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COVID 19  -
CORONAVIRUS
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Защо е толкова важна превенцията и дезинфекцията на 
ръцете?

Всеки ден

> 1.5 Милиона човека по света

придобиват вътре болнична инфекция

Този брой е по-висок от инфекции, причинени 
от:

§ HIV
§ туберкулоза
§ малария

взети заедно
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Ø представляващи около 25 милиона допълнителни дни болничен престой
Ø това има и съответната икономическа тежест на 13-24000000000 € милиарда
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Много изследвания са 
потвърдили, че 

замърсените ръце на 
Здравните работници

играят важна роля в 
предаването на 
патогенни  
микроорганизми които са 
свързани с
ИСМО



Хигиена на ръцете е основната мярка за 
намаляване на инфекциите, в частност и 

разпространението на КОВИД 19 

Просто действие 
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Softa-Man®

Soft = engl. нежен

Man = latin manus = engl. ръка

Softa-Man® - означава нежен към 
кожата на ръцете
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Softa-Man® ViscoRub



Softa-Man® 

Дезинфекция на ръцете, дори при чувствителна кожа

Предимства

Ø бързо и високо ефективен

Ø обогатен с високо качествени дермални
протектори като алантоин, пантенол и бисаболол

Ø без оцветители

Ø използване на хипоалергенни парфюми

Ø изброени от DGHM1 / VAH2, RKI3   (категория А)

Ø Активен агент (г / 100 мл):
45 гр. етанол (100%), 18 гр. 1-пропанол

ØЕкспозиция:
хигиенна дезинфекция- 15 секунди
хирургична дезинфекция- 60 секунди
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Softa-Man® ViscoRub
Дезинфекция на ръцете с продукт под формата на гел

Предимства

Ø уникален гел – продукт

Ø икономически по-изгоден, тъй като по-малко капе на 
пода - бързо съхнене, липса на лепкави остатъци

Ø нисък риск от алергии, поради липса на парфюм и 
оцветители

Ø обогатен с успокояващи вещества Bisabolol

Ø изброени от DGHM1 / VAH2

Ø Активен агент (г / 100 мл):
45 гр. етанол и 18 гр. 1-пропанол

ØЕкспозиция:
хигиенна дезинфекция- 30 секунди
хирургична дезинфекция- 90 секунди

1) DGHM = German Society for Hygiene and Microbiology
2) VAH = Association for Applied Hygiene 9

90

B. Braun Melsungen AG 



ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ
Владимир Недев



Дали лъскавата 
повърхност е чиста 

и безопасна?



…не можем да ги видим
с просто око, но...

Микроорганизмите и вирусите са на работа денонощно 
и... навсякъде и...

...ние трябва ефективно да им противостоим:



Дезинфектанти на алкохолна основа
Meliseptol New Formula
Meliseptol rapid / HBV
Meliseptol Foam pure / Wipes sensitive
*Meliseptоl Acute

Дезинфектанти за повърхности 
без алкохол

ЧАС
Hexaquart XL

Алдехиди
Melsept SF

Дезинфекция на повърхности и трудностъпни места



+++
• Бърз ефект и широк спектър на
действие
• Безцветни, летливи и без остатъчни
продукти
• Без лоша миризма или петна
• Не са токсични
• Не изискват изплакване или подсу-
шаване
• Добра съвместимост с материалите
• Стабилни
• Синергично действие с други анти-
септици

- - -
• Без спороцидно действие
• Запалими, експлозивни
• Може да причинят изсушаване на кожата
• Фиксират
• Неефективни в замърсена среда
• Втвърдяват гумени и пластмасови изделия
• Не може да се отличи обработената повърхност,
тъй като са безцветни

Активна съставка: Алкохол

Микробиологичната ефективност на алкохолите срещу бактерии се увеличава с 
дължината на С-С-веригата. Основните алкохоли (N- или 1-) са по-ефективни от вторични 

или третични алкохоли.
Метанол <етанол <изопропанол <п-пропанол



Meliseptol® рапид

§ Без алдехид и алкиламин
§ готов за употреба р-р, спрей бутилка
§ свеж аромат
§ бърз и широк спектър на действие
§ вкл. Rota-, Noro- and Polioviurs activity

Meliseptol® HBV Кърпички

§ напоени готови за употреба 
кърпички

§ импрегнирани с Meliseptol® 
Рапид

§ направени от целулозни и 
синтетични влакна

§ размер 145 mm x 200 mm
§ 100 кърпички в опаковка

Meliseptol® Рапид &  Meliseptol® HBV кърпички

Състав:100 g р-р съдържа:
50 g Propan-1-ol 

0.075 g QAC (DDAC),
Excipients: < 5 % non-ionic surfactants,

parfume, purified water.

Позициониране:
ü за устойчиви на алкохол медицински изделия и повърхности близо до пациента
ü използва  се във всички критични и некритични зони за ежедневна рутинна дезинфекция



§ Готов р-р за употреба, кратка експозиция 
до  1 мин срещу бактерии, дрожди, 
микобактерии, капсулирани и не 
капсулирани вируси вкл. Rota-, Adeno- & 
Norovirus (MNV)

§ Само една активна съставка 44% Ethanol
§ Отговаря  на всички EN норми

Meliseptol® Нова формула

Позициониране:
ü за медицински инвентар и други алкохолно-толерантни повърхности
ü използва  се във всички критични и некритични зони за ежедневна рутинна 
дезинфекция

Само 44% Ethanol & 
перфектен спектър 

на действие



§ Готов р-р за употреба, кратка експозиция до  1 мин срещу бактерии, дрожди, 
микобактерии, капсулирани и не капсулирани вируси вкл. Rota-, Adeno- & Norovirus
(MNV)

§ Активни съставки 39% Propan-1-ol и 17% Гликолова киселина
§ Отговаря  на всички EN норми
§ Пълен спектър на бактериално и вирусоцидно действие
§ Много добра съвместимост с алкохол резистентни и нерезистентни повърхности
§ Кратка експозиция

Meliseptol® Акут /
Meliseptol Acute

Позициониране:
ü за медицински инвентар и други алкохолно-толерантни повърхности
ü може да се използва във всички критични и некритични зони за ежедневна рутинна 
дезинфекция

Само 39% Propan-1-ol 
& перфектен спектър 

на действие

ê Нов продутк на пазара!!!



Meliseptol® Пяна
§ Без алдехид и алкиламин
§ готов за употреба р-р, спрей бутилка
§ без аерозоли, парфюм и цвят
§ бърз и широк спектър на действие
§ вкл. туберкулоциден и капсулирани и не 

капсулирани вируси Rota-, Polyoma-, and 
Norovirus

Meliseptol® Пяна & Meliseptol® Wipes sensitive

Позициониране:
ü за неустойчиви на алкохол медицински изделия и повърхности близо до пациента
ü особено за дезинфекция на силно чувствителни повърхности като екрани и кувьози
ü използва се във всички критични и некритични зони за ежедневна рутинна дезинфекция
ü капака на кутията се затваря плътно което не позволява на дезинфектанта да се 
изпарява

Състав:
100 g р-р съдържа:
17 g Propan-1-ol 
0.23 g QAC (DDAC),
Excipients: < 5 % non-ionic surfactants,
purified water.

Meliseptol® Wipes sensitive
§ напоени готови за употреба кърпички
§ импрегнирани с Meliseptol® Пяна
§ направени от 100% PET
§ размер 152 mm x 200 mm
§ 60/100 кърпички в опаковка



Meliseptol® Пяна & Meliseptol® Wipes sensitive
Може да се използва върху акрилно стъкло

за да избегнем 

напукване на 
материалаза да запазим вида на 

материала



Чувствителната медицинска апаратура трябва да бъде 
почиствана с подходящи дезинфектанти

Най-добрият метод за почистване е с кърпички напоени с дезинфектант. Да се 
избягва директно пръскане върху корпуса на апарата!

Най-подходящи : Meliseptol® Wipes sensitive
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B. BRAUN WIPES DISPENSER SYSTEMS
ü Възможност за прилагане на работен разтвор приготвен в различни 

концентрации и прилагане на дезинфектант по ваш избор
ü Подходящ за дезинфектанти като Hexaquart plus , Melsept SF или готови 

разтвори за бърза дезинфекция като Meliseptol New Formula / Rapid или
Meliseptol Foam Pure (Пяна)

ü Съчетава механичното почистване с дезинфекция
ü Ръчно почистване и дезинфекция на медицински

устройства или болничен инвентар
ü Предвид херметическото затваряне на диспенсъра приложения разтвор е 

годен за ползване до 30 дни
ü 120 бр. микрофибърни кърпи, неимпрегнирани изключително устойчиви 

благодарение на големия им размер 190мм. X 360мм.



Най-подходящ: Meliseptol® Wipes sensitive & Meliseptol Foam Pure

Дезинфекция на медицинско оборудване с чувствителна повърхност

§ ултразвукови сонди
§ инфузионни помпи, 
§ стоматологични столове, 
§ кушетки от изкуствена кожа. 



Поставете ръкавици. Напръскайте повърхността,
напр. с Meliseptol foam pure.
За да избегнете вдишването на аерозол –
пръскайте отблизо!

При видимо замърсяване:
• почистете с кърпа с дезинфектант
• последваща дезинфекция

Свалете ръкавиците и направете
дезинфекция на ръце.

Бърза дезинфекция на повърхности - препоръки



Бърза дезинфекция на медицинско оборудване -
препоръки

Поставете ръкавици. Изключете от електрическата
мрежа устройството, което ще
почиствате.

Впръскайте дезинфектант
върху суха кърпа. Не
пръскайте директно
върху устройството.

Уверете се, че сте
обработили цялата
повърхност
на устройството. Преди
използване се погледнете,
дали
устройството е напълно
изсъхнало.

При видимо замърсяване:
• почистете с кърпа с

дезинфектант
• последваща

дезинфекция

Свалете ръкавиците и
направете
дезинфекция на ръце.



БОРБА С МУЛТИРЕЗИСТЕНТИ
МИКРООРГАНИЗМИ ПО ТЯЛОТО



Според редица изследвания:
§ 171 200 нозокомиални инфекции ежегодно в ЕС са причинени от MRSA
§ В интензивните отделения MRSA причинавят най-често пневмонии или кръвни 

инфекции 
MDRGNB-Мултидраг резистентни Грам(-) бактерии
Vancomycine-резистентни ентерококи
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Мултирезистентният микроорганизъм? Опасност за 
бъдещето?



§ Staphylococcus aureus е един от най-често срещаните факултативни патогени на 
човека.

§ 20-30% от хората са колонизирани със Staphylococcus aureus.

§ Хората могат да бъдат колонизирани без никакви симптоми

§ Всички изолати на Staphylococcus aureus са потенциално способни да причинят 
пиогенни инфекции.

§ MRSA и MSSA нямат различни симптоми, но инфекциите с 
MRSA са свързани с повишена смъртност и повишени
разходи.

Quelle: KRINKO-Empfehlung zur Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) in medizinischen und 
pflegerischen Einrichtungen, RKI (Hrsg.), „Allg. Epidemiologie“ und „Krankheitslast und Sterblichkeit“
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Staphylococcus aureus



MRSA носители са живи MRSA бактерии върху или вътре в телата им. 

Приблизително 30% от хората носят Стафилококови бактерии (и по-малък
процента носят MRSA) върху кожата си и / или в горните дихателни 
пътища (в зоната на носа) и дори не го знаят. Те могат никога да не се 
заразят и често нямат представа че го носят. Тези хора се наричат
“Носители„ Затова кожата е най-честия възможен източник на 
замърсяване.

Приблизително 15% от пациентите, които са придобили метицилин-
резистентен стафилококус (MRSA), и след това са развили MRSA 
инфекции са с най висок риск на колонизиране в периода на 
хоспитализация.

B. Braun Melsungen AG 

Kакво е носител на MRSA



§КАК, КОГА и с КАКВО?
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Деконтаминация
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Prontoderm

Кожа
Prontoderm

Кожа и коса
Prontoderm foam

Нос
Prontoderm nasal gel

Уста
ProntOral
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Полихексанид и Бетаин

Действие на Пронтодерм:
Забавяне на растежа на MDR микроорганизми, разпространението и 
препредаването им.
Бактерицидна ефикасност срещу MRSA,ESBL (широкоспектърни бета –
лактамази – E.coli, Klebsiella Pneumonia),VRE според EN13727
Доказана липса на каквато и да било резистентност към MRSA щамове

Продължаващ антимикробен ефект до 24 часа

Превъзходна кожна поносимост, дерматологично тестван



Готов за 
употреба разтвор
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Prontoderm® Разтвор
* Фунгицидно действие
* Активен срещу MRSA

- липса на алергенност
- липса на дразнене и без риск от абсорбиране
- използваем директно върху чувствителна или наранена кожа

Нанесете чрез обтриване на неподвижни пациенти
без изплакване

Продължаващ антимикробен ефект до 24 часа



Prontoderm Foam

Готова за употреба пяна:
* Фунгицидно
* Активен срещу MRSA

Косата се обтрива с Prontoderm пяна остава 
се да подейства 3-5 минути, след което се 
подсушава

Обтриване на неподвижни пациенти без 
изплакване

Продължаващ антимикробен ефект до 24 
часа
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ProntOral
* Фунгицидно действие
* Активен срещу MRSA
• не съдържа chlorhexidine
• премахва лошия и неприятен дъх
• без ограничение в броя на апликациите
• започва да действа до 1 минута
• Приложение чрез гаргара или
обтриване на устната кухина за 1 минута 3 пъти дневно
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Prontoderm назален гел 30 мл

Фунгицидно действие
Активен срещу MRSA

• Носът се почиства с тампон , потопен в 
Prontoderm разтвор, след което се нанася с нов 
тампон Prontoderm назален гел

• Поне 3 пъти дневно
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§ Разтворът включва
полихексанид и бетаин

§ Кожната поносимост е 
много добра

§ Спестяване на време, 
тъй като това е продукт с 
остатъчно действие и не 
се нуждае от изплакване
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Prontoderm® Система



1ва стъпка: Персонална подготовка за операция

Деконтаминиране тялото на пациента един ден преди и/или в деня на операцията.
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NICE | The National Institute for Health and Care 
Excellence

https://www.nice.org.uk/
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NICE | The National Institute for Health and Care 
Excellence

2 ра стъпка: Персонална подготовка за операция

Максимално щадящо обезкосмяване в деня на операцията

https://www.nice.org.uk/
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NICE | The National Institute for Health and Care 
Excellence

3 та стъпка: Персонална подготовка за операция

Дезинфекция на  оперативното поле непосредствено преди 
инцизията

https://www.nice.org.uk/
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NICE | The National Institute for Health and Care 
Excellence

4 та стъпка:

Персонална подготовка за операция

Използване на инцизионно фолио

https://www.nice.org.uk/


Prontoderm® е препоръката на световните гайд лайни 
за рани (WOUNDS International) за предоперативна 
подготовка на пациента. Това води до намаляване на 
риска от SSI
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Prontoderm® - система е решение за хигиена и 
деконтамиране на MDR микроорганизми от всички 
части на тялото.

Бактериална ефикасност за MRSA, ESBL / ESCR und 
VRE proven by EN 13727 (беталактамази, 
карбапенемази и ванкомицин резистенти).

Забавяне на растежа на MDR микроорганизми, 
разпространението и препредаването им.

Антибактериална защита до 24 часа!

Без изплакване!

Много добра кожна поносимост, дерматологично 
тестван.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

B. Braun Melsungen AG 



B| Braun       B| Safe

Концепция за сигурност

Благодаря за вниманието

Бъдете здрави!!!

Владимир Недев
+359883913055


