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         Utrwalanie zanieczyszczeń  
i powstawanie BIOFILMU spowodowane  

zbyt późną obróbką narzędzi po zabiegu… 

Brak mycia od razu po zabiegu = utrwalanie zanieczyszczeń 
 
 
 
 
 
 
 

         0 minut             5 minut            10 minut          30 minut 

PROBLEM 

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



                      STABILNY BAKTERIOSTATYCZNY               
gotowy do użycia żel nawilżający– Pre-Gel 

Najlepsze rozwiązanie do nawilżania 
narzędzi oraz transportu na mokro 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



Preparat w pianie PreFoam 
- wolny od enzymów, bakteriostatyczny 

Standardowe rozwiązanie  
do nawilżania narzędzi oraz transportu na mokro 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



                     Preparat dezynfekujący o doskonałych 
właściwościach myjących VIRUZYME PCD 

Doskonałe  rozwiązanie w przypadku 
 mocno zanieczyszczonych narzędzi 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



         Utrwalanie zanieczyszczeń  
i powstawanie biofilmu  - używanie środków do 

dezynfekcji o słabych właściwościach myjących 

Powiększenie x600 

Powiększenie x1500 

Kleszczyki Spencera – Wellsa 

Zanieczyszczenia niewidoczne 
 gołym okiem 

PROBLEM 

Źródło: Materiały Światowego Forum Sterylizacji 2008 z witryny www.wfhss.com 



Skutki niedokładnego czyszczenia 

Obraz biofilmu Zanieczyszczony kolonoskop 

Zanieczyszczenia utrwalone  
alkoholem 

Zanieczyszczenia utrwalone  
aldehydami 

PROBLEM 



Zanieczyszczenia niewidoczne  
gołym okiem 

Przyssawka Zoellnerac 

Końcówka z odsłoniętą powierzchnią prześwitu 

EDIC 

Fluorescencja (białkowe zanieczyszczenie) 

Zanieczyszczenia białkowe na 
instrumentach (x 600) 

PROBLEM 

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



                     Preparat dezynfekujący o doskonałych 

właściwościach myjących VIRUZYME PCD 

Doskonałe  rozwiązanie w przypadku 
 mocno zanieczyszczonych narzędzi 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



Porównanie działania typowego środka 
czyszczącego z VIRUZYME III 

VIRUZYME III 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 

ZALECANE PREPARATY do mycia 
wstępnego i/ lub właściwego 



KONIECZNOŚĆ SZCZOTKOWANIA,  
dodatkowego doczyszczania narzędzi 

PROBLEM 



                        Skuteczne usuwanie 
 zanieczyszczeń VIRUZYME PCD 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 

  BEZ POTRZEBY SZCZOTKOWANIA 



                        Skuteczne mycie i dezynfekcja 
SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



Preparaty w postaci proszku + aktywator 

ZA DŁUGI CZAS 
 działania preparatów do dezynfekcji 

Łączny czas przygotowania roztworu  
+ czas dezynfekcji ze sporami = 6h 17min 

PROBLEM 



Dezynfekcja sporobójcza  
wysokiego poziomu (HLD) do 10 minut 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



NISZCZENIE, KOROZJA, TĘPIENIE SIĘ  
narzędzi w trakcie procesu mycia i dezynfekcji 

Korozja w powiększeniu x 100 

Korozja w powiększeniu x 10 Obraz SEM x 1500 

Uszkodzony endoskop 

PROBLEM 

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



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

Co powoduje, że VIRUSOLVE+ EDS tak chroni narzędzia? 
 posiadają w składzie bezpieczne i zabezpieczające narzędzia inhibitory korozji i surfaktanty 
 są w postaci płynnej, która dokładnie się rozpuszczając łatwiej jest spłukiwana z narzędzi 
 pozostawiają cieniutką warstewkę ochronną – „narzędzia po myciu i dezynfekcji są jakby odnowione” 
 przebadane zgodnie z wymagającymi normami ASTM – na metale i tworzywa sztuczne 

„Narzędzia po procesie mycia i dezynfekcji są 
miłe w dotyku (gładkie) sprawiają wrażenie 

pokrycia delikatną powłoką ochronną, 
posiadają połysk.” 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 

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

Med-Lube  



Bezpieczne mycie i dezynfekcja narzędzi 
SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



Brak sporobójczej dezynfekcji HLD 
 sprzętu nieodpornego na działanie  

alkoholi i sterylizację termiczną. 
 

Głowice ultrasonograficzne 

Końcówki stomatologiczne 

PROBLEM 



Skuteczna, bezpieczna i sporobójcza 
dezynfekcja wysokiego poziomu 

USG, końcówek stomatologicznych…  

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



PODSUMOWANIE CZĘŚCI 1 







PROBLEM Kanał kolonoskopu  
z zapieczoną krwią i tkankami 

 – idealna pożywka dla bakterii 

Źródło: Waszak B.: Zagrożenia biologiczne związane z dekontaminacja 
wyrobów medycznych, Szkolenie Jednodniówki Szczecin 2011 



Brak dokładnego mycia narzędzi 
kanałowych  

PROBLEM 

Źródło: Filthy surgical instruments: The hidden threat in America's operating 
rooms z witryny  www.publicintegrity.org 



Zastosowanie środków myjących ze 
środkami dezynfekującymi na bazie 

aldehydów do dekontaminacji endoskopów 

PROBLEM 

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 



Zastosowanie środków o doskonałych 
właściwościach myjących  

do dekontaminacji endoskopów 

 Mycie enzymatyczne + Alkiloaminy + QAC 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 

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 



  
ENDOSKOPIA 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 

 

  Skuteczne rozwiązania zapobiegające powstawaniu 
i usuwające już wytworzony biofilm  



SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 

 

  Skuteczne mycie i dezynfekcja MANUALNA 



SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 

 

  Skuteczne mycie i dezynfekcja AUTOMATYCZNA 





Skuteczna, bezpieczna i sporobójcza 
dezynfekcja wysokiego poziomu 

wszelkich powierzchni, USG, wyposażenia…  

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



NAJSKUTECZNIEJSZA DEZYNFEKCJA 
POMIESZCZEŃ I POWIETRZA 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



AUTOMATYCZNE SYSTEMY 
 DO DEZYNFEKCJI RĄK 

Gwarancja najwyżej higieny rąk  
bez alergii i podrażnień 

żele dezynfekcyjne Purell 

produkt wysokiej jakości 

sprawdzone receptury 

produkty przeznaczone do częstego 

używania  

dozowanie bezdotykowe 

zamknięty wkład 

wkład wydajny na 1000 dozowań 

 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



AUTOMATYCZNE SYSTEMY 
 DO MYDEŁ W PIANIE 

Gwarancja najwyżej higieny rąk 
bez alergii i podrażnień 

mydła w pianie GOJO 

produkt wysokiej jakości 

sprawdzone receptury 

produkty przeznaczone do częstego 

używania  

dozowanie bezdotykowe 

zamknięty wkład 

wkład wydajny na 2000 dozowań 

 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE 



Przetestuj nasze produkty 10% taniej! 
 

Podaj kod: DEZYNFEKCJA NR 1 
 

ZADZWOŃ: 61-822-65-61 
NAPISZ: biuro@mcpolska.pl 

 
www.mcpolska.pl 

www.GwarancjaSkutecznejDezynfekcji.pl 
 

mailto:biuro@mcpolska.pl



