Diagnostyczne

Surowiec

Zastosowanie

Rodzaje rękawic

• Pudrowane
• Bezpudrowe

Właściwości surowca

Lateks

Nitryl

Neoprene

Winyl
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suma ocen (max. : 39 pkt.):
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Przyjazność dla skóry
brak zawartości protein lateksu wywołujących alergię

Rękawice chirurgiczne
 Jednorazowe, o anatomiczny kształcie (zróżnicowane na prawą i lewą dłoń)

 biologicznie czyste – jałowe, dłuższe, min 280 mm
 posiadają dobrze dopasowany przylegający mankiet (rolowany/prosty)
 dla precyzji chwytu mają teksturę na całej powierzchni czynnej, chwytnej dłoni
Zalecane:

 zabiegi inwazyjne wymagające warunków jałowych (blok operacyjny)
 przygotowywanie cytostatyków (faza sterylna w pracowniach cytostatycznych)
 Środowisko wymagające stosowania warunków jałowych (OIOM, oddział transplantacyjny)
 Śródoperacyjna zmiana rękawic - zalecenia związane z potrzebą wymiany rękawic w trakcie trwania zabiegu:



Odczucie rozluźnienia na końcach palców, dyskomfort pracy, brak odpowiedniej wrażliwości dotykowej



Widoczne uszkodzenie/ perforacja (przebicie)



Po fazie” brudnej” operacji, przed szyciem rany operacyjnej



Po upływie 2 godzin przy jednym zabiegu

 przed założeniem rękawic chirurgicznych należy umyć higienicznie i chirurgicznie dłonie.
 rękawice chirurgiczne należy ubierać w sposób zapewniający jałowość, tzn. nie dotykać zewnętrznej ściany rękawic dłońmi
 zastosowanie 2 par rękawic (system double gloving) zwiększa bezpieczeństwo pracy - obniża ryzyko zakażenia i ekspozycji.

Double gloving
System double gloving powstał aby możliwie najefektywniej redukować poziom narażenia operatorów na kontakt z potencjalnymi
patogenami krwiopochodnymi / płynami ustrojowymi pacjenta.
Wyniki badań wskazują iż system podwójnych rękawic w sposób znaczący (o około 70%) obniża współczynnik perforacji wewnętrznej
rękawic w porównaniu do rękawic zakładanych pojedynczo.
Rekomendacje do stosowania:
• do zabiegów wysokiego ryzyka zakażeń ( pacjenci obciążeni HIV, HCV, HBV, prątki gruźlicy, chirurgia onkologiczna – kontakt z
cytostatykami)
• praca na oddziałach zakaźnych
• młody/niedoświadczony zespół operacyjny
• rozległe/długie zabiegi chirurgiczne w traumatologii/ortopedii/chirurgii klatki piersiowej
• przygotowanie dawek leków cytostatycznych - pracownie cytostatyczne
• przy zabiegach składających się z wielu faz (dobór odpowiedniego zabezpieczenia do etapu procedury)
W systemie podwójnego zakładania dobór rozmiarów uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i upodobań użytkowych, aktualnie
stosowane są trzy różne rodzaje doboru rękawic przez zespoły operacyjne ( na przykładzie rozmiaru 7.5)
 Wariant najczęstszy - Rozmiar 7.5 + 7.5 – obie pary rękawic w tym samym rozmiarze
 Wariant rzadszy - rozmiar 7.5 + 8.0 – rękawice wierzchnie o pół rozmiaru większej od spodnich
 Najrzadziej - rozmiar 7.5 + 7.0 – rękawice wierzchniej o pół rozmiary mniejszej niż spodnie

Rękawice chirurgiczne

Dziękuję za uwagę
Zapraszam na www.mercatormedical.eu

