Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Α) Ορισµοί
Απολύµανση ορίζεται η διαδικασία καταστροφής µέρους των µικροβίων ή/και
αναστολή του πολλαπλασιασµού τους µε χηµικά µέσα (απολυµαντικά), σε αντικείµενα.
Καλύπτει ένα ευρύ φάσµα ανάλογα µε το επίπεδο απολύµανσης που κυµαίνεται από τη
σποροκτονία έως τη µείωση του αριθµού των µικροβίων.
Αποστείρωση ορίζεται η διαδικασία καταστροφής όλων των µικροοργανισµών, καθώς
και των σπόρων τους. Μέθοδοι αποστείρωσης είναι η θερµότητα, η ακτινοβολία, ατµός
υπό πίεση, υπερδιήθηση και χηµικά µέσα.
Αντισηψία είναι η διαδικασία εξάλειψης των µικροβίων ή της αναστολής της δράσης
τους σε ζώντες ιστούς (δέρµα, βλεννογόνους).
Β) Κατηγορίες απολυµαντικών
Απολυµαντικό
Χρήσεις
Πλεονεκτήµατα
Μειονεκτήµατα
Υψηλού βαθµού απολυµαντικά: Καταστρέφουν όλους τους µικροοργανισµούς
συµπεριλαµβανοµένων και των σπόρων.
Απολύµανση∆εν αφήνει υπόλειµµα.
Καταστρέφει τα
Υπεροξείδιο του
αποστείρωση
Ταχεία δράση.
ενδοσκόπια.
Υδρογόνου
ιατρικών οργάνων
Μη ερεθιστικό για δέρµα
και βλεννογόνους.
Απολύµανση∆εν αφήνει υπόλειµµα.
Eρεθιστικό για δέρµα
Υπεροξικό οξύ
αποστείρωση
Σποροκτονία σε 20 min.
και βλεννογόνους.
ιατρικών οργάνων
Απολύµανση
Μη διαβρωτική για τον
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επιφανειών και
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Σταθερότητα διαλύµατος ∆ηµιουργεί
ιατρικών οργάνων
για 14-30 ηµέρες µετά τη βιοµεµβράνες
(π.χ. ενδοσκόπια)
διάλυση.
παρουσία οργανικού
φορτίου.
Ενδιάµεσου βαθµού απολυµαντικά: Καταστρέφουν Μ. φυµατίωσης, βλαστικές µορφές
µικροβίων, τους περισσότερους ιούς και µύκητες, αλλά όχι τους σπόρους.
Απολύµανση µικρών ∆εν αφήνει υπόλειµµα.
Μικρή διαβρωτική
Αλκοόλες
επιφανειών
Ταχεία δράση.
δράση.
(αιθυλική και
(στηθοσκόπια,
Εύφλεκτη ουσία.
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ενώσεις αµινών
εξοπλισµό.
Μικρή ερεθιστική
(αλκυλαµίνη και ΜΕΘ, ΜΤΝ) και
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Απολύµανση
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µέταλλα.
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απολύµανση
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κηλίδων αίµατος
δέρµα.
χλωρίου
Ασταθή διαλύµατα.
Χαµηλού βαθµού απολυµαντικά: Καταστρέφουν τα περισσότερα µικρόβια, µερικούς ιούς και
µύκητες, αλλά όχι τους πιο ανθεκτικούς µικροοργανισµούς (Μ. Φυµατίωσης) και τους σπόρους.
Απολύµανση µη
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παρουσία οργανικού
άλατα αµµωνίου κρίσιµων επιφανειών ∆ιαθέτουν καλή
(δάπεδα, τοίχοι)
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Γ) Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των απολυµαντικών
•

Αριθµός και θέση µικροβίων:
µικροβίων Το µικροβιακό φορτίο του αντικειµένου
αντικειµένου, καθώς και
το αν έχει επιφάνειες που έρχονται δύσκολα σε επαφή µε το απολυµαντικό
επηρεάζουν το χρόνο δράσης του απολυµαντικού.

•

Εγγενής αντοχή των µικροοργανισµών στο συγκεκριµένο απολυµαντικό:
απολυµαντικό Οι
βακτηριακοί σπόροι και τα µυκοβακτηρίδια είναι πιο ανθεκτικά,
ανθεκτικά σε αντίθεση µε
τους λιπόφιλους ιούς (HSV, CMV, RSV) που παρουσιάζουν µεγάλη ευαισθησία
στη δράση των απολυµαντικών.
απολυµαντικών

•

Συγκέντρωση του απολυµαντικού:
απολυµαντικού Αυξηµένη συγκέντρωση αυξάνει
υξάνει τη βιοκτόνο
δραστηριότητα και µειώνει το χρόνο δράσης. Να τηρούνται οι οδηγίες του
κατασκευαστή!

•

Χρόνος έκθεσης: Να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή!

•

Φυσικοί και χηµικοί παράγοντες:
παράγοντες Σκληρότητα νερού (µερικά
ερικά απολυµαντικά δε
δρουν µε πολύ σκληρό νερό π.χ. ιωδοφόρα, QAC), pH, θερµοκρασία
µοκρασία (βέλτιστη 2040oC).

Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων
Λοιµώξεων, Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων 2014

•

Παρουσία οργανικού υλικού: Η παρουσία οργανικών υλικών (αίµα, πύον,
εκκρίσεις) παρεµποδίζει τη δράση των απολυµαντικών. Η καθαριότητα πρέπει να
προηγείται της απολύµανσης.

•

Μη συµβατά µέσα (απορρυπαντικά): Τα απορρυπαντικά που παραµένουν στις
επιφάνειες µπορούν να αδρανοποιήσουν ή να µειώσουν τη δραστικότητα των
απολυµαντικών (π.χ. τα αλκαλικά απορρυπαντικά µειώνουν τη δράση χλωρίου και
των ιωδοφόρων, ενώ τα ανιονικά απορρυπαντικά αδρανοποιούν τα QAC’s).

•

Παρουσία

βιοµεµβρανών:

Οι

µικροοργανισµοί

µέσα

στις

βιοµεµβράνες

προστατεύονται από τη µικροβιοκτόνο δράση των απολυµαντικών.

∆) Ασφαλής χρήση απολυµαντικών για εργαλεία
• Αποσυναρµολόγηση των οργάνων, σχολαστικός καθαρισµός και στέγνωµα πριν την
εµβάπτιση στο απολυµαντικό.
• Χρήση πάντα φρέσκου διαλύµατος απολυµαντικού ακολουθώντας τις οδηγίες του
κατασκευαστή (αραίωση, ρύθµιση pΗ).
• Πλήρης εµβάπτιση του οργάνου στο απολυµαντικό διάλυµα και τήρηση αυστηρά του
χρόνου εµβάπτισης. Προσοχή να µην υπάρχει παγιδευµένος αέρας (φυσαλίδες) στους
αυλούς.
• ∆ιατήρηση του διαλύµατος σε σκεπασµένο δοχείο για να µη διαχέονται ατµοί του
απολυµαντικού στο περιβάλλον. Προσοχή στη διάρκεια χρήσης του αραιωµένου
διαλύµατος (σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή).
• Ξέπλυµα του οργάνου µετά την απολύµανση, τουλάχιστον 2 φορές, µε αποστειρωµένο
νερό.
• Σχολαστικό στέγνωµα µε αποστειρωµένη πετσέτα ή γάζα, ιδιαίτερα αν πρόκειται το
όργανο να µη χρησιµοποιηθεί σύντοµα. Ορισµένοι κατασκευαστές συνιστούν το
τελευταίο ξέβγαλµα να γίνεται µε οινόπνευµα.

Ε) Ασφαλής χρήση απολυµαντικών για επιφάνειες
•

Καθαρισµός των επιφανειών µε απορρυπαντικό και νερό πριν την απολύµανση και
αφού στεγνώσει η επιφάνεια, χρήση απολυµαντικού.

•

Καθαρισµός των κηλίδων αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών µε σαπούνι και νερό
και στη συνέχεια χρήση απολυµαντικού.

•

Ανανέωση του απολυµαντικού διαλύµατος ανάλογα µε το µικροβιακό φορτίο των
επιφανειών.

•

Προετοιµασία µικρής ποσότητας απολυµαντικού διαλύµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κατασκευαστή, σωστή συντήρηση του πυκνού διαλύµατος και έλεγχος του
διαλύτη και των δοχείων αποθήκευσης προς αποφυγή επιµόλυνσης.

Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων 2014

ΣΤ) Κανόνες προστασίας των εργαζοµένων κατά τη χρήση απολυµαντικών
•

Αποφυγή άµεσης επαφής µε το δέρµα µε χρήση γαντιών και µπλούζας και πλύσιµο
των χεριών µε άφθονο σαπούνι και νερό

•

Αποφυγή εισπνοής ατµών µε χρήση µάσκας, προετοιµασία και παραµονή των
διαλυµάτων σε χώρους µε απαγωγή αέρα

•

Αποφυγή επαφής µε τα µάτια µε χρήση ειδικών γυαλιών κατά τη διάλυση

Ζ) ∆ιάκριση αντικειµένων και επιφανειών
•

Κρίσιµα: Εισέρχονται απευθείας στην κυκλοφορία του αίµατος ή σε άσηπτες
περιοχές του σώµατος, όπως χειρουργικά εργαλεία, εµφυτεύµατα, κεφαλές
υπερήχων, λαπαροσκόπια και αρθροσκόπια. Απαιτούν αποστείρωση σε κλίβανο
ατµού ή πλάσµατος

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα

θερµοευαίσθητα όργανα/ εργαλεία αποστειρώνονται σε κλίβανο πλάσµατος.
•

Ηµικρίσιµα: Έρχονται σε επαφή µε βλεννογόνους και µη ακέραιο δέρµα όπως
ενδοσκόπια, λαρυγγοσκόπια, κυκλώµατα αναισθησίας και αναπνευστικής
θεραπείας, τονόµετρα, κυστεοσκόπια. Απαιτούν αποστείρωση ή υψηλού βαθµού
απολύµανση.

•

Μη κρίσιµα: Έρχονται σε επαφή µε άθικτο δέρµα. Απαιτούν ενδιάµεσου

ή

χαµηλού βαθµού απολύµανση. Περιλαµβάνουν τα αντικείµενα των ασθενών και τις
επιφάνειες (π.χ. περιχειρίδες πιεσόµετρων, σκωραµίδες, ηλεκτρόδια ΗΚΓ,
πατερίτσες, λαβίδες φαγητού, κάγκελα του κρεβατιού, έπιπλα ασθενή, δάπεδα).
Βιβλιογραφία: Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, CDC, 2008.
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