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Лични предпазни средства /ЛПС/

Осигуряват защита на персонала (пациентите) 
и ограничават разпространението на 
инфекциозни патогени.

Включват:

➢ Предпазно облекло – престилки, гащеризони

➢ Калцуни и шапки;

➢ Лицеви маски, респиратори;

➢ Защитни средства за очите –

предпазни очила / шлемове;

➢ Ръкавици;



Лични предпазни средства и 
правила за безопасна работа

➢ Носят се във всички случаи, когато се очаква контакт с кръв и 
биологични течности или с химически вещества и смеси!;

➢ Преди и след ползване на ЛПС се извършва 
хигиена на ръцете (дезинфекция/миене)!;

➢ ЛПС се свалят непосредствено след приключване 
на дейността, изискваща носенето им, като не се докосват 
замърсените им части;

➢ При ползване на ЛПС не се допуска кръстосана 
контаминация!;

➢ Използваните ЛПС се третират като опасен отпадък.



Поставяне и сваляне/подмяна 
на лицева или хирургична маска:

➢ Обхваща носа, устата и брадичката – бялата (филтрираща) част е 
отвътре, цветната част е отвън;

➢ Веднъж поставена и напасната, маската не се докосва 
по време на работа!;

➢ Когато не се използва, се сваля и изхвърля, а не се носи 
на врата, в джобове и пр.

Смяна: при навлажнавяне и замърсяване.



- 3.0 микрона: стандарт за 

ефективност на филтриране 

на бактерии (BFE).

- 0,1 микрона: стандарт за 

ефективност на филтриране 

на частици (PFE).

- 0,3 микрона: Използва се за 

представяне на най-

проникващия размер на 

частиците (MPPS), които са

най-трудни за улавяне.

- X: Няма изисквания.

 

                        Тип маска          Стандарти                                            Ефективност на филтрация 

Еднократни маски за лице  

 

Китай: YY/T0969                             3.0 Микрона: ≥95%  
                             0.1 Микрона: X 

       Хирургическа маска                                                                                               

    

Китай: W0469 3.0 Микрона: ≥95%  

0.1 Микрона: ≥30% 

САЩ: ASTM F2100 

Level 1 Level 2 Level 3 

3.0 Микрона: ≥95%  

0.1 Микрона: ≥95% 

3.0 Микрона: ≥98%  

0.1 Микрона: ≥98% 

3.0 Микрона: ≥98%  

0.1 Микрона: ≥98% 

Европа: EN 14683 

                Type I Type II Type IIR 

3.0 Микрона: ≥95%  

0.1 Микрона: X 

 

3.0 Микрона: ≥98%  

0.1 Микрона: X 

3.0 Микрона: ≥98%  

0.1 Микрона: X 

Респираторни маски 

              

САЩ: NIOSH (42 CFR 

84) 

Китай: GB2626 

         N95 / KN95 N99 / KN99 N100 / KN100 

0.3 Микрона:≥95% 0.3 Микрона ≥99% 0.3 Микрона ≥ 99.7% 

Европа: 

EN 149:2001 

                 FFP1 FFP2 FFP3 

0.3 Микрона: 80% 0.3 Микрона: ≥94% 0.3 Микрона: ≥99% 



В заключение, относно класификацията на Хирургически/Медицински маски, според 
европейските стандарти:

- Хирургически/Медицински маски тип I имат BFE (ефективност на бактериалната филтрация) 
- 95%;

- Хирургически/Медицински маски тип II и II R имат BFE (ефективност на бактериалнат 
филтрация) - 98%;

➢ Хирургически/Медицински маски тип II (EN14683) - изградени са от защитна трислойна 
материя с нагъната конструкция и ластик за ушите или връзки. Предлагат се в различни 
цветове. Предотвратяват достигането на големи частици до пациента или работните 
повърхности, но не са ефективни при директен контакт с кръв или телесни течности;

➢ Хирургически/Медицински маски тип II R (EN14683) - изградени са от защитна трислойна 
или четирислойна материя с нагъната конструкция и ластик за ушите или връзки. Предлагат 
се в различни цветове. Предотвратяват достигането на големи частици до пациента или 
работните повърхности и осигуряват защита от пръски кръв или телесни течности, 
благодарение на допълнително подсилен слой.

Маските тип I, тип II и тип II R се тестват в посока на издишване (отвътре навън) и отчитат 
ефективността на бактериалната филтрация Те са предназначени за защита на околните от 
носителя, предаващ инфекцията.



В заключение - FFP2, N95, KN95 респираторни маски са един и същ тип маски съгласно съответната
класификация - ЕС, САЩ, Китай , при съгласно норми ЕN149:2001 , NIOSH (42 CFR 84) и GB 2626-2006 
и са най-ниският допустим клас за предпазване от вируса, ако носителят им вече не е заразен. 

 

САЩ стандарт  
NIOSH  (42 CFR 84) 

Стандарт Китай 
GB2626 

ЕС стандарт               
EN 149:2001 

Стандарт Корея 
KMOEL - 2017-

64 

ЕС стандарт       
EN 149:2001 

N95 - 95% 
филтрация на 
частици >0.3 

микрона размер 

KN95 – 95% 
филтрация на 
частици >0.3 

микрона размер 

FFP2 – 94% 
филтрация на 
частици >0.3 

микрона размер 

KF94 - 94% 
филтрация на 
частици >0.3 

микрона 
размер 

FFP3 - 99% 
филтрация на 
частици >0.3 

микрона 
размер 



Поставяне/сваляне на 
предпазен шлем и/или очила:

➢ Поставяне и сваляне – без докосване на предната част;

➢ След сваляне – недопускане на кръстосана контаминация 
(поставяне на определено за целта място);

➢ След употреба – почистване и дезинфекция.





Стъпки за обличане на лично предпазно 
облекло и поставяне на лични предпазни средства

1. Винаги поставяйте ЛПС при обслужване на съмнителен, вероятен 
или потвърден случай на вирусна инфекция.

2. Обличането и събличането на ЛПС трябва да става под надзора на 
друг обучен член на екипа.

3. Съберете предварително 
всички необходими 
части от ЛПС. Поставете 
почистения комплект 
в стаята за обличане.

Докато сте облечени и носите ЛПС, избягвайте допира с ЛПС, пипането или
нагласяването им! Сменяйте ръкавиците след всеки пациент! Ако ръкавиците
се скъсат, сменете ги! Измийте и дезинфекцирайте ръцете си преди да
поставите новите ръкавици!



Стъпки за обличане на лично предпазно 
облекло и поставяне на лични предпазни средства

4. Обуйте гумени ботуши. Ако няма 
такива, подсигурете си затворени, 
непробиваеми и непромокаеми 
обувки и върху тях сложете галоши.

5. Облечете непромокаема престилка 
върху чистото облекло.

Ако нямате
ботуши…

6. Поставете защитни средства за лице:
• медицинска маска;
• предпазни очила или шлем.



Стъпки за обличане на лично предпазно 
облекло и поставяне на лични предпазни средства

7. Сложете 
шапка/
кърпа на 
главата.

8. Измийте 
си ръцете.

9. Поставете гумени 
ръкавици*, така 
че да обхващат 
ръкавите на 
престилката.

10. Ако няма 
непромокаема 
престилка, сложете 
допълнителна 
гумена престилка.

*Използвайте двойни ръкавици при
извършването на напрегната дейност
(напр. при пренасяне на пациент или
труп) или при задачи, чието извършване
предполага контакт с кръв и телесни
течности. Използвайте плътни гумени
ръкавици при почистване на отпадъците
и на обкръжаващата среда.



Последователност 
при поставяне на ЛПС:

Последователност 
при сваляне на ЛПС:

1. Предпазна 
престилка/гащеризон;

2. Калцуни и шапка;

3. Маска/респиратор;

4. Защитни очила/шлем;

5. Ръкавици.

1. Ръкавици;

2. Очила/лицев шлем;

3. Предпазна 
престилка/гащеризон;

4. Калцуни и шапка;

5. Маска/респиратор.



Дезинфекция на ръце
• Ако ръцете са видимо чисти, дезинфекцирайте ги с 

алкохолен препарат, ако са замърсени – измийте ги 
с вода и сапунен разтвор.

• 6-те стъпки, указани на диаграмата, важат както за миене, 
така и за дезинфекция.

• Всички бактерии и микроорганизми могат да бъдат 
предадени чрез ръцете.

• Дезинфекцията на ръцете се осъществява чрез готов за 
употреба разтвор с мин. 70% алкохол, под формата на гел 
или течност, без отмиване.

• За хигиенна дезинфекция втрийте препарата еднократно 
минимум 3 мл за 30 сек., следвайки указаните 6 стъпки, 
съгласно EN 1500.

• За хирургична дезинфекция втрийте двукратно по мин. 
3 мл от препарата за минимум 45 сек., следвайки 
указаните 6 стъпки, съгласно EN 12791.



Биофилм, деконтаминация, 
причини и превенция

Биофилмът е бариера, която може да играе ролята на щит за 
определени устойчиви микроорганизми и така в определен 
момент, произволно или под външно въздействие, да се 
освободят.

Много от дезинфектантите имат (желания) остатъчен ефект 
да се акумулират с времето, от което повърхностите може да 
станат лепкави. Използването на почистващи средства е 
препоръчано за междинно почистване на равни  интервали.

Почистването е вид „деконтаминация“, защото в определен 
аспект отстранява над 90-95% от микроорганизмите върху 
повърхностите и оборудването.



Дезинфекция на повърхности
• Изготвяне на дезинфекционна програма със задължителна 

стъпка „почистване“.

• Честа обработка на най-докосваните повърхности чрез 
продукти за бърза дезинфекция (с и без алкохол).

• Използване на лични предпазни средства.

• Използване на точния за целта препарат и неговата 
концентрация.

• Поставяне на предупредителни табели.

• Метод „две кофи“ – червена и синя. Изготвяне на работен 
разтвор с еднаква концентрация и в двете кофи. Червената 
кофа съдържа „мръсния разтвор“, а синята – „чистия разтвор“.

• S-образни движения с мопа, започващи от края към вратата на помещението.

Потопете мопа, за 
да го изплакнете в 

замърсения разтвор 
(червената кофа).

Изстискайте
мопа.

Потопете мопа в 
чистия разтвор 
(синята кофа).



Дезинфекция на инструменти

Цикъл на обработка



Мануална дезинфекция на инструменти
• Събиране на инструментариума след извършена 

манипулация с него;

• Предварителна обработка – използване на препарат със 
съдържание на ензими, с цел предотвратяване засъхването 
на органичен материал върху инструментариума;

• „Почистването е над 90% дезинфекция“;

• Дезинфекцията обваща останалите 5-10% от 
микроорганизмите;

• Студена химическа стерилизация, съгласно препоръките на 
производителя на медицински инструментариум – разтвор 
на основата на пероцетна киселина или алдехиди в 
зависимост от инструмента и податливостта му на обработка;

• Задължително изплакване и много добро подсушаване след 
всяко третиране с препарат.



Автоматична обработка на инструменти
• По-ефикасно почистване на инструментариума;

• Безопасност за персонала и околната среда;

• Спеставяне на време, вода, препарати и труд;

• Стъпките изплакване и подсушаване са интегрирани в 
миялните програми;

• Валидиране на процеса и проследяване цикъла на 
обработка.

Преди да бъдат опаковани инструментите трябва:

1. Да нямат видими замърсявания;

2. Да са третирани с препарат, притежаващ 
дезинфекциращ ефект;

3. Да са напълно изплакнати от препаратите, с които са 
почистени и дезинфекцирани;

4. Да са напълно подсушени.



Важни правила и норми при опаковане
1. Преди опаковане – проверка за чистота и годност на зарежданите материали и опаковки, 

задължително сухи!                                             

2. Снабдяване на всяка опаковка с химически индикатори и/или етикет, на който да се виждат 
основна информация като дата на стерилизацията и инициали на лицето, което я е подготвило.

3. При опаковане със стерилизационно фолио: 

• изпълване на опаковката – макс. до 75% от вместимоста ѝ;

• минимална ширина на ивицата на запечатване 8 мм;

• контур на запечатване – гладък, без прегъване, набръчкване и/или други дефекти;

• надписи – само извън контура на запечатване.

Еднократна употреба на меките опаковки! Престерилизация – в нова опаковка!



Стерилизацията като 
процес и неговата важност

• Стерилизацията е валидиран процес, който се използва, за да се освободят 
продуктите от жизнеспособни микроорганизми [EN ISO 14937]

• За рутинен контрол, номиналният брой на жизнеспособните микроорганизми 
трябва да бъде ≥ 1,0x105 за единица.

Стерилизацията е процес, който не може да бъде проверен чрез изследване на 
крайния продукт и ето затова:

• Процесът се наблюдава постоянно;

• Оборудването е обект на периодични проверки [EN ISO 14937];

• Нужни са валидиране на инсталацията, операциите и процесите.

Методи за контрол на стерилизационния процес:

ФИЗИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ – запис на параметрите на стерилизационния процес 
(време, температура, налягане);

ХИМИЧНИ ИНДИКАТОРИ – специализирани за конкретния метод за стерилизация;

БИОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ – ленти и ампули, съдържащи специфични 
бактериални щамове, предназначени за инкубация.



Честота на използване на индикатори
• ТИП 1 – индикатор за процеса за диференциране на стерилни от нестерилни опаковки –

адхезивни индикаторни ленти. Той не потвърждава ефективността на процеса;

• ТИП 2 – индикатори за специални тестове Bowie&Dick – Прави се всеки ден преди стартиране 
рутинната работа на стерилизаторите;

• ТИП 3 /Биологични индикатори/ – проверява един от критичните параметри на процеса –
Система за оценка, която включва жизнеспособни микроорганизми с определена устойчивост 
за всеки конкретен вид стерилизация. Честота на използване: 

ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ПАРА:

• 1 x на седмица / 1 x на ден;

• Всеки път, когато стерилизираме импланти;

• Всеки път след сервизиране на оборудването и всеки път, след като химичните индикатори 
покажат неуспешен процес;

• При всеки цикъл, при който няма автоматично измерване и записване на критични параметри.

➢ За капацитет по-малко от една стерилна единица, най-малко два индикатора в два 
представителни пакета от целия товар, разположени на място, което е най-трудно за достигане 
от стерилизационния агент или един, така наречен, PCD тест, симулиращ натовареност.

➢ За капацитет от една стерилна единица или повече, най-малко три индикатора в два 
представителни пакета от целия товар, разположени на място, което е най-трудно за достигане 
от стерилизационния агент или един, така наречен, PCD тест, симулиращ натовареност.



Честота на използване на индикатори
• ТИП 4 – мултипараметрични индикатори, проектирани да реагират на два 

или повече критични параметри;

• ТИП 5 – реагират на всички критични променливи;

• ТИП 6 – имитиращи индикатори – реагират на всички критични параметри, които се 
определят въз основа на настройките на избраните цикли за стерилизация.

Химичните индикатори от типове 4, 5, 6 трябва да се използват не само във всеки 
цикъл, но и във всеки пакет, който трябва да бъде стерилизиран.

➢ За капацитет по-малко от една стерилна единица, най-малко два индикатора в два представителни пакета от целия 
товар, разположени на място, което е най-трудно за достигане от стерилизационния агент или един, така наречен, PCD 
тест, симулиращ натовареност.

➢ За капацитет от една стерилна единица или повече, най-малко три индикатора в два представителни пакета от целия 
товар, разположени на място, което е най-трудно за достигане от стерилизационния агент или един, така наречен, PCD 
тест, симулиращ натовареност.

Примери за основни причини за неуспех на стерилизационния цикъл:

• Претоварена камера;

• Въздушни джобове вътре в стерилизатора;

• Опаковани, твърде плътно пакети;

• Неизправност на механизма за време;

• Неправилна конфигурация на товара;

• Лошо качество на парата.



Престерилизация на изделия за еднократна употреба

Еднократна употреба:

• Изделие за еднократна употреба, предназначено за употреба върху един пациент по време на манипулация;

• Не е предназначено за преработка (почистване, дезинфекция, или стерилизация) и използване повторно при 
друг пациент;

• Етикетът не включва инструкции за преработка.

Многократна употреба:

• Изделия, които медицинските лица могат да използват повече от веднъж, за да диагностицират и лекуват 
множество пациенти;

• Производителят е длъжен да предостави информация за подходящия процес, който да позволи въпросната 
повторна употреба, вкл. почистване, дезинфекция и опаковане, и когато е необходимо – стерилизация.

Институциите, които обработват изделия за еднократна употреба:

➢ следва да се разглеждат като производители на такива;

➢ трябва да отговарят на всички изисквания, приложими за производителите на устройства за еднократна 
употреба.

Ако медицинското заведение не отговаря на горепосочените изисквания, то от това следва, че няма право да 
извършва престерилизация на изделия за еднократна употреба, защото това е безотговорно и незаконно.



Опасни отпадъци

Стандартни предпазни мерки – Разделно събиране на отпадъците

➢ Отпадъците се делят на опасни и неопасни и се събират разделно на 
мястото на тяхното генериране.

Опасни отпадъци са:

➢ Отпадъци, замърсени с кръв и биологични течности – превръзки, 
тампони, спринцовки без игла, инфузионни набори без игла, бинтове, 
марли, замърсени чаршафи, бельо, ръкавици, калцуни и престилки за 
еднократна употреба и др.

➢ Биологични медицински отпадъци – анатомични отпадъци, кръв, 
биологични течности и патологични отпадъци, които 
могат да бъдат различени като такива.

➢ Лабораторни отпадъци – култури и щамове, съдържащи 
жизнеспособни биологични агенти.

➢ Отпадъци от остри предмети – игли, дренажни тръби, сприн-цовки с 
игла, счупени стъклени съдове, ампули, пипети, остриета, ланцети и др.

➢ Отпадъци, съдържащи опасни химични вещества/смеси – батерии, 
акумулатори, луминисцентни лампи, остатъци от дезинфектанти и 
химикали.



Събиране на опасни болнични отпадъци

Опасните биомедицински отпадъци се събират:

➢ В  непромокаеми жълти/червени чували или жълти контейнери за еднократна 
употреба, маркирани със знак за биоопасност; 

➢ В шарп контейнери (за остри/режещи отпадъци);

➢ Запълнените шарп контейнери / опаковки с опасни отпадъци се съхраняват 
добре запечатани, на недостъпно за външни лица място. 

➢ Предават се на лицензирана фирма за транспортиране и обезвреждане, 
за което се води документална отчетност.



Стандартни предпазни мерки –
Безопасна употреба на остри/режещи предмети

➢ Работи се с ръкавици.

➢ Между работещите  не се допуска директното предаване на остри/режещи 
предмети  от ръка на ръка. За целта се използват 
т. нар. безопасна зона (табличка, специална работна повърхност 
и пр.), върху която те  се поставят и вземат.

➢ Предпазните капачки не се поставят обратно върху използваните игли, иглите 
не се прегъват, чупят или разчленяват ръчно от спринцовките за еднократна 
употреба.

➢ Острите/режещи предмети се изхвърлят в шарп контейнери.

➢ Използваните остри  и режещи предмети за многократна употреба,  се поставят 
в  предназначени за целта непробиваеми кутии, които се затварят плътно и се 
транспортират до местата за деконтаминация и стерилизация.



Правила за безопасна работа

➢ Забранено е приемането на храна, напитки, пушене, 
поставяне 
на козметични средства и контактни лещи на работното място;

➢ Забранено е съхранението на храна и напитки в хладилници, 
фризери и шкафове в съседство с кръв и други потенциално 
опасни течности;

➢ Предпазното и работно облекло се свалят при всеки случай на 
видимо контаминиране с кръв или друга потенциално опасна 
биологична материя и при напускане на работното място;

➢ За намаляване на риска от инфектиране на персонал с 
наранявания по кожата, участието му в обслужването на 
пациентите или в обработката на използвани инструменти и 
пособия се ограничава;

➢ Ограничава се участието на бременни жени в работата с кръв, 
потеницално заразни телесни течности и инструментариум.




