
Introducere: Acest Acest Ghid pentru
producția locală de reţete de dezinfectante
recomandate pentru igiena mâinilor de către
OMS este separat în două secţiuni  individuale,
dar inter-relaționate:

Secţiunea A  oferă un ghid practic pentru
utilizarea la Receptura  farmaciei şi pregătirii
efective a reţetei. Utilizatorii pot dori să afișeze
materialele pe peretele unității de producție.

Secţiunea  B prezintă un rezumat  de informații
tehnice preluate de la OMS referitor la orientări
privind igiena mâinilor în îngrijirea sănătății (2009).
În secţiunea B, utilizatorul are acces la  informații
tehnice privind siguranța și costurile și suplimentare,
respectiv materiale referitoare la dozatoare și distribuție.
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SECŢIUNEA A: GHID DE PRODUCŢIE LOCALĂ
Partea A este destinată să ghideze un producător local în pregătirea
propriu-zisă a reţetei

Materiale necesare (producție de volum mic)

AGENŢI  PENTRU
FORMULA 1:

AGENŢI  PENTRU
FORMULA 2:

 Etanol 96%

 Peroxid de hidrogen 3%

 Glicerol 98%

 Distilat steril sau apă fiartă şi răcită

Alcool izopropilic 99,8%

Peroxid de hidrogen 3%

Glicerol 98%

Distilat steril sau apă fiartă şi răcită

Sticle de 10 litri de sticlă sau plastic cu dopuri filetate cu șurub ( ) sau1

rezervoare din plastic de 50 litri (de preferință în polipropilenă sau polietilenă
de densitate ridicată, translucidă pentru a vedea nivelul lichidului) ( ) sau2

Rezervoare din oțel inoxidabil cu o capacitate de 80-100 litri
(pentru amestecare fără revărsare) ( , )3 4

Palete din lemn, plastic sau metal pentru amestecare ( )5

Cilindri de măsurare și vase gradate ( , )6 7

Pâlnie din plastic sau metal

Flacoane de plastic de 100 ml cu blaturi rezistente la scurgeri ( )8

Flacoane de sticlă sau plastic de 500 ml cu gât şi capace filetate ( )8

Un alcoolometru: scala de temperatură este în partea de jos și
concentrația de etanol (procent v / v) în vârf ( , ,  )9 10 11

NOTĂ

Se poate adăuga un colorant pentru a permite diferențierea
de alte lichide, dar nu ar trebui să adauge toxicitate, să
promoveze alergia sau să interfereze cu proprietăți
antimicrobiene. Adaosul de parfumuri sau coloranți nu este
recomandat din cauza riscului de reacții alergice.

Orice aditiv suplimentar la ambele formule ar trebui să fie
clar etichetat și nu este  toxic în caz de ingestie accidentală.

Peroxid de hidrogen: utilizat pentru inactivarea bacteriilor
contaminante, sporii din soluție și nu este o substanță
activă pentru dezinfecţia mâinilor.

Glicerol: utilizat ca umectant, dar pot fi folosiți alți emolienți
pentru îngrijirea pielii, cu condiția să fie ieftini, disponibili pe
scară largă și miscibil în apă și alcool, fără toxicitate, sau
să cauzeze de alergii.
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METODĂ: Preparare de 10 litri
Acestea pot fi preparate în sticle de 10 litri sau sticlă de
plastic cu capace cu filet.

Cantități recomandate de produse:

FORMULA 1 FORMULA 2

Etanol 96%: 8333 ml

Peroxid de hidrogen 3%: 417 ml
Peroxid de hidrogen 3%: 417 mlGlicerol 98%: 145 ml
Glicerol 98%: 145 ml

Alcool izopropilic 99,8%:
7515 ml

PREPARARE PAS CU PAS

Alcoolul pentru formulă
este  este turnat în sticla
mare sau rezervor, până
la marcaj.

1. 4.

5.

6.

7.

2.

3.

Peroxid de hidrogen
se adaugă folosind
cilindru gradat

Glicerolul se adaugă folosind
un cilindru gradat. Deoarece
glicerolul  este foarte vâscos
și se lipește de peretele
cilindrului, acesta trebuie
clătit cu apă distilată sterilă
sau apă fiartă răcită și apoi
golită în sticlă / rezervor.

Sticla / rezervorul este
apoi completat până la 10 l
cu apă distilată  sau
apă fiartă răcită

Capacele se aplică imediat
pe rezervor / sticlă,  pentru
a preveni evaporarea.

Soluția este amestecată
agitând ușor sau prin
utilizarea unei palete.

Goleşte  imediat soluţia  în
recipientele  finale(de exemplu
recipiente de 500 sau 100 ml
plastic, sticle) și așezați sticlele
în carantină timp de 72 de ore
înainte de folosire. Acest lucru
permite timp ca  orice spori
prezenți în alcool sau  în
recipientul nou / reutilizat să
fie distruşi.
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Produse finale

FORMULA 1 FORMULA 2

Etanol 80% (v/v), Alcool izopropilic 75% (v/v),

Glicerol 1,45% (v/v), Glicerol 1,45% (v/v),

Peroxid de hidrogen
0,125% (v/v)

Peroxid de hidrogen
0,125% (v/v)

Concentraţii finale: Concentraţii finale:

Control de calitate
1. Analiza pre-producție trebuie făcută de fiecare dată când

buletinul de analiză nu este disponibil pentru a garanta
titrarea alcoolului (adică producție locală). Verificați
concentrația de alcool cu alcoolmetrul și efectuați
ajustările necesare la volum,  în formula preparatului,
pentru a obține la final concentraţia recomandată.

Analiza post-producție este
obligatorie dacă fie etanol
sau o soluție de izopropanol
este folosită. Folosiți
alcoolmetrul pentru a
controla concentraţia de
alcool la final, înainte de
utilizare. Limitele acceptate
trebuie fixate până la ± 5%
concentrație ţintă (75% –85%
pentru etanol).

2.

Alcoolmetrul indicat în această
broșură informațională este
pentru utilizare cu etanol; dacă
este folosit pentru a controla o
soluţie cu izopropanol, o soluție
de 75% va arată 77% (± 1%)
pe scară la 25° C.

3.

Informaţii generale
Etichetarea trebuie să fie în conformitate cu orientările
naționale și ar trebui să includă următoarele:

ź Numele instituției
ź Formula recomandată de OMS
ź Doar pentru uz extern
ź Evită contactul cu ochii
ź A nu se lasa la îndemâna copiilor
ź Data producerii și numărul lotului
ź Utilizare: Aplicați în palmă  o cantitate de dezinfectant  pe 

bază de alcool și acoperiți toate suprafețele  mâinilor. Frecați 
mâinile până la uscare

ź Compoziție: etanol sau izopropanol, glicerol și peroxid de 
hidrogen

ź Inflamabil: păstrați departe de flacără și de sursă de căldură

Facilităţi de de producție și depozitare:
ź În mod ideal, facilităţile de producție și depozitare trebuie să 

fie climatizate sau încăperi reci. Nu se vor permite flăcări 
deschise sau fumatul în aceste zone.

ź Nu trebuie produse local formule recomandate de OMS în 
cantități care depășesc 50 litri  sau în farmacii care nu 
dispun de  aer condiționat și ventilație specializată.

ź Deoarece etanolul nediluat este foarte inflamabil și se poate 
aprinde la temperaturi de până la 10 ° C, unităţile de 
producție ar trebui să dilueze direct până la concentrația 
menționată mai sus. Temperaturile de aprindere la etanol 
80% (v / v) și alcool izopropilic 75% (v / v) sunt 17,5 ° C și 
respectiv 19 ° C.

ź Orientările naționale de siguranță și cerințele legale locale 
trebuie să fie respectate la depozitarea ingredientelor și a 
produsului final.

ź Informații suplimentare privind siguranța sunt prezentate în 
secţiunea  B a acestui ghid.



Pagina 5 din 9

revizuire aprilie 2010
Organizația Mondială a Sănătății a luat toate precauțiile rezonabile pentru a verifica informațiile conținute în acest document. Cu toate acestea,  materialul publicat
este distribuit fără garanție de niciun fel, exprimată sau implicită. Responsabilitatea pentru interpretarea și utilizarea materialului revine cititorul. În niciun caz
Organizația Mondială a Sănătății nu va fi responsabilă pentru daunele care decurg din utilizarea acesteia.

Ghid pentru producția locală: Formule  de  soluţii dezinfectante recomandate de OMS

SECŢIUNEA B: INFORMAŢII TEHNICE
SUPLIMENTARE, PRIVIND SIGURANȚA
ȘI COSTUL:
Secţiunea  B conține informații importante privind
siguranța și costurile și încorporează informații din
orientările OMS privind igiena mâinilor în îngrijirea sănătății (2009).

Cazul pentru soluţiile dezinfectante pentru mâini
pe bază de alcool în asistența medicală
În prezent, soluţiile dezinfectante pentru mâini  pe bază de
alcool sunt singurul mijloc cunoscut pentru inactivarea
rapidă și eficientă a unei game largi de microorganisme
potențial dăunătoare pentru organism.

OMS recomandă soluţiile pe bază de alcool
pentru mâini în baza următorilor factori:

Avantaje intrinseci bazate pe dovezi ale acțiunii rapide și 
activitate microbicidă cu spectru larg, cu un risc minim de 
generare a rezistenței la agenții antimicrobieni;
Potrivire pentru utilizare în zone cu resurse limitate sau 
îndepărtate, lipsa accesibilității la chiuvete sau la alte 
facilități pentru igiena mâinilor (inclusiv apă curată, 
prosoape etc.);
Capacitatea de a promova respectarea îmbunătățită a 
igienei mâinilor făcând procesul mai rapid, mai convenabil 
și imediat accesibil la punctul de îngrijire a pacientului;
Beneficiul economic prin reducerea costurilor anuale pentru 
igiena mâinilor, reprezentând aproximativ 1% din costurile 
suplimentare generate de infecție asociată asistenței 
medicale
Minimizarea riscurilor din cauza evenimentelor adverse, 
creșterea siguranței asociate cu o mai bună acceptabilitate 
și toleranță faţă de alte produse.

1.

2.

3.

4.

5.

Istoric OMS pentru soluţiile de dezinfectat
mâinile pe bază de alcool
Conform dovezilor disponibile privind eficacitatea, 
tolerabilitatea și eficiența costurilor, OMS recomandă să 
folosească dezinfectant de  mâini pe bază de alcool, antiseptic, 
de rutină, în majoritatea situațiilor clinice. Facilităţile de îngrijire 
a sănătăţii utilizează în prezent soluţii din comerţ, săpunuri 
lichide și dozatoare, produsele de îngrijire a pielii vândute în 
recipiente de unică folosință ar trebui să fie o practică continuă, 
cu condiția să îndeplinească standardele recunoscute pentru 
eficacitatea microbiocidelor (standardele ASTM sau EN) și sunt 
bine acceptate / tolerate de lucrătorii medicali. Este evident că 
aceste produse ar trebui să fie considerate acceptabile, chiar 
dacă conținutul lor diferă de cele ale formulelor recomandate 
de OMS, descrise în acest document. OMS recomandă 
producția locală din următoarele formule ca o alternativă atunci 
când sunt produse comerciale adecvate sunt fie indisponibile, 
fie prea costisitoare.
Pentru a ajuta țările și unitățile de asistență medicală să 
realizeze schimbarea sistemului de soluţii de dezinfectat 
mâinile  pe bază de alcool, OMS a identificat formule pentru 
pregătirea lor locală. Factori de natură logistică, economică, de 
siguranţă, culturali şi  religioși au fost analizaţi  cu atenție de 
OMS, recomandând astfel de formule pentru utilizare la nivel 
mondial.

Eficacitate
Recomandarea OMS reprezintă opinia consensuală a unui grup
de experți OMS. Formulele de dezinfectanţi de mâini  pot fi
utilizate atât pentru igiena antiseptică a mâinilor, cât şi  și pentru
pregătirea mâinilor în proceduri pre-chirurgicale.

Soluţia dezinfectantă pentru mâini
Activitatea microbiocidă a celor două formule recomandate de
OMS a fost testată de laboratoarele de referință OMS conform
standardelor EN (EN 1500). S-a constatat că activitatea lor
este echivalentă cu substanţa de referință (izopropanol 60% v/v)
pentru igiena antiseptică a mâinilor.

Pregătirea pre-chirurgicală a mâinilor
Ambele formule recomandate de OMS au fost testate de două 
laboratoare independente de referință din diferite țări europene 
pentru a evalua capacitatea lor de utilizare pentru pregătirea pre-
chirurgicală a mâinilor, conform standardului european EN 
12791. Deși formula I nu a trecut testul în ambele    laboratoare, 
iar formula II doar la unul  grupul de experți este totuși de părere 
că activitatea microbicidă şi antiseptică chirurgicală este încă o 
problemă în curs de cercetare, deoarece din lipsa datelor 
epidemiologice nu există nicio indicație că eficiența n-
propanolului (propan-1-ol) 60% v/v ca referință în EN 12791 
găsește un corelat clinic. Este opinia consensuală a grupul de 
experți OMS potrivit căruia alegerea n-propanolului este 
inadecvată, alcoolul de referință pentru procesul de validare din 
cauza siguranței sale, profilul și lipsa unor studii bazate pe 
dovezi legate de potențialul său nociv. Într-adevăr, doar câteva 
formule la nivel mondial au încorporat n-propanol pentru 
dezinfectarea mâinilor.
Având în vedere că alte proprietăți ale formulelor recomandate 
de OMS, cum ar fi tolerabilitatea lor excelentă, o bună acceptare 
din partea asistenței medicale şi a lucrătorilor sanitari  și costurile 
reduse au o importanță ridicată pentru o susținere clinică a 
efectului, rezultatele de mai sus sunt considerate acceptabile și 
este opinia consensuală a unui grup de experți OMS că cele 
două formule pot să fie utilizate pentru pregătirea chirurgicală a 
mâinilor. Instituțiile care optează pentru a utiliza recomandările 
OMS şi formulelee pentru pregătirea chirurgicală a mâinilor ar 
trebui să se asigure că sunt aplicate de cel puțin trei ori, dacă nu 
mai multe, într-un interval de 3–5 minute. Pentru procedurile 
chirurgicale cu o durată mai mare de 2 ore, în mod ideal, 
chirurgii ar trebui să practice un al doilea procedeu de 
dezinfectare a mâinilor,  de aproximativ 1 minut, chiar dacă este 
nevoie de mai multe cercetări pe acest aspect.

Lecții cheie învățate din întreaga lume
Multe regiuni din întreaga lume au întreprins cu succes producția 
locală din cele două formule recomandate de OMS. În Secţiunea  
B, informații suplimentare sunt prezentate acolo unde este 
relevant, în formă de tabel la un feedback de la 11 site-uri situate 
în Bangladesh, Costa Rica, Egipt, Hong Kong SAR, Kenya, Mali, 
Mongolia, Pakistan (două site-uri), Arabia Saudită și Spania. Mai 
multe informații detaliate sunt disponibile în cadrul Ghidul OMS 
privind igiena mâinilor în îngrijirea sănătății (2009).
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Alegerea componentelor pentru dezinfectanţi de către OMS 
ține cont atât constrângerile de cost, cât și eficacitatea 
microbiologică. Achiziționarea de ingrediente brute va fi 
influențată de disponibilitatea sub-standardului de materiale 
de pe piață și este important să selectați sursele locale cu 
grija.
Următoarele două formule de dezinfectant de mâini pe bază 
de alcool sunt recomandate pentru preparare în casă sau 
într-o instalaţie de  producție locală, până la maximum 50 de 
litri:
Formula 1
Pentru a produce concentrații finale de etanol 80% v/v, 
glicerol 1,45% v/v, peroxid de hidrogen (H O ) 0,125% v/v.2 2

Formula 2
Pentru a produce concentrații finale de alcool izopropilic 
75% v/v, glicerol 1,45% v/v, peroxid de hidrogen (H O ) 2 2

0,125% v/v:
Trebuie folosiți doar reactivi de calitate farmacopeică (de ex. 
farmacopeea internațională) și nu produse de calitate 
tehnică.

Compoziția formulelor pe bază de alcool
pentru producție internă / locală

Materie primă:
Deși alcoolul este componenta activă în formulări, sigur 
aspectele altor componente ar trebui respectate. Toate 
materiile prime utilizate trebuie să fie, de preferință, fără 
spori bacterieni viabili. Materiile prime pentru includere/de 
luat în considerare sunt enumerate în tabelul de mai jos:

H2O2 Concentrația scăzută de H O  este destinată să 2 2

ajute la eliminarea sporilor contaminanți din 
soluții în vrac și recipiente  și nu este substanță 
activă pentru dezinfecţia  mâinilor.

H O  adaugă un aspect important de siguranță, 2 2

totuşi utilizarea de 3–6% pentru producție este 
complicată prin natura sa corozivă și prin 
procurarea dificilă în unele țări.

Este necesară o investigație suplimentară 
pentru a evalua H O , disponibilitatea în diferite 2 2

țări, precum și posibilitatea de a utiliza o soluție 
de stoc cu o concentraţie  mai mică.

Glicerol sau
alţi umectanţi
sau emolienţi

Glicerolul se adaugă ca umectant pentru a 
crește acceptabilitatea produsului.

Pot fi folosiți alți umectanți sau emolienți pentru 
îngrijirea pielii, cu condiția ca aceştiasă fie 
accesibili, disponibili local, miscibil 
(amestecabil) în apă și alcool, netoxici și 
hipoalergenici.

Glicerolul a fost ales pentru că este sigur și 
relativ ieftin. Reducerea procentului de glicerol 
poate reduce efectul de mâini lipicioase.

Utilizarea de
apă
corespunzătoare

În timp ce se preferă apă distilată sterilă sau 
apă fiartă şi răcită și răcită, apa de la robinet 
poate fi de asemenea folosită atât timp cât este 
liberă de particule vizibile.

Adaosuri
de alţi
aditivi

Este recomandat cu tărie ca să nu existe 
ingrediente în afară de cele specificate la 
formule.

În cazul completărilor, justificarea completă trebuie 
să fie furnizată împreună cu siguranța 
documentată a aditivului, compatibilitatea acestuia 
cu celălalt ingredientele și toate detaliile relevante 
ar trebui să fie indicată pe eticheta produsului.

Agenţi de
gelifiere

Nu sunt disponibile date care să evalueze 
caracterul adecvat de adăugare de agenți de 
gelifiere la recomandarea OMS, dar acest lucru ar 
putea crește atât dificultățile de producție, cât și 
costuri, și poate compromite eficacitatea 
antimicrobiană.

Arome Adăugarea de parfumuri nu este recomandată din 
cauza riscului de reacții alergice.

Toate containerele pentru dezinfectanţii de mâini trebuie să fie etichetate 
în conformitate cu prevederile naționale și orientările internaționale.
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Procurarea ingredientelor: învăţăminte din lume
(bazate pe feed-back din domeniu)

Etanol

Isopropil

Glicerol

Peroxid de hidrogen

Mai ușor de procurat de la furnizorii locali
datorită costurilor,  în unele țări.

Poate fi derivat din trestie de zahăr sau grâu.

Sub rezerva restricțiilor de autorizare și licenţiere,
stricteţe păstrarea evidenței – atenţie înainte
de începerea producției.

Mai ușor de procurat în unele țări.

Produs de furnizorii locali în majoritatea cazurilor

Au rezultat dificultăți de obținere a H O  şi2 2

necesitatea de a importa în cinci site-uri.

Producție și depozitare
Este posibilă fabricarea formulelor recomandate de OMS în farmacii sau 
dispensare centrale. Ori de câte ori este posibil și conform politicilor 
locale, guvernele ar trebui să încurajeze producția locală, să sprijine 
procesul de evaluare a calității și menținerea costurilor de producție cât 
mai scăzute posibil. Cerințe speciale se aplică pentru producție și 
păstrare de stocuri a formulelor, precum și pentru depozitarea materiilor 
prime.

Deoarece etanolul nediluat este foarte inflamabil și se poate aprinde la 
temperaturi de până la 10 ° C, instalațiile de producție ar trebui să-l 
dilueze direct la concentrațiile detaliate în acest ghid. (Consultați tabelul 
rezumat a riscurilor și a măsurilor de atenuare a consumului de alcool în 
preparate pentru igiena mâinilor)

OMS explorează dezvoltarea de îndrumări suplimentare la scară largă 
pentru dezvoltarea producţiei.

Instalații de producție și personal: învățaminte cheie din
toată lumea (pe baza de feed-back din domeniu)

Cine sunt producătorii
principali?

Farmacişti calificaţi

Cât de mult se produce? 10 litri la 600.000 litri per luna a fost
produsă în site-urile de testare

Farmaciile spitalelor

Companii naţionale de medicamente
Unde se produce?

Echipament de producţie Containere din plastic, oțel inoxidabil și
sticlă au fost utilizate pentru amestecare.

Mărimi utilizate:

- sticle de buzunar de 100 ml

- sticle de 385 ml

- dozatoare de perete de 500 ml 

- sticle de 1 litru montate pe perete

Recipiente pentru
produsul final

Surse de recipiente Aprovizionarea locală se poate dovedi
problematică, unele țări a avut succes
în colaborare cu furnizori locali din
sectorul privat.

Stocarea volumelor:
Cerințe speciale sunt aplicabile pentru producție și depozitare a 
formulelor, precum și pentru stocarea produselor primare. 
Cantitatea de dezinfectant de  mâini recomandată de OMS, 
produsă local nu trebuie să depășească 50 litri, sau posibil mai 
puțin, după cum este reglementată local și/sau național.

Proces de curățare și dezinfectare pentru
reutilizarea ambalajelor:

Aduceți sticlele goale într-un punct central pentru reprocesare prin 
protocoale operaționale standard;

Spălați sticlele bine cu detergent și apă de la robinet pentru a elimina 
orice lichid rezidual;

Dacă  ambalajul este rezistent la căldură, dezinfectați termic sticlele  
în apă clocotită. Ori de câte ori este posibil, trebuie să se aleagă 
dezinfecția termică, preferințial la dezinfectarea chimică. Acestea din 
urmă pot crește costurile  și introduce un pas suplimentar pentru a 
elimina resturile de dezinfectant rămase în ambalaj. Dezinfectarea 
chimică ar trebui să includă înmuierea sticlelor într-o soluție conținând 
1000 ppm clor pentru minim de 15 minute și apoi clătirea cu apă fiartă 
sterilă/răcită;

După dezinfectarea termică sau chimică, lăsați sticlele să se usuce 
complet cu susul în jos într-un suport pentru sticle. Sticlele uscate 
ar trebui se închide cu un capac și se păstrează, protejate de praf, 
până la utilizare.

1.

2.

3.

4.

Controlul de calitate:
Dacă se obține alcool concentrat din producția locală, verificați 
concentrația de alcool și efectuați ajustările necesare de volum 
pentru a obține concentrația finală recomandată. Un alcoolmetru 
poate să fie utilizat pentru a controla concentrația de alcool a 
soluției de utilizare finală; Concentrația de H O  poate fi măsurată 2 2

prin titrimetrie (oxido-reducere reacție prin iod în condiții acide). Un 
control de calitate la nivel superior poate fi efectuat folosind 
cromatografia de gaze și titrimetric, respectiv metoda de control a 
alcoolului și a conținutului de peroxid de hidrogen. Mai mult, 
absența contaminării microbiene (inclusiv sporii) pot fi verificate prin 
filtrare, conform Specificațiilor privind farmacopeea europeană.

Controlul calităţii: învățaminte cheie din toată
lumea (pe baza de feed-back din domeniu)
Metodă

Adăugare de arome

Climă extremă

Alcoolmetre locale utilizate în
majoritatea site-urilor.

Șapte site-uri au trimis mostre la 
Spitalele Universității din 
Geneva, Elveția, pentru calitate 
şi verificări prin cromatografie 
gazoasă și metoda titrimetrică la 
controlul alcoolului și al conținut 
de peroxid de hidrogen.

Calitatea a fost optimă pentru trei 
formule în care fie un parfum sau 
umectante speciale au fost 
adăugate la formula I a OMS

Probele din Mali, care au fost ținute 
într-un climat tropical fără aer 
condiționat sau ventilație specială 
erau în concordanță cu parametrii 
optimi de calitate la toate probele 
până la 19 luni de la producție
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Pentru a evita contaminarea cu organisme formatoare de spori, se vor 
prefera sticlele de unică folosință, deși sticlele sterilizabile reutilizabile 
pote reduce costurile de producție și gestionarea deșeurilor. Pentru 
prevenirea evaporării, recipientele trebuie să aibă o capacitate maximă 
de 500 ml la raft  și 1 litru în sălile de operație și se potrivesc ideal într-
un distribuitor de perete. Sticlele de buzunar fără scurgeri, cu o 
capacitate de maximum 100 ml ar trebui să fie, de asemenea, 
disponibile și distribuite individual la asistența medicală şi lucrătorii 
sanitari, dar trebuie subliniat faptul că utilizarea acestor produse ar 
trebui să se limiteze numai la îngrijirea sănătății. Unitatea de producție 
sau reumplere ar trebui să respecte normele privind curățarea și 
dezinfectarea sticlelor (de ex. autoclavare, fierbere sau dezinfectare 
chimică cu clor). Autoclavarea este considerată cea mai potrivită 
procedură. Sticlele reutilizabile ar trebui să se reumple niciodată până 
când nu au fost complet golite și apoi curățate și dezinfectate.

Distribuţie

Curățare și reciclare: învăţăminte cheie din  toată
lumea (pe baza de feed-back din domeniu)

Curăţarea şi reciclarea
dozatoarelor

Procesul de curățare și reciclare 
prezentat în acest document a fost 
aplicat în șase site-uri. Metodele 
utilizate pentru dezinfectare au variat și 
au inclus tratament cu clor sau alcool

Probleme de cost:
Costurile formulelor OMS pot fi diferite în funcție de țară, resursele și 
costurile forței de muncă; studii pentru evaluarea costurilor și resurselor 
utilizate sunt necesare. Ca o comparație, exemple de prețuri reale de 
dezinfectanţi de mâini pe bază de alcool sunt disponibile în comerț în 
diferite țări şi sunt detaliate în Ghid.

Costuri: învăţăminte  cheie din  toată lumea
(pe baza de feed-back din domeniu)
Costul de producție (inclusiv
salarii, dar nu şi dozatorul)
de 100 ml

Costul de producție (inclusiv
sticla de buzunar) la 100 ml

Gama de costuri din comerț
la produse disponibile la 100 ml

Formula 1:

Formula 1:

Formula 2:

Formula 2:

US$ 0.37 (Kenya)

US$ 0.30 (Mali)

US$ 0.30 (Bangladesh)

0,50 USD (Hong Kong)

0,44 USD (Pakistan)

US$ 2.50–5.40 (lichid)

US$ 8 (gel)

Standarde de siguranță

Ghid pentru producția locală: Formule  de  soluţii dezinfectante recomandate de OMS

În ceea ce privește reacțiile pielii, spălarea de mână cu soluții pe bază 
de alcool este mai bine tolerată decât spălarea mâinilor cu apă și 
săpun. Într-un studiu recent efectuat în rândul lucrătorilor din domeniul 
sănătății din cadrul UCI, pe termen scurt toleranţa pielii și 
acceptabilitatea dezinfectanţilor recomandaţi de OMS au fost 
semnificativ mai mari decât cele ale unui produs de referință. Orice 
aditiv trebuie să fie cât mai non-toxic, în caz de accident sau ingestie 
intenționată.

Probleme generale de siguranță:
Principalele probleme de siguranță se referă la inflamabilitatea 
alcoolului și efectele adverse asociate cu accidentul sau ingestia 
deliberată. Acestea sunt rezumate în tabelul Rezumat din riscuri și 
măsuri de atenuare a utilizării  de alcool la produsepreparate pentru 
igiena mâinilor.

Inflamabilitatea – aspecte de siguranţă
Punctele de aprindere ale etanolului 80% (v/v) și alcool izopropilic 75% 
(v/v) sunt de 17,5° C, respectiv 19° C, și ar trebui să se acorde o atenție 
specială depozitării corespunzătoare în climele tropicale.  Facilităţile de 
producție și depozitare ar trebui să fie în mod ideal camere cu aer 
condiționat sau cu răcire. Flăcări deschise și fumatul trebuie să fie strict 
interzise în zonele de poducție și depozitare. Farmaciile și centrele de 
producție la scară mică să nu  fabrice loturi locale de peste 50 de litri 
simultan.

Ingerare accidentală:
În general, nu este recomandat să adăugați agenți de gust amar pentru 
a reduce riscul de ingestie a dezinfectanţilor. Cu toate acestea, în 
cazuri excepționale unde riscul de ingestie ar putea fi foarte mare 
(pediatric sau la pacienți cu stări de confuzie), substanțe precum 
metiletilcetonă și denatoniu benzoat, adăugat la unele produse de uz 
casnic pentru a le face mai puțin gustoase, pot fi adăugate la 
dezinfectanteşe pe bază de alcool pentru a reduce riscul de ingestie 
accidentală sau deliberată. Cu toate acestea, nu există informații 
publicate cu privire la compatibilitatea și potențialul descurajant al 
acestor substanțe chimice atunci când sunt utilizate în dezinfectanţi pe 
bază de alcool pentru a descuraja degustarea. Este important să 
rețineți că astfel de aditivi pot face ca la produsele toxice să se adauge 
şi costurile de producție. În plus, gustul amar poate fi transferat de la 
mâini la alimente care sunt manipulate de către persoane fizice folosind 
dezinfectanţi  conțin astfel de agenți. Prin urmare, compatibilitatea și 
adecvarea, precum și costul, trebuie luate în considerare cu atenție 
înainte de a decide privind utilizarea unor astfel de agenți cu gust amar.

Poate fi încorporat un colorant pentru a diferenția dezinfectantul de 
mâini de alte lichide, atâta timp cât un astfel de aditiv este sigur și 
compatibil cu componentele esențiale ale dezinfectanţilor. Cu toate 
acestea, H O  în dezinfectanţi pot tinde să estompeze orice agent de 2 2

colorare utilizat  anterior.
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Ghid pentru producția locală: Formule  de  soluţii dezinfectante recomandate de OMS

Tabelul rezumat al riscurilor și al măsurilor de
atenuare privind utilizarea dezinfectanţilor de
mâini pe bază de alcool, ca preparate de igienă

Risc RiscAtenuare Atenuare
Foc-general Nu produceți în cantități mai mari de 50 litri la 

nivel local. Dacă produceți peste 50 de litri, 
produceţi numai în farmaciile centrale cu 
climatizare specializată și ventilație.

Deoarece etanolul nediluat este foarte 
inflamabil instalațiile de producție ar trebui să  
dilueze direct concentrațiile prezentate în 
acest ghid.
Implicați  pompieri, consilierii pentru siguranța 
la incendiu, managerii de risc, sanitari, de 
siguranța și infecție controlul profesioniștilor în 
evaluările de risc anterior, pentru a începe 
schimbarea sistemului
Evaluarea riscurilor ar trebui să țină seama de:

- Amplasarea distribuitoarelor

- Depozitarea stocului

- Aruncarea containerelor uzate/distribuitoare 
și stoc expirat.

Depozitați departe de temperaturi ridicate sau flăcări

Apă sau spumă formantă (cu apă) (AFFF) 
trebuie utilizată în caz de incendiu; alte tipuri 
de stingătoare pot fi ineficiente și pot răspândi 
focul pe o suprafață mai mare

Trebuie să fie sfătuiți lucrătorii din domeniul 
sănătății să frece mâinile până la uscare (odată 
uscate - mâinile sunt în siguranță).

Foc-producţie şi
depozitare
(central)

Depozitarea locală și centrală (în vrac) trebuie să 
fie conformă cu reglementările de incendiu cu 
privire la tipul de cabinet, respectiv magazin.

Instalațiile de producție și depozitare ideale ar fi 
camerele cu aer condiționat sau răcoroase.

Nu trebuie să existe flăcări libere  sau 
fumatulpermis în aceste zone. 

Orientări naționale de siguranță și legale locale 
cerințele trebuie respectate pentru depozitarea 
ingredientelor și produsul final.

Containerele/distribuitoarele trebuie depozitate 
într-un set de stocare, trebuie să aveți grijă cu 
privire la locul răcoros, fixarea blaturilor/ 
capacelor.

Va fi un magazin desemnat „puternic inflamabil”, 
necesar şi pentru situațiile în care veţi depozita 
mai mult de 50 de litri.

Containere și baxurile care conțin dezinfectant 
trebuie depozitate într-un loc răcoros şi departe 
de din surse de aprindere. Acest lucru este 
valabil și pentru containere folosite care nu au 
fost clătite cu apă

Foc (local) Cantitatea de dezinfectant păstrată într-o secție 
sau în departament ar trebui să fie cât se poate 
de mică, practicabilă în scopuri de zi cu zi.

Foc - recipiente Clătiți recipientele utilizate cu un volum mare 
de de apă rece pentru a reduce riscul de foc 
(containerele pot fi apoi reciclate sau aruncate 
la deșeuri generale).

Foc – localizarea
dozatoarelor

Dozatoarele nu trebuie amplasate mai sus sau 
aproape de sursele potențiale de aprindere, 
cum ar fi întrerupătoarele de lumină și prizele 
electrice, sau lângă oxigen sau sursă alt gaz 
medical  (din cauza riscului crescut de vapori 
care se aprind).

Foc - scurgeri Scurgerile trebuie îndepărtate imediat, se închid 
toate sursele de aprindere, ventilarea zonei și 
diluarea deversării cu apă (de cel puțin 10 ori 
volumul).

Lichidul trebuie apoi absorbit de un material inert  
precum nisip uscat (nu material combustibil, 
precum rumeguș), care ar trebui să fie aruncată 
într-un recipient cu deșeuri chimice.

Vaporii trebuie dispersați prin ventilație 
încăperea (sau vehiculul) și articolul  
contaminat trebuie introdus într-o pungă de 
plastic până se poate se spală și / sau se 
usucă în siguranță

Ingestie În zonele în care se crede că există un risc ridicat de 
ingestie, este recomandat un produs tolerat de 
personal.

Dacă se folosește un produs montat pe perete, luați 
în considerare că trebuie dozat la sticle mici.

Dacă sticlele cu o capacitate mai mare de 500 ml 
sunt utilizate, trebuie luate în considerare protejarea 
lor în containere securizate.

Containerele de produse pot fi etichetate simplu ca 
„dezinfectanţi antimicrobieni” cu un avertisment de 
pericole asociate cu ingestia.

Specialiștii în toxicologie națională și locală ar 
trebui să fie implicaţi în dezvoltarea și emiterea de 
îndrumări naționale / locale cu privire la modul de 
abordare a ingestiei (bazat pe produsele 
disponibile într-o țară).

Diverse Ar trebui luate în considerare riscurile asociate cu 
deversarea pe pardoseli, inclusiv riscul de 
alunecări pentru pietoni - este important a  se 
ocupa imediat deversări.

Amplasarea distribuitoarelor de mână deasupra 
covoarelor nu este recomandată, din cauza riscului  
de deteriorare și umflare/deformare a covoarelor.
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