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Zakażenia szpitalne dotyczą 
wszystkich placówek ochrony 

zdrowia na całym świecie. 

 



Ograniczenie liczby zakażeń należy do  

podstawowych obowiązków  

 zadań kierownictwa 

 i personelu w jednostkach 

 służby zdrowia. 



W Polsce jest niski wskaźnik wykrywalności 
zakażeń szpitalnych wynosi 0,5-2%  

(dla szpitala). 

 

Na świecie wskaźnik wykrywalności 

zakażeń wynosi 5-10%. 

 



Czynniki sukcesu właściwego nadzoru 

 nad zakażeniami: 

 Fachowy zespół kontroli zakażeń 

 Wyspecjalizowane laboratorium mikrobiologiczne 

 Wyedukowana kadra zarządzająca 

 WSPÓŁPRACA: członków zespołu, mikrobiologa, 
klinicystów, personelu pielęgniarskiego, salowych, 
dyrekcji… 



Aż 5 do 10 osób ze 100 

pacjentów może nabywać zakażenia 
podczas pobytu w szpitalu. 



Klasyfikacja Spauldinga 



Normy badania środków dezynfekcyjnych 

NORMA BAKTERIE 
B 

GRZYBY 
F 

 PRĄTKI 
Tbc 

WIRUSY 
V 

SPORY 
S 

Faza 1 Nie stosuje 
się 

Nie stosuje 
się 

Nie stosuje 
się 

Brak EN14347 

Faza 2 Etap 1 EN13727 EN13624 EN14348 EN14476 Brak 

Faza 2 Etap 2 EN14561 EN14562 EN14563 Brak Brak 

Faza 2 Etap 1 
– Instytucj. 

Nie stosuje 
się 

Nie stosuje 
się 

Brak Brak EN13704 



„Niemała mądrość, mądrze mówić, 
lecz  największa mądrze czynić” 

 
Andrzej Maksymilian Fredro (1620-1679) 

 

 



SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA 

MYCIE I DEZYNFEKCJA HLD 

POWIERZCHNI, NARZĘDZI I SPRZĘTÓW 





                         doskonale sprawdza się: 
 Bloki Operacyjne 

 OIOM 

 Oddziały Zakaźne 

 Oddziały Noworodkowe 

 Odziały Pediatryczne 

 Odziały Onkologiczne 

 Odziały Oparzeniowe 

 Stomatologia 

 Okulistyka 

 Stacje Krwiodawstwa i Dializ 

 Centrala Sterylizacja 

 Odziały Neonatologiczne 

 Karetki 

 

 



SKUTECZNY i EKONOMICZNY   

sposób na zapobieganie 

 i usuwanie  

ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 

 



ZIMNA STERYLIZACJA 

 (cold sterilization) 

wyposażenia medycznego w tym 

termolabilnego, jak również wrażliwego 

na alkohole, endoskopów 

powierzchni… 
 



 

   

Mycie i sporobójcza dezynfekcja wysokiego poziomu 
 

końcówki stomatologiczne (prostnice, kątnice) 

 głowice USG 

 inkubatory 

 endoskopy 

 stoły sal operacyjnych/ginekologicznych 

 oświetlenie sal operacyjnych 

 oświetlenie unitu stomatologicznego 

 sterylne wózki na salach operacyjnych 
  



 

   

Mycie i sporobójcza dezynfekcja wysokiego poziomu 
 

kontenery w Centralnej Sterylizacji  

wózki transportowe 

powierzchnie robocze 

stojaki do kroplówek 

 ramy łóżek, szafki, stoły 

 sprzęt do dializ 

wyposażenie karetek 

 klawiatury 

 lasery medyczne… 

  



bez chloru 

bez alkoholi 

bez aldehydów 

bez kwasu nadoctowego 

Nie wymaga aktywatora!!! 

 

 



Przebadany zgodnie z  

 normą EN14885  

faza 2 etap 2  

czyli warunki praktyczne 



SPORY w 1 minutę* 

EN 14347, EN13704  
 

• Clostridium difficile 

• Clostridium perfringens 

• Bacillus cereus 

• Bacillus subtilis (5 min.)* 



PRĄTKI  do 5 minut 
EN14348, EN14563 

• Mycobacterium tuberculosis 

• Mycobacterium terrae 

• Mycobacterium avium 

 



Wirusy w 1 minutę 
 

 

• HBV,  

• HIV 

• HCV  

 



Wirusy w 5 minut 
EN14476 

• Poliovirus 

• Adenovirus 

• Norovirus 

• SARS 



Bakterie w 1 minutę 
EN14561 

• Staphylococcus aureus, 

• Enterococcus hirae, 

• Pseudomonas aeruginosa 

• MRSA 

 

  



Bakterie w 1 minutę 
 • Klebsiella pneumoniae 

• MRSA 
• Legionella pneumophilia 
• Escherichia coli (w tym 

ESBL) 
• Shigella sonnei 
• Stenotrophomonas 

maltophilia 
• Serratia marsescens 

• Acinetobacter calcoaeticus 
• Acinetobacter baumanni 
• Bacillus 

stearothermophilus 
• Campylobacter jejuni 
• Listeria monocytogenes 
• Salmonella typhimurium 
• Vibrio parahaemolyticus 
• Yersinia enterocolitica  



Grzyby i drożdżaki w 1 minutę 
EN14563 

• Aspergillus niger 

• Candida albicans 



Mycie i sporobójcza dezynfekcja wysokiego 

poziomu wszelkich powierzchni i wyrobów 

medycznych, w tym m.in. końcówek 

stomatologicznych,  

np. gdy nie sterylizujemy po każdym 

pacjencie 

 



 sterylizacja na zimno w 5 minut 

 



 zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń 

 



wysoka kompatybilność 

materiałowa 

 



może być stosowany  

w obecności pacjentów  

(również na oddziałach 
onkologicznych, dziecięcych, 

noworodkowych) 
 



 

 

obniża koszty dezynfekcji 

 



roztwór roboczy  

łatwy w przygotowaniu 

i bardzo trwały (do 3 lat) 

 



SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE 

 zimna sterylizacja endoskopów 

Sporobójcza dezynfekcja HLD w 5 minut 

 



Narzędzia, Endoskopy 



 NARZĘDZIA I ENDOSKOPY 



VIRUSOLVE+ EDS 

1. DZIAŁA SZYBKO I SKUTECZNIE 

Zimna sterylizacja 
 



VIRUSOLVE+ EDS 
 

2. POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ 
 przebadany zgodnie z normą  EN 14885 faza 2 etap 2, 



VIRUSOLVE+ EDS 

3. SPOROBÓJCZA DEZYNFEKCJA wysokiego 

poziomu narzędzi i endoskopów. 

Pełne spektrum - 5 minut 
Spory (Clostridium difficile i Bacillus subtilis),  

prątki, bakterie (z MRSA), grzyby,  

wirusy z HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno 

 



VIRUSOLVE+ EDS 
 

4. Wysoce kompatybilny 

materiałowo 
 



VIRUSOLVE+ EDS 
 

5. BEZPIECZNY dla użytkownika 

• bez aldehydów 

• bez kwasu nadoctowego 

• bez chloru 

• bez związków lotnych 

• bez aktywatora 
 



VIRUSOLVE+ EDS 
 

6. Przedłużone działanie do 14 dni 
 (paski testowe VIRU TEST EDS) 



VIRUSOLVE+ EDS 
 

7. WYGODNY W UŻYCIU: koncentrat w płynie 



VIRUSOLVE+ EDS 
 

8. Skraca czas i OBNIŻA KOSZTY 

DEZYNFEKCJI 



MYCIE I DEZYNFEKCJA WSTĘPNA 

NARZĘDZIA I ENDOSKOPY 



VIRUZYME PCD 
 

1. BARDZO DOBRE  WŁAŚCIWOŚCI MYJĄCE 

 



VIRUZYME PCD 
 

2. Ekonomiczny – stężenie 0,5%! 
 



VIRUZYME PCD 

3. MYCIE I DEZYFEKCJA WSTĘPNA. 

NOWE BADANIA - 5 minut 
prątki, bakterie, grzyby, drożdże, 

wirusy z HBV, HCV, HIV,  

 



VIRUZYME PCD 
 

4. POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ 
 przebadany zgodnie z normą   

EN 14885 faza 2 etap 2, 



VIRUZYME PCD 
 

5. BEZPIECZNY dla użytkownika 

• bez aldehydów 

• bez kwasu nadoctowego 

• bez chloru 

• bez związków lotnych 

• bez aktywatora 
 



VIRUZYME PCD 
 

6. WYGODNY W UŻYCIU: koncentrat w płynie 



VIRUZYME PCD 
 

7. Skraca czas i OBNIŻA KOSZTY 

DEZYNFEKCJI 



MYCIE 

 NARZĘDZIA  

 ENDOSKOPY 



Najbardziej skuteczne mycie manualne w czasie od 
3-10 minut, w tym w myjkach ultradźwiękowych 

VIRUZYME III 



Proteolityczny niskopieniący środek enzymatyczny do 
automatycznego i manualnego mycia narzędzi 

medycznych, chirurgicznych, dentystycznych oraz 
endoskopów. 

VIRUZYME  



Neutralny preparat niskopieniący do myjni dezynfektorów. 

NIE ZAWIERA ENZYMÓW! 

VIRUDET N  



NAWILŻANIE I TRANSPORT 

do 72 godzin. 



PreFoam 
Wygodne nawilżanie narzędzi przed obróbką. 
PreFoam jest bakteriostatyczną pianką bez enzymów do 
wstępnego oczyszczania narzędzi. 



PreGel 
Najbardziej skuteczne nawilżanie i zabezpieczanie 
 narzędzi podczas transportu. 
PreGel jest bakteriostatycznym żelem  
do wstępnego oczyszczania narzędzi,  
endoskopów i wyrobów medycznych. 



SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 

Konserwacja narzędzi przed sterylizacją 
*Bez silikonu * bez zatarć * bez korozji 

Med-Lube  





Airdecon 200 

• Jedno z trzech urządzeń na świecie 
który redukuje patogeny na poziomie 
powyżej 6log podczas 1 procesu 

• Jedyne urządzenie które wytwarza 
 PEROXON  
• Laureat konkursu Produkt Roku 2013 



Bezpieczny 

• dla użytkownika,  
• powierzchni 
• ekranów LCD,  
• urządzeń elektrycznych 
• wyrobów medycznych 
• inkubatorów… 



Kiedy stosujemy Airdecon 200 

• Stosuje się go profilaktycznie  
    np. raz w tygodniu, raz w miesiącu 
 
• Stosuje się w przypadku wystąpienia 

ogniska zakażenia (zarażony pacjent) 
      np. na bloku operacyjnym, izolatka itp… 



Zastosowanie Airdecon 200 

oddziały zakaźne 
 izolatki 
oddziały 
 sale i bloki operacyjne 
 inkubatory i aparatura medyczna 
 sale chorych 
 centralna sterylizacja 
 inne 
  

Skuteczna kontrola i  zapobieganie zakażeń 











AMITY HP75 NFT 72-281 

Bakterie:  
Staphylococcus aureus  > 7,36 log 
Pseudomonas aeruginosa > 7,32 log 
Enterococcus hirae > 7,47 log 
Escherichia coli  >7,45 log 
Acinetobacter baumannii  > 7,32 log 
MRSA > 7,35 log 
 



AMITY HP75 NFT 72-281 

Grzyby/ drożdże : 
Aspergillus niger > 6,77 log 
Candida albicans  > 7,48 log  

Spory: 
Bacillus subtilis  > 6,50 log 

Prątki : 
Mycobacterium terrae > 6,80 log 



Film airdecon 200 



„Błądzić jest rzeczą ludzką,  

ukrywanie błędów jest grzechem ciężkim, 

ale brak uczenia się na popełnionych 
błędach jest niewybaczalne”. 

 
Sir Liam Donaldson  

Przewodniczący Światowego Sojuszu  

na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów 



 
 

    Dziękuję za uwagę  
  


