
MIÉRT JELENT PROBLÉMÁT A MŰTÉTI SEBFERTŐZÉS?  
A műtéti sebfertőzés a fertőzések egy olyan típusa, amely az elvégzett műtét után alakul ki azon a testtájékon, ahol a sebészi beavat-
kozás történt (1). A műtéti sebfertőzések a leggyakoribb kórházi ellátással összefüggő fertőzések közé tartoznak, és jelentős többletter-
helést okoznak az egészségügyi ellátórendszer számára (2). További lényeges következményük lehet az érintett intézmények hírnevének 
veszélyeztetése is. Bizonyított tény, hogy átfogó infekciókontroll-stratégia alkalmazásával megelőzhető a sebfertőzések kialakulása (3). 
Járulékos hatásként az antibiotikum rezisztencia egyre súlyosbodó problémája is kezelhető ily módon. Minden műtéten átesett betegnél 
fennáll a műtéti sebfertőzés kialakulásának kockázata (4).
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HATÉKONY ESZKÖZ  
A MŰTÉTI SEBFERTŐZÉSEK 
MEGELŐZÉSÉRE 
A PREOPERATÍV DEKOLONIZÁCIÓ

MIT TEHETÜNK A MŰTÉTI SEBFERTŐZÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN?
Ortopédiai műtétekre vonatkozó módszertani ajánlások célzott szűrési és kezelési stratégia alkalmazását, illetve más, bizonyítékokon 
alapuló módszertant, antimikrobiális testlemosó- és orrgél-használatot (KRINKO*), azaz preoperatív betegfürdetést javasolnak (8).  
A klórhexidin- és mupirocin-használat gyakori, azonban mindkét hatóanyaggal szemben előfordulhat rezisztencia, ami tovább nehezít-
heti a dekolonizációs stratégia végrehajtását. Alternatív megoldásként felmerülhet polihexanid-tartalmú szerek használata (9,10).
*KRINKO: Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention
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A multicentrikus tanulmány 1866 páciens 
bevonásával készült, akik igazoltan alkalmazták  
a polihexanid-tartalmú termékeket.

A pácienseket betanították a betegfürdetés 
folyamatára  - amely tartalmazta a fürdetőkendő,  
a toroköblítő oldat, valamint az orrgél használatát.  
A termékcsaládot a műtétet megelőző 5 napon át,-  
a műtét napját is beleértve,- használták.

Nemrég látott napvilágot egy kvázi-kísérleti tanulmány, amely polihexanid-tartalmú szerekkel (Prontoderm®, ProntOral®) végzett 
antimikrobiális betegfürdetés műtéti sebfertőzések előfordulására gyakorolt hatását vizsgálta, térd- és csípőprotézis műtéten  
átesett betegek esetében. Ez az eddigi legnagyobb esettanulmány, amely a polihexanid hatékonyságát vizsgálja.
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A kutatók összehasonlították a tanulmányban résztvevő 
kórházak Német Nosocomiális Surveillance Rendszerben 
(OP-KISS) regisztrált fertőzési adatait a betegfürdetési 
protokoll bevezetése előtt, illetve azt követően. 
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A betegek hajlandóak voltak időt és energiát 
fektetni a műtétre való felkészülésbe a saját 
biztonságuk érdekében.
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MRSA okozta műtéti sebfertőzések incidenciája 
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0,24%

UTÁNA

KONKLÚZIÓ 
Ezen adatok tükrében kijelenthető, hogy a preventív jellegű betegfürdetés fontos része az átfogó infekciókon-
troll-stratégiának, amellyel megelőzhetőek a műtéti sebfertőzések. A preoperatív dekolonizáció biztonságo-
san végezhető a polihexanid-tartalmú Prontoderm®, illetve ProntOral® termékekkel. A polihexanid-tartalmú 
Prontoderm® termékcsaláddal történt dekolonizáció csökkentette a S. aureus fertőzések számát az elektív 
ortopédiai műtéten átesett betegeknél.
A polihexanid használatával szignifikánsan csökkenthető a S. aureus által okozott műtéti sebfertőzések aránya 
még azon intézmények esetén is, ahol egyébként alacsony az esetszám.
A bemutatott tanulmány alapján megállapítható, hogy a polihexanid megfelelő alternatívája lehet a napjainkban, 
preoperatív betegfürdetésre használt szereknek és protokolloknak.


