
Jak wybrać preparat do dezynfekcji?

Na  półkach  sklepowych  i  stronach  internetowych  można  zobaczyć  ogrom
różnorodnych  produktów  dezynfekcyjnych,  które  na  pierwszy  rzut  oka  różnią  się  tylko
etykietą. Przecież czy to ważne jaki produkt wybiorę? Czy różnice są aż tak duże, by warto
było  zagłębiać  się  w tym temacie?  Odpowiedź na  te  pytania  brzmi  –  tak,  to  ważne  jaki
preparat  wybiorę,  bo  różnice  są  bardzo  duże  i  warunkują  bezpieczeństwo  personelu  i
klientów. Zakup środka do dezynfekcji można porównać do zakupów żywności, jeśli zależy mi
na zdrowym i bezpiecznym odżywianiu zawsze czytam etykiety przed zakupem produktów.
W  przypadku  dezynfekcji  jest  to  wręcz  konieczne,  aby  wybrać  produkt  skuteczny  i
bezpieczny. Zatem kolejne pytania jakie się nasuwają, to czym kierować się przy wyborze i
czym różnią się preparaty między sobą?

Producent  preparatów  dezynfekcyjnych  musi  zarejestrować  produkt  jako preparat
biobójczy, wyrób medyczny lub produkt leczniczy oraz uzyskać pozwolenie Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) na
obrót tym preparatem na rynku. Produkty do dezynfekcji rąk i skóry rejestrowane są jako
produkty  biobójcze  lub  lecznicze,  do  narzędzi  jako  wyroby  medyczne,  a  do  powierzchni
powinny mieć dualną rejestrację jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Aby upewnić się,
czy dany produkt jest dopuszczony do obrotu i może być bezpiecznie stosowany na terenie
naszego kraju, powinniśmy sprawdzić, czy znajduje się on na stronie URPLWMiPB. Na prośbę
klienta producent ma obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie
preparatu do obrotu na polskim rynku.

Jednak  sama rejestracja  preparatu  to  za  mało.  Aby  zapewnić  o  skuteczności  jego
działania, producent musi wykonać szereg badań, a ich wyniki zaprezentować na etykiecie.
Etykieta musi  obowiązkowo zawierać te informacje w języku polskim. Największe różnice
między produktami podyktowane są ich zakresem działania, a także stężeniami i czasem w
jakim  produkt  wykazuje  takie  działanie.  Oczywiście  skuteczność  preparatu  powinna  być
zbadana zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi dla obszaru medycznego, a nie
przemysłowego czy weterynaryjnego, gdyż w gabinetach sektora beauty przeprowadzane są
zabiegi  dla  ludzi.  Ponadto  warunki  badania  powinny  być  jak  najbardziej  zbliżone  do
warunków rzeczywistych, czyli  powinny być to warunki  brudne tj.  przy dużym obciążeniu
organicznym (krew i białko), a metodyka badania powinna przypominać praktyki stosowania
produktów  np.  przecieranie  powierzchni  nasączoną  chusteczką.  Najbardziej  skuteczne
preparaty wykazują działanie bakteriobójcze (np. EN 14561 dla narzędzi), wirusobójcze (np.
EN  14476  i  EN  17111),  grzybobójcze  (np.  EN  16615  dla  powierzchni  lub  EN  14562  dla
narzędzi), prątkobójcze (np. EN 14348 dla rąk) i sporobójcze (np. EN 17126). Tak szerokie
spektrum działania zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dezynfekowanych powierzchni i
narzędzi. Preparaty do dezynfekcji rąk i skóry wszystkie oparte są na alkoholach, a co za tym
idzie  nie  wykazują  działania  sporobójczego,  ale  tutaj  z  pomocą  przychodzi  prawidłowa
technika  mycia  rąk,  gdyż  w  trakcie  jej  wykonywania  usuwamy  ewentualne  przetrwalniki
(spory) z dłoni. Zatem chcąc mieć pewność co do skuteczności i spektrum działania produktu,
zawsze należy przeczytać jego etykietę przed dokonaniem zakupu i/lub skonsultować się z
przedstawicielem dopytując o badania jakim podlegał  produkt. Przedstawiciel  producenta
powinien  wyjaśnić  dokładnie  w jaki  sposób  przebadano  dany  preparat  oraz  na  życzenie
klienta  pokazać  raporty  z  badań  wykonanych  w  niezależnych  laboratoriach,  a  nie  tylko
oświadczenia producenta o skuteczności produktu. 



Mając już pewność, że preparat spełnia najlepsze standardy i jest skuteczny, należy
upewnić się, czy w zależności od przeznaczenia nie uszkodzi narzędzi i powierzchni lub czy
nie spowoduje podrażnień na  dezynfekowanej skórze i dłoniach. Nawet na pozór bardzo
podobne preparaty mogą zupełnie inaczej reagować z dezynfekowanymi powierzchniami lub
narzędziami, nie każdy preparat nadaje się do konkretnego tworzywa np. alkohole potrafą
powodować  przebarwienia  i  pękanie  sztucznej  skóry,  gumy   czy  pleksiglasu.  Chcąc
zdezynfekować powierzchnie tak wrażliwe jak aparaty do wykonywania zabiegów, skórzane
meble czy ekrany dotykowe smartonów należy wybierać tylko te produkty, które przeszły
testy  na  takich  powierzchniach.  Przy  wyborze  środka  dezynfekcyjnego  do  rąk  warto
sprawdzić,  czy  posiada  w  swoim  składzie  substancje  nawilżające  i  pielęgnujące  skórę  tj.
gliceryna, pantenol, aloes. Kupując produkty do mycia rąk powinno się wybrać  medyczne
preparaty myjące, które mają pH zbliżone do skóry, a także substancje nawilżające, dzięki
którym ochronimy nasze dłonie przed przesuszeniem, reakcjami alergicznymi i pękaniem. 

Pozostałe cechy produktu są już bardzo mało istotne. Zapach czy kolor preparatu nie
wpływa  w  żaden  sposób  na  bezpieczeństwo  personelu  i  klientów  gabinetów
kosmetologicznych, fryzjerskich czy studia tatuażu. Ładne opakowania i eleganckie etykiety
kolorystycznie pasujące do wystroju wnętrza również nie wnoszą żadnej wartości  takiego
produktu. Bardzo często pytając użytkowników, czym kierują się przy wyborze dezynfekcji,
słyszę  jako  pierwszą  odpowiedź,  że  jest  to  cena.  Niska  cena preparatu  nie  powinna być
czynnikiem wyboru, gdyż każdy z nas wie, że jakość dająca bezpieczeństwo jest bezcenna. 

Zatem podsumowując ten krótki przewodnik po świecie dezynfekcji pamiętajmy, aby
przede wszystkim sprawdzić skuteczność preparatu i jego wpływ na dezynfekowane obszary.
Kierując się wymogami ustaw i rozporządzeń oraz własnym bezpieczeństwem, zawsze przed
zastosowaniem produktów do dezynfekcji  należy zapoznać się z ich etykietą oraz kartami
charakterystyk, aby używać produkt zgodnie z jego przeznaczeniem, we właściwy sposób i
przy stosowaniu środków ochrony indywidualnej oraz mieć wiedzę na temat postępowania
przy ewentualnym zachlapaniu, połknięciu i uwolnieniu do środowiska produktu. Mając taką
wiedzę i dobre środki dezynfekcyjne zminimalizujemy ryzyko zakażenia, przez co zapewnimy
bezpieczeństwo personelowi i klientom.


