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Zakażenia szpitalne dotyczą 
wszystkich placówek ochrony 

zdrowia na całym świecie.



Ograniczenie liczby zakażeń należy do 

podstawowych obowiązków 

oraz zadań zarówno kierownictwa jak

i personelu w jednostkach

służby zdrowia.



Wskaźnik wykrywalności zakażeń 
szpitalnych w Polsce jest niski: 0,5-2%.

Na świecie wskaźnik wykrywalnościNa świecie wskaźnik wykrywalności

zakażeń wynosi 5-10%.



„Nie ma nic bardziej okrutnego niż 
ukrywanie błędów. 

To wydanie wyroku na pacjenta”To wydanie wyroku na pacjenta”

Dr Adam Sandauer



Zakażenia szpitalne stanowią zagrożenie 

zarówno dla:



Zakażenia szpitalne:
� Wpływają na pogorszenie przebiegu choroby 
podstawowej

� Wydłużają czas pobytu pacjenta

� Zwiększają koszty leczenia� Zwiększają koszty leczenia

� Wpływają na wzrost śmiertelności pacjentów



Czynniki sukcesu właściwego nadzoru

nad zakażeniami:

� Fachowy zespół kontroli zakażeń

� Wyspecjalizowane laboratorium mikrobiologiczne

� Wyedukowana kadra zarządzająca

� Wyszkolony personel bezpośredniego kontaktu� Wyszkolony personel bezpośredniego kontaktu

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



Nawet 10-ciu na 100 pacjentów 
może ulec egzogennym zakażeniom 

podczas pobytu w szpitalupodczas pobytu w szpitalu



Obniżenie częstości zakażeń szpitalnych o 1 %

może skutkować zmniejszeniem kosztów 
leczenia aż o ok. 7-10%

Dane PTZS



Z szacunków PZU SA i PZU Życie SA

wynika, że niemal 33% pozwów 
cywilnych przeciwko szpitalowi 
związanych jest z zakażeniami związanych jest z zakażeniami 

szpitalnymi.



Za zakażenia szpitalne odpowiada:

•Szpital

•Dyrektorzy szpitala•Dyrektorzy szpitala

•Lekarze i pielęgniarki kontraktowe - osobiście



Nadzór nad zakażeniami jest podstawowym 
zadaniem każdego szpitala.

Program nadzoru powinien być dostosowany  do 
danej placówki i zależy od:

•liczby łóżek,•liczby łóżek,

•zakresu wykonywanych procedur,

•specjalizacji jednostki



Podstawowe drogi 

przenoszenia zakażeń:
�Pacjent - personel

�Pacjent - pacjent

�Drogi pośrednie np. :�Drogi pośrednie np. :

�Wyposażenie i sprzęt medyczny

�Wentylacja

Jest to system naczyń połączonych



Według Światowej Organizacji Zdrowia

Clostridium difficile znajduje się 

w czołówce przyczyn  powodujących w czołówce przyczyn  powodujących 
zgony.



Tylko w USA C. difficile powoduje ok. 
3mln przypadków biegunki i zapalenia 
jelit.



Clostridium difficile
- gatunek Gram+ beztlenowych przetrwalnikujących laseczek 

wykazujących zdolność ruchu.



Spory w środowisku zewnętrznym 
zachowują żywotność nawet 

do 5 miesięcy



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

Andrzej Maksymilian Fredro (1620-1679)



SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
w walce zakażeniami szpitalnymi





SKUTECZNY i EKONOMICZNY
sposób na zapobieganie

i usuwanie 

ZAKAŻEŃ SZPITALNYCHZAKAŻEŃ SZPITALNYCH



COLD STERILISATION

Endoskopów, końcówek 

stomatologicznych i innego stomatologicznych i innego 

wyposażenia medycznego w tym

termolabilnego, jak również wrażliwego 

na alkohole…



Mycie i sporobójcza dezynfekcja wysokiego poziomu

�końcówki stomatologiczne (prostnice, kątnice)

� głowice USG

� inkubatory� 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�powierzchnie robocze

�stojaki do kroplówek

� ramy łóżek, szafki, stoły

� sprzęt do dializ

�wyposażenie karetek

� klawiatury

� lasery medyczne…



�bez chloru
�bez alkoholi�bez alkoholi

�bez aldehydów
�bez kwasu nadoctowego
�Nie wymaga aktywatora!!!



Przebadany zgodnie z

normą EN14885 normą EN14885 

faza 2 etap 2 

czyli warunki praktyczne



SPORY w 1 minutę*

EN 14347, EN13704 

• Clostridium difficile• Clostridium difficile

• Clostridium perfringens

• Bacillus cereus

• Bacillus subtilis (5 min.)*



PRĄTKI do 5 minut

EN14348, EN14563

• Mycobacterium tuberculosis

• Mycobacterium terrae• Mycobacterium terrae

• Mycobacterium avium



Wirusy w 1 minutę

• Vaccina

• HBV, HCV • HBV, HCV 

• HIV

• H3N2

• H5N1



Wirusy w 5 minut
EN14476

• Poliovirus

• Adenovirus• Adenovirus

• Parvovirus

• Norovirus

• SARS



Bakterie w 1 minutę

EN14561

• Staphylococcus aureus,• Staphylococcus aureus,

• Enterococcus hirae,

• Pseudomonas aeruginosa

• MRSA

• VRE



Bakterie w 1 minutę

• Klebsiella pneumoniae

• MRSA

• VRE

• Legionella pneumophilia

• Acinetobacter calcoaeticus

• Acinetobacter baumanni

• Bacillus stearothermophilus

• Campylobacter jejuni• Legionella pneumophilia

• Escherichia coli (w tym ESBL)

• Shigella sonnei

• Stenotrophomonas
maltophilia

• Serratia marsescens

• Campylobacter jejuni

• Enterobacter sakazakii

• Listeria monocytogenes

• Salmonella typhimurium

• Vibrio parahaemolyticus

• Yersinia enterocolitica



Grzyby i drożdżaki w 1 minutę
EN14563

• Aspergillus niger• Aspergillus niger

• Candida albicans



Mycie i sporobójcza dezynfekcja wysokiego 

poziomu wszelkich powierzchni i wyrobów 

medycznych, w tym m.in. końcówek medycznych, w tym m.in. końcówek 
stomatologicznych, 

np. gdy nie ma możliwości sterylizacji 
po każdym pacjencie



� sterylizacja na zimno w 5 minut



� zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń



�wysoka kompatybilność 
materiałowamateriałowa



�może być stosowany 

w obecności pacjentów (również w obecności pacjentów (również 
na oddziałach dziecięcych)



• Gotowy do użycia

• Chusteczki

• 5% roztwór roboczy z koncentratu• 5% roztwór roboczy z koncentratu



�obniża koszty dezynfekcji�obniża koszty dezynfekcji



Wygoda w użyciu

Powierzchnie odporne na alkohole

Powierzchnie wrażliwe na alkohole

Powierzchnie stref niskiego ryzyka i 
wg oceny wzrokowej czyste

Zanieczyszczone 
powierzchnie stref 

42

Tylko jeden preparat!

Cena MAX 6,50 ZŁ/1L BRUTTO

powierzchnie stref 
średniego i 
wysokiego ryzyka



�roztwór roboczy 

trwały i łatwy w przygotowaniu





VIRUSOLVE+ koncentrat 
różne wersje zapachowe

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

�Lawenda: op. 1L, 5L�Lawenda: op. 1L, 5L
�Orchidea: op. 1L
�Neutralny: op. 2,5L,5L…



VIRUSOLVE+ chusteczki 
Sporobójcze chusteczki  do dezynfekcji 

wysokiego poziomu

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

� NOWOŚĆ
� Najmocniejsze
� Rozmiar: 19x21 cm
� Łatwe wyjmowanie
� op. 225 szt.

� Największe
� Ekonomiczne
� Rozmiar 25x30 cm
� op. 225 szt.

� SUPER 
� Ekonomiczne
� Rozmiar: 

11,5x22 cm
� op. 450 szt.

� NOWOŚĆ
� Bez rwania 
� Rozmiar 20x30 cm
� Łatwe wyjmowanie
� op. 200 szt.



Działanie w warunkach praktycznych

University Hospital of Birmingham -blok operacyjny

Liczba infekcji w badanym okresie spadła �Liczba infekcji w badanym okresie spadła 

o 25% w stosunku do odpowiedniego okresu przed 

zastosowaniem Virusolve+

�Redukcja infekcji wywołanych MRSA o 44%



Działanie w warunkach praktycznych

Health Protection Agency, Bristol 

Przedłużone działanie Virusolve+ na powierzchniach 

twardych - Metoda TVC: MRSA, Enterococcus hirae, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus

– brak wzrostu po 7 dniach od dezynfekcji



Centrum Leczenia Oparzeń Siemianowice Śląskie

Rozwiązanie problemów:

Mycie i dezynfekcja sal chorych i izolatek z pacjentami �Mycie i dezynfekcja sal chorych i izolatek z pacjentami 

ze zgorzelą gazową



Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka

Rozwiązanie problemów:

Mycie i dezynfekcja sporobójcza HLD powierzchni �Mycie i dezynfekcja sporobójcza HLD powierzchni 
obciążonych organicznie

�Mycie i dezynfekcja powierzchni w obecności 
pacjenta i na oddziałach noworodkowych 



Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny 

w Poznaniu

Rozwiązanie problemów:

�Sporobójcza dezynfekcja i mycie wyrobów z napędem:
wiertarek ortopedycznych



Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Rozwiązanie problemów:

�Mycie i dezynfekcja powierzchni najwyższego 

ryzyka zagrożonych: Clostridium difficile, ryzyka zagrożonych: Clostridium difficile, 

Clostridium perfingens, wąglikiem – izolatki, 
sale chorych, oddziały zakaźne

�Mycie i dezynfekcja w obecności pacjentów

�Zamgławianie pomieszczeń metodą na zimno 



Instytut Centrum Stomatologii
– Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi

Oraz Grupa LUXMED

Rozwiązanie problemów:
�Mycie i sporobójcza dezynfekcja HLD turbin 

stomatologicznych
�Skrócenie czasu dekontaminacji do 5 minut





Airdecon 200

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

• Jedyne urządzenie które wytwarza• Jedyne urządzenie które wytwarza
PEROXON 

• Laureat konkursu Produkt Roku 2013



Airdecon 200 -wytwarza PEROXON

• System dekontaminacji powietrza i pomieszczeń

• Wydajność dla pomieszczeń do 200 m3

• System suchej mgły 
(nie skrapla się na powierzchniach)



Bezpieczny

• dla użytkownika, 
• powierzchni
• ekranów LCD, 
• urządzeń elektrycznych• 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)ogniska zakażenia (zarażony pacjent)
np. na bloku operacyjnym, izolatka itp…



Dlaczego stosujemy Airdecon 200

• Sucha mgła dociera do miejsc  
trudnodostępnych

• Dezynfekuje powietrze
• Redukcja POWYŻEJ 6 LOG• Redukcja POWYŻEJ 6 LOG
• W przypadku roszczeń pacjenta 

mamy dowód, że stosujemy 
rozwiązania zgodne z najnowszą 
wiedzą medyczną



Zastosowanie Airdecon 200

�oddziały zakaźne
� izolatki
�oddziały

sale i bloki operacyjne

Skuteczna kontrola i  zapobieganie zakażeń

� sale i bloki operacyjne
� inkubatory i aparatura medyczna
� sale chorych
� centralna sterylizacja
� inne











AMITY HP75 NFT 72-281

Bakterie: 
Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa

Enterococcus hirae

Escherichia coli

Acinetobacter baumannii

MRSA 



AMITY HP75 NFT 72-281

Grzyby/ drożdże :
Aspergillus niger

Candida albicansCandida albicans

Spory:
Bacillus subtilis

Prątki :
Mycobacterium terrae



AMITY HP75 wg EN

Bakterie: 
EN13727
Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Enterococcus hirae

EN 1040
Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus



AMITY HP75 wg EN

Grzyby: 
EN13624
Aspergillus nigerAspergillus niger

Candida albicans

Prątki:
EN14348
Mycobacterium terrae

Mycobacterium avium



AMITY HP75 wg EN

Wirusy: 
EN14476
Polio virusPolio virus
Adenovirus
WZW B
WZW C
HIV



AMITY HP75 wg EN

Spory: 
EN14347, EN13704
Clostridium difficileClostridium difficile

Bacillus subtilis



SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE
Dezynfekcja sporobójcza wysokiego 

poziomu narzędzi, endoskopów…



Narzędzia, Endoskopy



VIRUSOLVE+ EDS

1. DZIAŁA SZYBKO I SKUTECZNIE

Zimna sterylizacjaZimna sterylizacja



VIRUSOLVE+ EDS

2. POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ
przebadany zgodnie z normą  przebadany zgodnie z normą  

EN 14885 faza 2 etap 2,

warunki praktyczne



VIRUSOLVE+ EDS

3. SPOROBÓJCZA DEZYNFEKCJA wysokiego 

poziomu narzędzi i endoskopów.

Pełne spektrum - 5 minutPełne 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 
materiałowomateriałowo



VIRUSOLVE+ EDS

5. BEZPIECZNY dla użytkownika
• bez aldehydów

• bez kwasu nadoctowego• bez kwasu nadoctowego
• bez chloru

• bez związków lotnych
• bez aktywatora



VIRUSOLVE+ EDS

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



VIRUSOLVE+ EDS

7. WYGODNY W UŻYCIU: koncentrat w płynie



VIRUSOLVE+ EDS

8. Skraca czas i OBNIŻA KOSZTY 
DEZYNFEKCJI



Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu

Rozwiązanie problemów:Rozwiązanie problemów:
�Zapobieganie wysychaniu narzędzi i ochrona personelu 

Bloku Porodowego, transport na mokro

�Zapobieganie zatykaniu laparoskopów dzięki myciu

i dezynfekcji

�Obniżenie kosztów mycia i dezynfekcji narzędzi o 49% w 
skali roku



Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny w Poznaniu

Rozwiązanie problemów:
� Obniżenie kosztów mycia i dezynfekcji narzędzi � Obniżenie kosztów mycia i dezynfekcji narzędzi 

w CS o 24% w skali roku

� Zabezpieczenie narzędzi przed korozją 
(względem poprzednio stosowanego środka tlenowego)

� Mycie i dezynfekcja laparoskopów na Bloku Operacyjnym

� Sporobójcza dezynfekcja i mycie wyrobów z napędem: 

Np. wiertarek ortopedycznych



SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE
Mycie oraz dezynfekcja narzędzi, endoskopów i 

innych wyrobów medycznych zarówno na 
oddziałach jak i w Centralnej Sterylizacji



VIRUZYME PCD

� Obniża koszty dezynfekcji - stężenie 0,5%

� Doskonałe właściwości myjące dzięki wysokiej � Doskonałe właściwości myjące dzięki wysokiej 

zawartości enzymów, surfaktantów i 

alkilotriaminy



VIRUZYME PCD

�Szerokie spektrum działania w czasie 5 minut:
bakterie, grzyby, prątki, wirusy (z HBV, HCV, HIV)

�Przebadany zgodnie z normą �Przebadany zgodnie z normą 

EN14885 Faza 2 Etap 2



SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE
Nawilżanie i transport narzędzi 

i na sucho



Preparat w pianie PreFoam
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



Produkty pomocniczeProdukty pomocnicze



SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

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

Med-Lube 



„Błądzić jest rzeczą ludzką, 

ukrywanie błędów jest grzechem ciężkim,

ale brak uczenia się na popełnionych ale brak uczenia się na popełnionych 
błędach jest niewybaczalne”.

Sir Liam Donaldson

Przewodniczący Światowego Sojuszu 

na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów



Dziękuję za uwagę



W PREZENTACJI WYKORZYSTANO MATERIAŁY:
�Raport programu „Stop Zakażeniom Szpitalnym. Program Promocji Higieny 
Szpitalnej”
�Waleria Hryniewicz, Gayane Martirosian, Tomasz Ozorowski Zakażenia 
Clostridium difficile. Diagnostyka, terapia, profilaktyka. Warszawa 2011. NPOA;
�Infekcje Clostridium difficile niedoceniane zakażenia w aspekcie klinicznym i 
epidemiologicznym Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologiczny 
Katowice 2012, Zeszyt XI;
�Katarzyna Wysocka Zakażenia Clostridium difficile. Pielęgniarka 
Epidemiologiczna 2012,2 (49) 24-26;Epidemiologiczna 2012,2 (49) 24-26;
�Grzegorz Ziółkowski, Barbara Ziółkowska. Propozycja standardu medycznego 
w zakresie Clostridium difficile-CD. Pielęgniarka Epidemiologiczna 2012,2 
(49)19-24;
�Infekcje CD, niedoceniane zakażenia w aspekcie klinicznym i 
epidemiologicznym –materiały szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych 
epidemiologicznych –PSPE 2012


