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Sterilizálás 
dezinficiálás

Sterilizálás : olyan módszerek, amellyekkel a mikróba 
elpusztítására törekszünk  (baktériumok inaktiválódási 
görbéje)  

Steril anyag : élõ mikroorganizmus nem mutatható ki

  
   Módszerei:  

I. Mechanikus -elméleti   

II. Hõhatás

  

*hideg-  nem! csak bakteriosztatikus  
1. Száraz meleg    

 égetés, izzítás (pl. kötszer, állati tetem)     

 száraz „hõ”, 

 

Csíraszám változása a sterilezés során

hõlégsterilizátorok (ventillátoros, cirkulációs)
(pl.üvegnemû, éllel nem rendelkezõ mûszerek, nedvességre
impermeabilis porok, olajok, vízmentes zsírok)

180 C 1 óra
160 C 2 óra
140 C 3 óra

*Mûködés ellenõrzés:hõmérõ, idõ
*Megfelelõ hõmérséklet  elérésének ellenõrzése:  tesztcsík, csöves
indikátor
*Megfelelõ sterilizáló hatás elérésének ellenõrzése:
- Bacillus stearothermophylus 100025 spóráit alumínium  fóliára

rászárítva kell a légtérbe helyezni, majd a sterilizálási folyamat
után bouillonba

- (tripkasin-brómtimolkék: csíranövekedés esetén zöld sárga

Csomagolás hõlégsterilizáláshoz

2. ”nedves” meleg ( víz hõvezetése sokszorosa a
levegõnek, a vízmolekulák kinetikai energiája a fehérjék
konformációját fenntartó kötéseket felbontja  
irreverzibilis denaturáció )

telített túlnyomásos gõz, autokláv

 

( kötszerek, mûszerek, tûk, fecskendõk, gumieszközök, textíliák)
+1 atm 121 C 20-30 perc
+2 atm      134 C       10 perc
( un. flash autokláv: 134 C 3 perc)

Az autokláv mûködése csak akkor megbízható, ha nincs
levegõmaradék a sterilezõ térben.
A sterilezési idõ attól az idõponttól számít, amikor a sterilezõ
tér minden pontja elérte a kívánt hõmérsékletet.
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Az autokláv mûködése

Az autoklávozás szakaszai

Autokláv (a), és a sterilezendõ anyagok behelyezése (b)

Asztali autokláv

*Fizikai ellenõrzés: a sterilizálás paramétereinek monitorozása

( hõmérõ, manométer )

*Kémiai ellenõrzés : festékek, szalagok

( Browne-féle üvegcsövek )– megfelelõ hõmérséklet elérése

*Biológiai ellenõrzés : Bacillus stearothermophylus 102003 törzs

spórával -megfelelõ sterilizálás történt

Az autokláv mûködésének ellenõrzése

(1. Nyomásmérõ, 2. Hõmérõ)

Az autokláv helyes mûködésének
ellenõrzése (helyes mûködés esetén
a spórák elpusztulnak, helytelen
mûködés esetén a túlélõ, 
szaporodásnak induló spórák
hatására a liláskékszín sárgára
változik)
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Sterilizátorok helyes mûködésének ellenõrzése színváltó festékkel

III. Szûrés
hõérzékeny folyadékok csíramentesítésére (pirogénmentesítés),
levegõ csíramentesítésére – steril fülke, laminar flow

1.Adszorpciós hatáson alapuló szûrõk
( Seitz-féle azbesztszûrõ, jénai üvegszûrõ)

autoklávozhatók, többször felhasználhatók

2.Szita hatáson alapuló szûrõk (0,1-0,45 m)
(nitrocellulóz és egyéb alapanyagú membránfilter)

nem változtatják meg a szûrendõ oldatok összetételét
Csak vákummal , túlnyomással mûködnek.
Megfelelõ pórusú szûrõ esetén a vírusok némelyike is eltávolítható.

Csíramentesítés
membránszûréssel

„Limulus amebocyte

lysate” (LAL) teszt

Biológiai háttér
– a patkórák, Limulus polyphemus vére 
endotoxin hatására megalvad
– az alvadásért felelõs enzim a vér 
amoebocytáinak granulumaiban található

lizátum: enzim

Proenzim Koaguláz

Koagulogén Koagulin

LPS

Reakció

Detektálás
– koagulin (alvadék)
– turbidimetria

Cél
– endotoxin kimutatás
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IV. Sugárzások
* Ultraibolya (germicid lámpák)

253,4 nm=a DNS abszorpciós maximuma
( citozin fotohidratációja, fotodimerizáció

 
repair nem tökéletes

mutáció felhalmozódása sejt pusztul )
kisebb légterek csíramentesítésére

* -sugárzás    / gammasterilezés
(egyszerhasználatos orvosi eszközök sterilezésére )
60 Co izotóp radioaktív sugárzása makromolekulákra direkt és
indirekt ionizáló hatás : H2O  hatására H3O  és
OH keletkezik= erõs redukáló szerek Csomagolás gamma-sterilizáláshoz

V. Kémiai hatások
a)  Gázsterilezés

(eszközök, kórtermek, laborhelyiségek, gyógyszeranyagok,
mûanyagok)   szellõztetés!

 

-propiolakton-alkiláló hatás mikrobiális proteinek, DNS
ETO (etilénoxid) – MA MÁR NEM !   -mérgezõ

b)  Vegyszeres hidegsterilizálás
(kötszer, cat-gut)
pl.glutáraldehid, Billman-oldat:fehérjék funkciós

csoportjait blokkolja, mutációt hozva létre

c)  Plazmasterilizálás
(fém, mûanyag, hõ- és nedvességérzékeny anyagok is,
endoszkópok, mikrosebészeti mûszerek)
A készülék vákumot hoz létre a kamrában
A hatóanyagot tartalmazó gyári  kazettából H2O2 fecskendezõdik
be
Külsõ elektromos erõtér hatására plasma jön létre
(plasma: + és – töltésû részecskék, semleges atomok és molekulák
által alkotott felhõ)
Plasma aktív szabad gyökei 

 

virucid, baktericid, sporocid
Marad : H2O gõz, O2

Rakomány száraz , azonnal használható

Prionmentesítés
( protein only)

- autoklávban 134 C + 2 atm, 1 óra (ismételve
- agresszív lúgos kezelés

- 2 N NaOH 1 óra
- 1 N NaOH 2 óra
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Dezinficiálás: mikroorganizmusok, 

elsõsorban pathogen ágensek számának 

csökkentését jelenti

Cél: egészségügyi személyzet, betegek 

fertõzésektõl való védelme

Antiszeptikum : bõr, mucosa élõ mikroorganizmusainak számát
csökkenti, nem a bõr sterilizálása
Izzadságmirigyekbõl, szõrtüszõkbõl a rezidens baktériumok újra
benépesítik a fertõtlenített bõrt

Dezinficiens: élettelen felszínen alkalmazott, erõs hatású kémiai
szerek

A deinficiens hatását jellemzi, hogy milyen koncentrációban,
mennyi idõ alatt pusztítja el a mikróbákat
- dezinficiens, hatás, idõ, koncentráció összefüggése diagram
- cnXt=K

! befolyásolja: közeg pH, fertõtlenítendõ anyag minõségi,
mennyisége szennyezettsége

Módszerei: I. Fizikai
- nedves meleg

 

kifõzés: 1 atm, 100 C 
Tetanus!Gázödéma!Hepatitis!

 

áramló gõz –Arnold készülék
100 C 30-60 perc

 

pasteurizálás: 65 C-on 30perc, (85 C –5perc)
(tej, sör, üdítõ) TBC!Spóra!

 

tyndallozás –frakcionált hõhatás
(szérumok, tojásos táptalaj)
85 C –30perc/ 37 C inkubálás, ismétlés

     II. Kémiai szerekkel
-baktericid -virucid
-bakteriosztatikus -fungicid

-paraziticid
-sporocid

Dezinficiensek hatása a baktériumokra (1. Klór, 2. Hexaklorofén, 3. Fenol,          4. Quaterner
ammónium vegyület)
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Fenolkoefficiens

A fertõtlenítõszerek dezinficiáló hatását a fenol (karbolsav) 
hatásához hasonlítjuk.

A ~ az a szám, amely megmutatja, hogy az adott dezinficiens
hányszor erõsebb, ill. gyengébb a fenolnál

Fenolkoefficiens meghatározása

Fenol

1:50 1:60 1:70 1:80 1:90 1:100

1:100 1:200 1:300 1:400 1:500 1:600

X

Baktérium

Baktérium

5 perc 10 perc

fenol

X

1:50

1:70

1:60

1:90

1:80 1:100

1:100 1:300

1:200

1:400

1:500

1:600

fenol

X

1:50

1:70

1:60

1:90

1:80 1:100

1:100 1:300

1:200

1:400

1:500

1:600

24 óra múlva

5 perc

fenol

X

1:70

1:60

1:90

1:80 1:100

1:50
1:100 1:300

1:200

1:400

1:500

1:600

10 perc

értékelés: 200/70 = 2,85

fenol

X

1:50

1:70

1:60

1:90

1:80 1:100

1:100 1:300

1:200

1:400

1:500

1:600

Kórokozók érzékenysége a különbözõ behatásokkal szemben

A fertõtlenítés gyakorlata

Kézfertõtlenítés
-kézen lévõ mikróbák: reziduális és tranziens flóra
-aszeptikus betegellátás: a betegellátó tevékenységet ne csupán
tiszta, hanem a lehetõség szerinti csíraszegény felületû kézzel
végezzük

higiénés kézfertõtlenítés: tranziens flóra elpusztítása a cél
aszepszist igénylõ  ténykedés elõtt, kezet szennyezõ, fertõzõ
tevékenység után
1.fertõtlenítés:oldat rászáradásával
2.kézmosás : szappan, meleg víz
3.kézszárítás : eldobható papírtörülközõ
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* Neomagnol 0.2 %-os oldata  ( 1 tbl=1 g) + literenként30 ml 20
%-os ételecet
4 óra alatt kimerül!
1-3 percig kell benne áztatni a kezet!
*Bradosan higítatlanul 15-30 perc
*70 %-os etilalkohol, 60 %-os isopropilalkohol
*Ultra-Sol higítatlanul
*Spitaderm higítatlanul
*Liquor formaldehydi saponatus 2 %-os

„egyfázisú” : *Desosap szappan
*Kvaternol folyadék

Sebészi kézfertõtlenítés
Cél a tranziens és rezidens flóra elpusztítása
1.Kézmosás: 3 perc steril, nem túl erõs szálú kefével, körmök alatt
is szappannal
2.Öblítés: folyó meleg vízzel   ujj könyök
3.Fertõtlenítés: fertõtlenítõszer 5-15 ml-t kézen, alkaron
egyenletesen eldörzsölünk
általában 5 x 1 perc behatási idõ
*Bradosept *Spitaderm
*Biotensid *Betaisodone Flüssig seife
*Dodesept tinktura *B. lösung

Az alkoholtartalmú szereket öblíteni tilos, mert ezek a bõrre
száradva filmet képeznek reziduális flóra nem tud a felszínre
törni bakteriosztatikus

Az operációs terület fertõtlenítése
I nvazív beavatkozás / m ûtét , injekció, vérvétel/ csak
fertõtlenített bõrön végezhetõ
-benzinnel vagy alkohollal átitatott steril géz(vatta) gombóccal a
szennyezõdésektõl tisztítás
-szúrás helyét, vagy a teljes mûtéti bõrfelületet fertõtlenítõszerrel
ledörzsöljük, száradni hagyjuk
(behatási idõt várjuk meg!
Színezett elõnye – látszik, hogy mi maradt ki
*Dodesept tinktúra 3’ higítatlan
*B.lösung - „ -
*Jódtinktúra 5 % -os 2 X 3 ’
*Etilalkohol  70 tf %-os 2X5’
*Arugeen spray higítatlanul 15-30’

Nyálkahártya fertõtlenítése: enyhe sav, detergensek/ hüvely/
     Akridinfestékek / száj/

Váladékok, hulladék, egyéb fertõzõ anyagok fertõtlenítése
*Köpet : egyszerhasználatos papír  - égetés
*Váladékokat  tartállyal együtt fertõtleníteni, sterilezni

10 %-os liquor kresoli saponatus
tömény Na-hipoklorit
klórmészpor 10 %-os oldata

*ágytálak: áztatás, ágytálmosó, forró gõz
*tû, fecskendõ: külön dobozokban gyûjteni, megsemmisíteni

Eszköz és mûszerfertõtlenítés
Minden olyan mûszer, amely a betegellátás során a nyitott
szövetekkel, testüregekkel vagy nyálkahártyával érintkezik,
használat elõtt sterilizálandó.
Ép bõrfelülettel érintkezik – csak fertõtleníteni kell.
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