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KIRURGISKA
INSTRUMENT

ÖVER 60 % AV PATIENTKLARA
INSTRUMENT PÅVISAR
RESTER AV NEDSMUTSNING.
(UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, JOURNAL OF
CLINICAL MICROBIOLOGY, OCT 2006)

”OM DET INTE ÄR RENT
SKA DET INTE STERILISERAS”

HJÄLPER
SJUKVÅRDEN ATT BLI
AV MED BIOFILMER.
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PROBLEMET: Biobelastning på kirurgiska instrument

•
•
•

Biobelastning syftar till den population av livsdugliga mikroorganismer som
kontaminerar ett föremål, men termen används även ofta för att beskriva organiska
restmaterial (protein, etc.) på kirurgiska instrument (ANSI/AAMI ST79:2010, Patient
Safety Advisory, Pennsylvania PSRS)
Oorganiska och organiska material stör effektiviteten (dvs. bakteriedödande aktivitet)
vid desinficering och sterilisering. (CDC)
Det är omöjligt att desinficera och även att sterilisera ett otillräckligt rengjort instrument.
(ESGE - ESGENA)

KORTFATTAT OM BIOBELASTNING OCH BIOFILMER

99 % av bakterierna
gömmer sig i biofilm

•
•
•
•
•
•

Biofilm är en försvårande faktor vid processer för borttagning av biobelastande ämnen
eftersom 99 % av bakterier existerar som en biofilm (Berk et al. 2012)
Biofilmer skapar en skyddande barriär runt smittsamma mikroorganismer och bildas ofta
på medicinska enheter.
Biofilmer och biobelastning, inklusive proteinnedsmutsning, måste elimineras för att
säkerställa desinficering och sterilisering.
Biofilmer ökar överlevnaden vid exponering av bakteriedödande medel på grund av
biofilmmatrisens strukturella och funktionella egenskaper.
Bakterier är upp till 1 000 gånger mer toleranta mot biocider när de återfinns i en biofilm.
Källa: Uppdatering av rekommendationer för att minska risken av överföring av
okonventionella överföringsbara agenter under invasiva ingrepp. BO Santé - Protection sociale 2012

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT?
•
•
•
•
•
•
•

Om de inte avlägsnas fullständigt under rengöringsprocessen kan biobelastningen, inklusive
protein, få fäste på de kirurgiska instrumentens ytor i steriliseringsprocessen.
Även steriliserade främmande material blir till ett främmande föremål inuti patienten och
stimulerar patientens försvarsmekanismer för att avvisa det främmande ämnet. (Patient
Safety Advisory, Pennsylvania PSRS)
Skador på instrument (korrosion, rost, gropfrätning) kan uppstå efter en längre tids kontakt
med organiska ämnen. (Patient Safety Advisory, Pennsylvania PSRS)
Rengöring och inte desinficering eller sterilisering, är det mest effektiva sättet att få bort
biofilmmatriser. (Berry et al, 2009 ; Gagnon et al, 2008 ; Norton et al, 2004 ; Williams et Braun-Howland, 2003)

ETT FÖREMÅL SOM INTE HAR RENGJORTS
KAN INTE DESINFICERAS ELLER
STERILISERAS PÅ ETT TILLFÖRLITLIGT SÄTT.
Public Health Agency of Canada
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LÖSNINGAR FRÅN OneLife

Ultraljud
eller
manuel rengöring

Sköljning

enziMed® Prevent :
Proprietär behandling av biofilm

DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

Diskning med
rengöringsmedel

Värmedesinficering

enziMed® Instrument
Washer

Torkning

enziMed® Dry
sköljmedel

enziMed® Pre-Cleaner :
skumspray med flera enzymer

Rengöringskontroll

Förpackning

Sterilisering
i autoklav

Kvalitetskontroll

Förvaring

OneLife DETECT: kvalitetskontroll

RENGÖRINGSFASEN ÄR AVGÖRANDE
Det är väldokumenterat att för att vara effektiv så måste den
höggradiga desinfektionen genomföras efter en noggrann
rengöring. Rengöringsfasen kräver en optimal kombination av fyra
faktorer, kallade Sinners cirkel. Tillsammans med temperatur, tid
och mekanisk påverkan behöver rengöringsmedlen avlägsna allt
organiskt material, inklusive biofilmmatris för att utsätta
bakterierna för höggradig desinficering.

RENGÖRINGSSTEGET AVGÖR
EFFEKTIVITETEN I HELA
PROCESSEN.
ESGE-ESGENA GUIDELINE 2008
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Introducerar
BIOFILMLYSIS®
Att avlägsna biofilm är ett krav för höggradig
desinficering. Rengöring och inte desinficering är det
mest effektiva sättet att få bort biofilmmatriser.

OneLifes 2-stegsåtgärd
för att uppnå
BIOFILMLYSIS®:

D&D-MATRIX®
TEKNIK
IDENTIFIERAR OCH UPPLÖSER
BIOFILMER

IDENTIFIERA & IDENTIFIERA

Kontroll börjar med VISUALISERING. OneLifes
färgämnesbaserade teknik ger möjlighet till att
visualisera organisk kontaminering direkt på
instrumentens ytor.

EFFEKTIVT MOT FLERA OLIKA
SMITTÄMNEN
Biofilmmatrisernas heterogenitet
kräver en särskild blandning av
enzymer för att kunna brytas ned.
OneLife är det enda rengöringsmedlet
som kan bryta ned en biofilmmatris till
100 % för testade stammar.

OneLifes patenterade enzymatiska teknik upplöser
helt organiska smittämnen och biofilmmatriser.
Exponerade bakterier kan därmed elimineras
genom desinficering och sterilisering.

OneLife enziQure®
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Jämförande
test: statisk
modell utan
mekanisk
påverkan

J
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Louvain Drug Research Institute på Université Catholique de Louvain. Förmåga hos 11 olika
rengöringsmedel för medicinsk utrustning att avlägsna över 35 % av biomassan på 15 olika
stammar av biofilm. Anmärkning: Test utförs utan mekanisk påverkan för att uppnå en direkt
jämförelse med rengöringsmedlets
kvalitet.
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EFFEKTIVITET PÅ NEDSMUTSNING AV PROTEIN
Jämförande test av rengöringsmedel med hjälp av kommersiellt tillgängliga standardtest av nedsmutsning

A

enziMed®
Prevent

B

C

enziMed®
Standard

D

E
Konkurrenter
Missfärgning, men
nedsmutsning kvarstår

Långsammare
borttagning

Komplett
borttagning

F

Bilder av STF Load Check testremsor efter att ha blötlagts i 5 minuter vid 40 °C i olika rengöringsmedel för medicinsk utrustning

Instrumenten
uppvisar
kontaminering

EFFEKTIVITET PÅ KIRURGISKA INSTRUMENT
Flera test på sjukhus avslöjar närvaro av kvarstående
organisk kontaminering på kirurgiska instrument redo att
användas på patienter.

I test på ett universitetssjukhus gav OneLifes enziMed® Prevent rena instrument utan återkommande
kontamination.
Vecka 1
Aktuell produkt

Vecka 2

Vecka 3

Aktuell produkt

Aktuell produkt

Vecka 4

Första kirurgiska ingreppet

Två kirurgiska ingrepp

Ett kirurgiskt ingrepp

Vecka 5

Produkt från OneLife
Två kirurgiska ingrepp

Tre kirurgiska ingrepp

Helt ren

Helt ren

Helt ren

c

t

er

Kontaminering återuppstår efter endast en eller två
användningar när aktuell produkt används

Med rengöringsmedel från OneLife vid
varje rengöring hindras återkommande
kontaminering
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enziMed®
Pre-cleaner

enziMed®
Standard

enziMed® Dry

enziMed®
Instrument
Washer

enziMed®
Prevent

enziQure®

Name

PRE-CLEANER

ENZYMATIC SPRAY-CLEANER FOR
ENDOSCOPES AND INSTRUMENTATION

enziMed®

ENZYMATIC DETERGENT

STANDARD

enziMed®

RINSE AID AND DRYING ACCELERATOR

DRY

enziMed®

ENZYMATIC DETERGENT
FOR WASHER-DESINFECTORS

INSTRUMENT
WASHER

enziMed®

ENZYMATIC DETERGENT FOR
ENDOSCOPES AND INSTRUMENTATION

PREVENT

enziMed®

ENZYMATIC DETERGENT
FOR CURATIVE BIOFILMLYSIS®

enziQure®

Multi-enzymatisk
skumspray klar för
användning

Standard
enzymatiskt ickeskummande
rengöringsmedel

Sköljmedel som
underlättar
torkningsfasen

Höggradigt
enzymatiskt ickeskummande
rengöringsmedel

Enzymatiskt
rengöringsmedel
och behandling av
biofilm

• Det mest effektiva rengöringsmedlet för att bryta ned

Korrigerande
behandling av
slaggbildande
nedsmutsning och
biofilm

patogener

prestanda i förhållande till priset

Patenterad
BiofilmLysis
®-teknik

Patenterad
enzymatisk
formel

Patenterad
enzymatisk
formel

Enzymatisk

Rutin

Rutin

Rutin

Rutin

Rutin

Korrigerande

Rutinanvändning /
Korrigerande
användning
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• Effektivt rengöringsmedel före diskning,
• förebygger intorkning i upp till 72 timmar.
• Hög enzymatisk aktivitet och stabilitet minskar
• behovet av att rengöra manuellt

• Tillämpningsflexibilitet

• Enzymatiskt rengöringsmedel med utmärkt

• Påskyndar torkning
• Förhindrar bildandet av kalklager möjliggör
• torkning utan ränder
• Fullt kompatibelt med enziMed® instrumentdisk

• Energibesparande (45 °C)
• En enda sköljcykel i WD

maskinvalidering)

• Koncentrat (0,4 % utspädning i enlighet med

biofilm och intorkad nedsmutsning
• Hjälper till att undvika dyra underhålls- och
reparationsarbeten

• Regelbunden användning förhindrar uppbyggande av

• Aktiv mot biofilmmatriser bestående av flera olika

biofilmmatriser av flera olika patogener. Billigare än
• reparationer av kontaminerade skop

Key advantages

Description

pH
Neutral

Mild

Syra

Mild

Neutral

Neutral

Validering
är under
utveckling

ISO/TS
15883-5:
2006,
Bilaga N

ISO/TS
15883-5:
2006,
Bilaga F

ISO/TS
15883-5:
2006,
Bilaga F

ISO standarder

Validering

Tillämpning

Instrument

Enzymatisk

Manuell

Produktkarta för rengöring av
endoskop och kirurgiska instrument
Ultraljud

Version 04/06/2019
Pågår

Disk- och
spoldesinfektor
Endoskop

