Jak si vybrat ten správný zvlhčený dezinfekční ubrousek ?
Ujasněte si nejdřív, co potřebujete dezinfikovat. V zásadě jde buď o malé plochy,
nástroje, přístroje apod., anebo o ruce, případně další části lidského těla. Některé
výrobky umožňují obojí, musí to však být jednoznačně uvedeno v popisu jejich účelu
použití.
Definujte, jak účinný má dezinfekční ubrousek být. V praxi rozlišujeme účinnost
- Baktericidní
- Mykobaktericidní/tuberkulocidní
- Fungicidní
- Virucidní
- Sporicidní
U každého výrobku by mělo být na jeho etiketě zřetelně deklarováno, kterou z výše
uvedených vlastností výrobek má. Záleží pak jenom na Vás, zda danou vlastnost
vyžadujte anebo ne. Obecně by mělo platit, že čím účinnější, tím dražší. Lehce se
však může stát, že platíte pouze za značku a ubrousek se stejným chemickým
složením napouštěcí směsi byste jinde koupili daleko levněji, anebo by při stejné
ceně byl dvakrát větší…..
Pro stanovení účinnosti tekutých dezinfekčních prostředků jsou v Evropské Unii
přijaty normy, které Česká republika plně akceptovala a lze si je v případě potřeby
bez větších problémů obstarat v písemné podobě. Tyto normy jsou ve většině
případů ještě rozděleny na působnost pro průmysl a na zdravotnictví. Metody
zkoušení jsou stejné, nároky pro zdravotnictví ale vyšší.
Pro dezinfekci otěrem vlhkými ubrousky žádné sjednocené normy v EU neexistují.
Z tohoto důvodu se většina dodavatelů dezinfekčních ubrousků rozhodla uvádět na
etiketách svých výrobků, že jejich ubrousky splňují výše uvedené Evropské normy
pro tekuté dezinfekční prostředky. Pokud je text formulován tak, že daný ubrousek
„splňuje“ některou z výše uvedených norem, jde v principu o zavádějící informaci.
Použití ubrousků v praxi je na hony vzdáleno způsobu, jakým je prováděn laboratorní
test účinnosti podle dané normy a správná formulace by měla znít tak, že
„dezinfekční roztok“, kterým jsou ubrousky zvlhčeny, splňuje danou normu, nikoliv
však ubrousek jako výrobek sám o sobě, a to je velký rozdíl.
V poslední době vznikly i nové metody, kterými se testuje přímo účinnost zvlhčených
dezinfekčních ubrousků. Zjednodušeně by se dalo uvést, že tyto metody hodnotí, zda
při otěru ubrousek mikroorganismy spíše hubí anebo je dále roznáší. Takovouto
metodu zpracoval a uvedl do praxe např. Státní zdravotní ústav a jsou i další
pracoviště jak v ČR, tak i v zahraničí, které podobné metody používají.
Záleží pouze na Vás, jak si fakta a tvrzení výrobce o daném výrobku zhodnotíte
a porovnáte s jinými. V každém případě však berte v úvahu, že zvlhčený ubrousek
je doplňková metoda dezinfekce a je vhodná zejména tam, kde jiná forma není
možná.
Jaký význam má klasifikace dezinfekčních ubrousků ?
Dezinfekční ubrousky jsou v praxi buď deklarovány jako zdravotnické prostředky
(podle Zákona o zdravotnických prostředcích), anebo registrovány jako biocid (podle
Zákona o uvádění biocidů na trh). Obě varianty jsou možné a rovnocenné. Je třeba
poznamenat, že pokud je dezinfekční ubrousek deklarován jako zdravotnický
prostředek, měl by být zatříděn alespoň do skupiny 2a nebo výše, jinak by se s ním
neměly dezinfikovat jiné zdravotnické prostředky (může být ovšem určen na
dezinfekci pokožky, příp. celého těla – pak může být i ve skupině I). Ubrousky

registrované jako biocidy musejí procházet daleko přísnějším a komplexnějším
režimem posuzování všech jejich vlastností.
Je pouze na Vás, zda samotné klasifikaci daného výrobku přisoudíte nějaký
význam a jaký, objektivně ze samotné klasifikace nic nevyplývá.
Jiná věc je, pokud výrobek není ani zdravotnickým prostředkem ani biocidem a je
označen např. jako „antimikrobiální“.
Takový výrobek je použitelný možná v domácnosti, ale na pracovišti s regulovaným
hygienickým režimem a není přitom rozdíl, jestli by se jednalo o zdravotnické zařízení
nebo kosmetický salon.
Jak srovnávat výrobky ?
Z hlediska účinnosti je v praxi klíčovým problémem plně virucidní účinnost.
Baktericidní, fungicidní a mykobaktericidní by v principu měly být všechny, které se
prodávají jako „dezinfekční“. Dobrý výrobek by měl být alespoň částečně virucidní.
Výborný výrobek pak i plně virucidní.
V poslední době vzniká požadavek na sporicidní účinnost, a to zejména kvůli
reálnému nebezpečí Clostridia Difficile v nemocnicích. Sporicidních dezinfekčních
utěrek je na trhu málo – z našich výrobků je to zatím pouze Clinell Sporicidal 25.
Z hlediska ceny je třeba upozornit na časté snahy dodavatelů manipulovat se
zákazníkem prostřednictvím extrémně „výhodného“ rozdílu mezi cenou originální
dózy a náhradní náplní. Sami si vždy zkuste odhadnout, jaká je asi cena samotné
prázdné plastové dózy a věc vám bude ihned jasná. Po této úvaze pak nikomu
nenaletíte na trik, že dóza s ubrousky stojí sice 350.00 Kč, ale náhradní náplň
pouhých 250,00. Někde je v tom propočtu chyba …..
Důležité je i složení dezinfekčního roztoku obsaženého v ubrouscích. Nejčastěji
hovoříme o ubrouscích alkoholových a bezalkoholových. Alkoholové ubrousky mají
rychlou akci, ale způsobují vysychání materiálu a tím narušují jeho vlastnosti. Málo
se ví, že např. plexisklo obsahuje vodu a že dlouhodobým otíráním plexiskla
alkoholovými ubrousky postupně tuto vodu vysušujeme a plexisklo tím poškozujeme.
Postupně ztratí povrchový lesk a později i pružnost a ž praskne. Velmi
doporučujeme prostudovat si návod na použití a ošetřování všech drahých výrobků,
které potřebujete dezinfikovat. Správný výrobce na nich jistě uvádí, co se na
ošetřování nesmí používat. Nejčastější skupinou bezalkoholových ubrousků jsou ty,
jejichž účinnými látkami jsou kvarterní amonné soli. Tyto ubrousky bývají přívětivé
k mnoha materiálům, mj. i k plexisklu, kůži, kožence apod. Z našich ubrousků je to
Clinell Universal a UNI-CLIN.
Každého samozřejmě musí zajímat i cena. Srovnání cena/kvalita je osobní věcí
každého uživatele a k tomu těžko dávat nějaké rady. Měřitelné jsou však rozměry
ubrousku. Je dobré srovnávat výhradně náhradní náplně, originální dózu koupíte
jenom jednou. Stojí-li v přepočtu na 1 ubrousek dva konkurenční výrobky stejně,
nebo obdobně, může se klidně stát, že jeden z nich má ubrousek dvakrát větší, než
ten druhý. Abychom Vám pomohli, najdete u všech našich dezinfekčních ubrousků
v jejich specifikaci nejenom cenu za 1 ubrousek, ale i přepočtenou cenu za
hypotetický ubrousek o rozměru 10 x 10 centimetrů. To Vám pomůže dva výrobky
s podobnou účinností srovnat zcela exaktně a mnohdy možná budete překvapeni.
Máte-li sami další podněty, jak pomoci ostatním zákazníkům při výběru a hodnocení
dezinfekčních ubrousků, rádi je na jiném místě v tomto E-shopu zveřejníme.
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