Higiena chroni życie.
Dlaczego niezawodna ochrona przed zakażeniem jest tak ważna.

Higiena jest ważna w każdym gabinecie.
Państwa codzienna praca chroni zdrowie Państwa pacjentów.
Wspiera ją kompleksowa higiena, która minimalizuje ryzyko infekcji.
Dlatego też higiena jest taka ważna. Jako firma Dürr Dental jesteśmy
światowymi specjalistami w dziedzinie higieny i chcielibyśmy towarzyszyć
Państwu w drodze do niezawodnej higieny w gabinecie.
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Różne patogeny mogą wywoływać infekcje, a tym
samym zagrażać zdrowiu, szczególnie w krytycznym
środowisku gabinetu. Nawet jeśli higiena jest często
tylko codzienną rutyną i nie zawsze jest w centrum
uwagi, nadal jest to najskuteczniejszy sposób zwalczania tych patogenów i zapobiegania infekcjom.

Dlatego chcielibyśmy pomóc Państwu zwiększyć
świadomość higieniczną i wspólnie znaleźć
skuteczne środki higieny. Opracowaliśmy niniejszą
broszurę aby zapewnić jakość Państwa pracy
w długiej perspektywie. Po to, aby Państwo
i Państwa pacjenci byli trwale zdrowi.
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Patogeny, niewidzialne ryzyko.
Aby myśleć jak zachować zdrowie, należy przede wszystkim
poznać najważniejsze patogeny: Bakterie, grzyby i wirusy. Dla ludzkiego
oka są niewidoczne. Jednak są wszędzie – także w Państwa gabinecie.
Większość bakterii, grzybów i wirusów jest dla ludzi całkowicie nieszkodliwa,
wręcz pożyteczna, ale niektóre mogą wywoływać niebezpieczne infekcje.
Podczas infekcji patogeny wnikają do organizmu i wywołują choroby.
Przenikanie następuje przez skórę, błony śluzowe, drogi oddechowe, niechronione gałki oczne lub urazy skóry jako infekcja kontaktowa lub kropelkowa.
Chcielibyśmy pokrótce przedstawić trzy najważniejsze rodzaje patogenów.

Bakterie
Bakterie to najmniejsze, jednokomórkowe mikroorganizmy, jakie istnieją. Rozmnażają się poprzez
podział. Bakterie mają różne kształty, takie jak
kule lub pałeczki, itp. oraz różne właściwości.
Na przykład niektóre potrzebują tlenu, aby
przeżyć, inne nie. Tylko niewielka część z nich
jest patogenna dla człowieka, czyli wywołująca
choroby – np. Mycobacterium tuberculosis,
która atakuje płuca i powoduje gruźlicę.
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Grzyby
Podobnie jak bakterie, grzyby są odrębną formą życia. W ich przypadku
istnieje wiele nieszkodliwych gatunków. Grzyby mają znaczenie medyczne
jako czynniki wywołujące choroby zakaźne, tak zwane grzybice. Rozróżnia
się dermatofity, które wywołują choroby skóry, pleśnie i drożdżaki. Do tych
ostatnich zalicza się np. gatunek Candida albicans, który atakuje skórę
i błony śluzowe i może prowadzić do posocznicy.

Wirusy
W medycynie wirusy nazywane są cząstkami zakaźnymi. W przeciwieństwie do bakterii i grzybów
zwykle nie są uważane za żywe istoty. Między
innymi dlatego, że nie mają własnego metabolizmu
i dlatego są zależne od komórek jako gospodarzy
w celu rozmnażania. Mają rozmiar od 10 do 1000
nanometrów i są podzielone na wirusy bezotoczkowe
i z otoczką. Dobrze znanymi przykładami są wirusy
grypy, wirusy zapalenia wątroby, HIV lub norowirusy.

Więcej informacji o poszczególnych patogenach
i wywoływanych przez nie skutkach w naszej bazie
danych patogenów pod adresem:
www.duerrdental.com/pathogens
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Krytyczne otoczenie.

Pośrednia droga
przenoszenia – chmura aerozolu

Gabinety stomatologiczne są miejscem o podwyższonym ryzyku
zakażenia. Częsty kontakt z krwią, śliną i wydzielinami może spowodować
przedostanie się patogenów do organizmu w przypadku niedostatecznej
ochrony. Istnieje wiele sposobów przenoszenia: infekcja kropelkowa lub
kontaktowa. Bezpośrednio od osoby do osoby lub pośrednio przez zanieczyszczone instrumenty, powierzchnie lub urządzenia.
Bezpośrednia droga przenoszenia –
infekcje kropelkowe

Pośrednia droga
przenoszenia – powierzchnie

Pośrednia droga
przenoszenia – instrumenty
Bezpośrednia droga
przenoszenia – dłonie
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Skupienie na drodze przenoszenia.
Codzienna praca w gabinecie niesie ze sobą zwiększone
ryzyko infekcji. Obecnie dokładnie wiadomo, gdzie istnieje
podwyższone ryzyko infekcji. Poniżej opisujemy najważniejsze
drogi przenoszenia.

Pośrednie
drogi przenoszenia
Chmura aerozolu
Chmura aerozolu jest mieszaniną śliny, krwi, wydzieliny, substancji zębowych, środków do czyszczenia
zębów oraz innych cząstek. Aerozol powstaje
w gabinecie stomatologicznym podczas leczenia
za pomocą wysokoobrotowych wierteł w połączeniu
z wodą chłodzącą, podczas używania dmuchawkostrzykawki, piaskarki oraz skalerów. Za pośrednictwem aerozolu patogeny w trakcie zabiegu dostają
się do otoczenia. Z tego powodu całe pomieszczenie zostaje skażone. Patogeny mogą dostać się do
organizmu przez skórę, błony śluzowe, drogi oddechowe, szczególnie przez uszkodzoną i niezabezpieczoną ranę.

Bezpośrednie
drogi przenoszenia
Infekcje kropelkowe
Powstawanie kropelek podczas kichania, kaszlu
lub mówienia powoduje przenoszenie patogenów drogą powietrzną, takich jak np. wirusy
grypy, herpes, SARS-COV2 lub patogeny występujące osobniczo. Jeśli patogeny przenikną
przez błony śluzowe i zaczną się tam rozmnażać, może dojść do infekcji.

Powierzchnie
W trakcie zabiegu powierzchnie są zanieczyszczane poprzez przede wszystkim chmurę aerozolu
oraz kontakt z ludźmi i narzędziami. Niezabezpieczony kontakt z tymi zanieczyszczonymi
powierzchniami może zatem prowadzić do infekcji.

Dłonie
Ręce są najpowszechniejszym sposobem
przenoszenia patogenów, ponieważ wchodzą
w kontakt z pacjentami, instrumentami, powierzchniami i urządzeniami. Codzienne
czynności, takie jak uścisk dłoni, mogą
prowadzić do infekcji krzyżowych.

Instrumenty
Podczas zabiegu instrumenty wchodzą w kontakt
ze śliną i krwią, ropą i wydzielinami oraz są zanieczyszczone patogenami. Dlatego niezabezpieczony kontakt z narzędziami, które były już używane
i nie zostały zdezynfekowane i wysterylizowane,
niesie ze sobą ogromne ryzyko infekcji.
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Ochrona przed infekcją zaczyna
się od profilaktyki.
Regularne środki higieny i ochrony zapewniają maksymalne
zminimalizowanie ryzyka infekcji. Dzięki temu pracownicy gabinetu,
jego wyposażenie i pacjenci są chronieni.

Gabinet

Pacjent
Pracownicy
gabinetu
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Środki zapobiegawcze
Zapobieganie jest pierwszym krokiem do skutecznego zmniejszenia
ryzyka zakażenia w codziennej praktyce. Tutaj pokażemy, które środki są
szczególnie skuteczne i szybko stają się codzienną rutyną.

Pacjent

Pracownicy gabinetu

Gabinet

▪ Niezbędne jest dokładne czyszczenie
i dezynfekcja rąk. Ponieważ ręce są
najpowszechniejszym sposobem przenoszenia patogenów i infekcji krzyżowych.
▪ Odzież ochronna, taka jak rękawiczki,
okulary oraz ochrona ust i nosa, zmniejsza
ryzyko infekcji drogą kropelkową
oraz bezpośredniego lub pośredniego
zakażenia kontaktowego.
▪ Szczepienia ochronne skutecznie
minimalizują określone ryzyko infekcji.
▪ Szkolenie pracowników gabinetu
w zakresie prawidłowego stosowania
środków higieny jest podstawowym
elementem higieny w gabinecie.

▪ Prawidłowe przygotowanie używanych
narzędzi – poprzez dezynfekcję i czyszczenie, pakowanie i sterylizację parową,
a także przechowywanie – ogromnie
zmniejsza ryzyko infekcji.
▪ Regularna konserwacja urządzeń zgodnie
z instrukcjami producenta oraz wymiana
uszkodzonych części pozwalają na
bezpieczne leczenie dla pracowników
i pacjenta.
▪ Dokładne, ale delikatne czyszczenie
i dezynfekcja powierzchni zapobiega
zagrożeniom, a jednocześnie pomaga
zachować wartość wyposażenia gabinetu.
▪ Regularne czyszczenie i dezynfekcja
instalacji ssących chroni przed infekcjami
oraz zapewnia trwałość i zachowanie
ich wartości.
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▪ Dzięki wywiadowi medycznemu – szczegółowemu wywiadowi dotyczącego stanu
zdrowia pacjenta – można zidentyfikować
możliwe ryzyko zakażenia ze strony pacjenta i podjąć odpowiednie działania.
▪ Środki antyseptyczne na błony śluzowe ze
specjalnymi roztworami do płukania jamy
ustnej powodują znaczne zmniejszenie liczby patogenów w ślinie, na błonie śluzowej i
w chmurze aerozolu.
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Skuteczne usuwanie skażenia.
Całkowite zapobieganie zakażeniu w codziennej praktyce jest
po prostu niemożliwe. Dlatego dokładne czyszczenie jest niezbędne,
ale niewystarczające. Zabrudzenia są usuwane, lecz patogeny nie są
zabijane ani nie dezaktywowane. W tym celu są potrzebne środki
dezynfekujące – z definicji eliminują one 99,999 % patogenów. Zwykle
do niszczenia struktury patogenów, a tym samym ich zabijania lub
dezaktywacji, stosuje się substancje chemiczne.

Spektrum działania
Ponieważ istnieją różne patogeny, środki dezynfekujące muszą
mieć określone spektrum działania, aby móc bezpiecznie
działać: Bakteriobójczy zabija bakterie, prątkobójczy patogeny
gruźlicy, a grzyby grzybobójczy. Ponieważ wirusy nie są
żywymi istotami, nie mówimy o zabijaniu, ale o dezaktywacji.
Wirusobójcze środki dezynfekujące dezaktywują zatem
wszystkie wirusy. Dobry środek dezynfekujący pokrywa
wszystkie spektra działania.

Obszary zastosowań
Skuteczność dezynfekcji zależy od obszaru
zastosowania. Ponieważ nie istnieje środek
dezynfekujący, który dezynfekuje ręce,
powierzchnie, instrumenty i urządzenia równie
bezpiecznie i delikatnie. Dlatego skuteczna
higiena w gabinecie stomatologicznym jest
możliwa tylko wtedy, gdy poszczególne
środki dezynfekujące w połączeniu obejmują
wszystkie obszary, są optymalnie skoordynowane i stosowane zgodnie z instrukcjami
producenta.
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Dobry środek dezynfekujący musi to zapewnić.
Niezawodne zabijanie i dezaktywacja patogenów jest oczywiście podstawowym wymogiem dla środka dezynfekującego. Istnieją jednak inne właściwości, które decydują o tym, czy środek dezynfekujący jest skuteczny, czy nie – tutaj wymieniliśmy najbardziej odpowiednie dla Państwa.

Przeciw: Patogen

Dla: Ludzie i materiały

▪ Szerokie spektrum działania:
bakteriobójcze, grzybobójcze,
prątkobójcze, wirusobójcze
▪ Krótki czas działania
▪ Sprawdzone, godne zaufania
działanie
▪ Wysoka skuteczność dezynfekcji
i czyszczenia

▪ Szczególna pielęgnacja
▪ Dobra kompatybilność z powierzchniami,
instrumentami i urządzeniami
▪ Przyjazny dla użytkownika dzięki
prostemu dozowaniu i poręcznym
rozmiarom pojemników
▪ Wysoce wydajny
▪ Długa trwałość
▪ Ulega biodegradacji
▪ Przyjemny zapach
▪ Szybkie wysychanie bez pozostałości

Sterylizacja
Oprócz dezynfekcji i czyszczenia, bezpieczne
oczyszczanie instrumentów obejmuje również
sterylizację parową. Podczas niego poprzez
ogrzewanie w parze w 134°C 99,9999 %
patogenów zostaje zabitych lub dezaktywowanych.
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Zasady skutecznej dezynfekcji.
Nawet najlepszy środek dezynfekujący może osiągnąć optymalne
działanie tylko wtedy, gdy jest prawidłowo stosowany. Nie jest to takie
trudne, wystarczy trzymać się czterech prostych zasad przewodnich:

03

Cierpliwość: Nie rozcieńczać,
nie spłukiwać ani nie wycierać
przed końcem czasu działania.
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Dokładność: Tam, gdzie środek
nie dotrze, nie będzie działać.
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Ilość ma znaczenie:
Przestrzegać zalecanego stężenia.
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Procedura: Kluczem jest
regularne stosowanie.

Najłatwiej jest skorzystać z kalkulatora
dozowania firmy Dürr Dental:
www.duerrdental.com/kalkulator
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Najlepiej, gdy wszyscy są zdrowi.
W przypadku ochrony przed zakażeniami, dezynfekcji oraz czyszczenia

pokładają zaufanie w kompleksowym systemie higieny Dürr. Dzięki logicznemu

niczego nie należy pozostawiać przypadkowi.

systemowi 4 kolorów Państwa gabinet jest po prostu bezpieczny od ponad 30 lat.

Stąd też już w 1965 roku firma Dürr Dental opracowała Orotol – pierwszy środek

Niezawodne działanie zostało dowiedzione, użytkowanie jest proste, a produkty

do dezynfekcji instalacji ssących. Był to pierwszy krok na drodze do stałego rozwoju

są doskonale skoordynowane. Krótko mówiąc: Najlepszy system do zachowania

naszych kompetencji w dziedzinie higieny. Obecnie stomatolodzy z całego świata

higieny w gabinecie – Made in Germany.

Powierzchnie
Dezynfekcja, czyszczenie i pielęgnacja powierzchni.

Instrumenty
Dezynfekcja i czyszczenie
wierteł i instrumentów.
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Skóra i dłonie
Dezynfekcja, czyszczenie,
pielęgnacja skóry –i dłoni.

Obszary specjalne
Dezynfekcja i czyszczenie
instalacji ssących, separatorów
amalgamatu, spluwaczek,
wycisków i prac dentystycznych.
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