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Hygiena rukou
- přímý vliv na přenos NN - správné X nesprávné provádění HDR
- nízký stupeň compliance HDR

Přípravky pro hygienu rukou
Mycí přípravky – bez dezinfekční přísady
Dezinfekční prostředky
Ochranné a regenerační emulze a krémy
+ Rukavice

+ Ručníky
- navzájem se ovlivňují
- v provozu je obtížné stanovit příčinu iritace
- alergie – pozdější projev, postupná senzibilizace
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Hygiena rukou ve zdravotnictví
Doporučení pro zlepšení compliance:
Metodický pokyn 6/2005
- postupy
- nepoužívání mýdel s dezinf. přísadou rutinně
- dokonalé sušení rukou

je dodržován ?

Poznatky ze zahraničí (zkušenosti)
- používání „šetrných přípravků“ (bez tzv. remanentních přísad)
- minimalní obsah parfémů a barviv
- minimalizovat mechanické dráždění při mytí
- minimalizovat čas (pobyt) v rukavicích
jsou využívány ?
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Používání „šetrných přípravků“

(?)

Co je šetrný přípravek?
- zkušenost

- předpoklad (podle složení)
- testy kožní snášenlivosti
toxikologický atest
kompatibilita s European Cosmetics Directive 76 / 768 / EEC
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Toxikologický posudek
3. KLASIFIKACE NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTI
3.1 Akutní účinky
3.1.1 Vysoce toxický: kriteria pro látky klassifikované jako vysoce toxické (T+)
3.1.2 Klasifikace přípravku s vvsoce toxickými složkami (T+)
3.1.3. Toxický, kriteria pro látky klasifikované jako Toxický (T)
3.1.4 Klasifikace přípravků s Toxickou složkou (T)
3.1.5 Dráždivý, kriteria pro látky klasifikované jako Dráždivý(Xn)
3.1.6 Klasifikace přípravků obsahujících složky s kombinovaným Toxickým/ Dráždivým efektem.
3.1.7 Klasifikace látek s R65- riziko vdechnutí
3.2 ŽÍRAVÉ, DRÁŽDIVÉ A SENSIBILIZUJÍCÍ ÚČINKY
3.2.1 Žíravé látky (C)
3.2.2 Klasifikace přípravků obsahujících multiple žíravé složky
3.2.3 Dráždivé účinky/poškození očí (R41)
3.2.4 Klasifikace Dráždivých látek (Xi)
3.2.5 Klasifikace přípravků s dráždivými složkami
3.2.6 Sensibilizující účinky
3.2.7 Přípravky obsahující složky klasifikované jako sensibilizující (R42, R43)
3.2.8 Jiné toxikologické vlastnosti klasifikované s R64, R65 and R67.
3.3 VÁŽNÉ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ
3.3.1 Toxický s R48, prodloužená exposice
3.3.2 Dráždivý R48
3.3.3 R33 Nebezpečí kumulovaných účinků
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Používání „šetrných přípravků“ (?)
Testy kožní snášenlivosti
ICDRG (Mezinárodní pracovní skupina pro výzkum kontaktní dermatitidy)
Testy pod náplastí (epikutánní test)
- přípravek fixován na kůži náplastí na zdravou kůži na vnitřní stranu předloktí
provádí SZÚ
- provádí se samostatně nebo před a po testu použití, aby se zjistilo, zda
některá osoba byla senzibilizována

Test použití
- X (20-30) pokusných osob se zdravou pokožkou
- použití přípravku např. 5-8 týdnů, 5x týdně, 10 x denně HDR (3 ml / 30 s), může
být použit referenční přípravek
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Test pod náplastí

Test pod náplastí (epikutánní test) je modelová metoda ke zjištění
primárního dráždivého účinku nebo kontaktní alergie (provokací
alergických reakcí kůže u již citlivých testovaných osob)
prostřednictvím lokálního epikutánního kontaktu, časově i místně
ohraničeného, s hodnoceným přípravkem.
- náplast se odstraňuje po 24 hod.

- hodnocení : inhed, po 48 hod a po 72 hod

Test pod náplastí provedený po periodě testu použití je schopen
poskytnout informaci nejen o iritačních reakcích pokožky,
ale i o senzibilizačním potenciálu použitého přípravku.
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Přeji krásné ruce a příjemnou dezinfekci…….

Page 9

