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A világ első
nem impregnált
antimikrobiális
nitril kesztyűje

Aktív védelmet
biztosít a kórházi
fertőzésekkel
szemben

Elpusztítja a
vizsgált
baktériumok
99.999%-át

Forradalmi áttörés a
fertőzésmegelőzés területén
Az

Abena
Antimikrobiális
Kesztyűk
előnyei

A világ első nem impregnált antimikrobiális kesztyűje
Elpusztítja a vizsgált baktériumok 99,999%-át
Aktív védelmet biztosít a kórházi fertőzésekkel szemben
Bizonyítottan nem okoz bőrirritációt

Korszakváltás a kórházi fertőzések elleni védekezésben
Évről évre, az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzések világszerte betegek milliói számára okoznak
többletszenvedést, az egészségügy számára pedig
megnövekedett kiadásokat. Ezek a fertőzések a kórházi
ellátás elnyúlását, a poszt-operatív korlátozottság

és szövődmények kockázatának növekedését, az
antibiotikum-rezisztencia fokozódását eredményezik, ami
végeredményben a halálozás és az egészségügyi kiadások
szükségtelen növekedéséhez vezet.

EU
Érintett betegek száma

USA
Érintett betegek száma

Halálozások száma

Halálozások száma

4.1 millió
37 000

Kiadás (megközelítőleg)

7 milliárd EUR

1.7 millió
99 000

Kiadás (megközelítőleg)

6,5 milliárd USD

A kórházi fertőzések éves
hatása az USA-ban és az
EU-ban
Forrás: Az Egészségügyi Világszervezet,
az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzések adatlapjából átvéve

Új megközelítést hozunk az
egészségügybe
Az egyének és az egészségügyi
szolgáltatók igényei folyamatosan
változnak. Az átlagos élettartam egyre
nő. A multirezisztens baktériumok, és a
80 év feletti populáció növekvő aránya új
kihívásokat jelent. Soha korábban nem
volt ilyen jelentősége, hogy a figyelem
középpontjába a közeljövő alapvető
egészségügyi elvárásait helyezzük.
Abena Antimikrobiális Kesztyűk
A világon elsőként antimikrobiális
bevonat nélkül biztosítja a magasszintű
fertőzésvédelmet, így az Abena
Antimikrobiális kesztyűk új fejezetet
nyitnak a fertőzésmegelőzés terén.
Az Abena Antimikroialis Kesztyűk az
orvosi vizsgálókesztyűk új generációját
képviselik, beépített antimikrobiális
technológiával a fertőzések és az
antibiotikum-rezisztencia legyőzésére.
Fény és oxigén hatására aktiválódva
képes elpusztítani a mikróbák 99.999%át, melynek köszönhetően az Abena
Antimikrobiális Kesztyűk egy extra aktív
védelmi réteget biztosítanak világszerte
az egészségügyben.

Kulcsfontosságú jellemzők

Hatásos a mikróbák
a széles skálája
ellen

Fotodinamikus
baktérium
megsemmisítés

Kioldódás-mentes
technológia

Széleskörű
felhasználás

Nem alakul ki
baktériumrezisztencia

Bizonyítottan
bőrbarát

A kórházi fertőzések megelőzésének
proaktív megközelítése
Az Abena Animikrobiális Kesztyűk aktív szerepet játszanak a fertőzések megfékezésében
Míg a hagyományos orvosi kesztyűk csupán passzív
védőréteget képeznek a mikróbák és az Ön keze között,
addig az Abena Antimkrobiális Kesztyűk aktívan csökkentik a fertőzés átvitelének kockázatát a fertőzésforrásról az
arra érzékeny betegekre.

Mit jelent az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzések fogalma?
Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések magukba foglalják azokat a fertőzéseket, melyek a kórházakban vagy más egészségügyi intézményekben, az orvosi
ellátás során jönnek létre vagy amelyek a betegfelvételkor
még lappangva sem voltak jelen. Ide soroljuk a betegek
egészségügyi intézményben szerzett fertőzéseit és a személyzet foglalkozás körében szerzett fertőzéseit.

Az egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzések
•

Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a
kórokozók és szennyeződések terjesztésének
megelőzésében az orvosi kesztyűk kulcsfontosságú szerepet játszanak. Ennek köszönhető, hogy az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) orvosi kesztyűk viselését javasolja.

•

Enterococcus faecalis (VRE) felelős a humán
fertőzések 80%-áért.

•

Fertőzés akkor történik, amikor mikróbák
jutnak a szervezetbe, ott elszaporodnak és a
szervezet válaszreakcióját váltják ki. Három
tényező szükséges a fertőzéshez: fertőzésforrás, érzékeny személy és az átvivő (eszköz).

Fertőzési lánc

Forrás

Emberek,
környezet

Továbbítás
(Eszköz)

Fizikai érintkezés,
cseppek, levegő és
sérülések

Fogékony
személy

Nem beoltott,
legyengült
immunrendszer

Fotodinamikus gyors megsemmisítés

REAKTÍV
OXIGÉN
FAJOK (ROF)

AKTÍV
PHOTOSENSITISER
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Közvetlen érintkezés esetén gyorsan
megöli a mikroorganizmusokat
A kesztyű aktív hatóanyaga egy fényérzékeny
összetevő, mely fény hatására szingulett oxigént
termel. Ez a baktériumok fehérjéit és lipidjeit oxidálva
a mikróbák elpusztítását eredményezi.

PHOTOSENSITISER

Független kísérlet eredményei bizonyították, hogy
baktériumok a kesztyű felületével érintkezésbe lépve
az antimikrobiális hatásnak köszönhetően öt percen
belül elpusztulnak.

O2
MIKRÓBÁK
SEJTHALÁL

FÉNY

Jelen technológiai áttörésnek az alapja sok
év mélyreható és úttörő jelentőségű kutatása.
Mindezeknek köszönhetően az Abena Antimikrobiális
Kesztyűk segítenek megelőzni fertőzések átvitelét
a fertőzésforrásról a veszélyeztetett betegre. Ez a
kesztyűbe beépített technológia már standard eljárás
számos orvosi és egészségügyi alkalmazásban,
melynek köszönhetően szükségtelenné válik egyéb
oldatok és vegyszerek használata.
A bakteriális rezisztencia kialakulására nincs
semmiféle hatással
A bakteriális rezisztencia kialakulására kifejtett
hatás értékelése során a kesztyű „alacsony”
besorolást kapott. Ez a kesztyű nemspecifikus
baktericid tulajdonságának köszönhető. Általánosan
elmondható, hogy az oxidatív antimikrobiális
hatású technológiák (mint az AMG) hatására kis
valószínűséggel fejlődik ki rezisztencia, az EU
Tudományos bizottsága állásfoglalása szerint.

Abena Antimikrobiális Kesztyű

megöli a kiválasztott
baktériumok 99.999%-át*

Az Abena Antimikrobiális Kesztyűk baktericid hatása*
MRSA 99.988%
5 percen belül

Enterococcus faecalis (VRE)
99.998% 1 percen belül

Staphylococcus aureus
99.989% 1 percen belül

Streptococcus pyogenes
99.998% 1 percen belül

Enterococcus faecium
99.991% 5 percen belül

Klebsiella pneumoniae
96.471% 10 percen belül
E-Coli 99.030%
15 percen belül

*ASTM D7907 Standard Test Methods for Determination of Bactericidal Efficacy on the Surface of Medical Examination Gloves alapján az AMG
hatásos a leggyakoribb, valamint antibiotikum rezisztens mikróbákkal szemben egyaránt, mint a MRSA és a VRE. Vizsgálati eredmények igazolták,
hogy az AAK képes a vizsgált mikróbák 99,999%-ának megölésére, akár 5 percen belül. Az eredmények igény esetén hozzáférhetőek.

in

Jellemzők
Egyedülálló Nem Impregnált Technológia

A kesztyűk széleskörű alkalmazási lehetőségei

Abena Antimikrobiális Kesztyűk világelsők a nem impregnált antimikrobiális kesztyűk területén. A hatóanyagot a
következő médiumok esetén tesztelték, és nem mutatkozott kioldódás:
• Víz
• Forró víz (45°C)
• Izzadtság
• Nyál
• Etanol

Abena Antimikrobiális Kesztyűk bizonyítottan biztonságosan alkalmazhatóak különböző felhasználási területeken és
iparágakban.
Egészségügy
Impermeábilitás és ellenállóképesség tesztelése alapján
az AMG kesztyűk biztonságosak mind a beteg és az
egészségügyi dolgozók között a fertőződések átvitelének
megelőzése, mind kemoterápiás gyógyszerek adagolása
során. Minden elvégzett teszt a nemzetközi standarok
alapján került megvalósításra, mint az ASTM D6319, EN
455 és ISO 11193 1. rész.
EV (Egyéni Védőfelszerelés)
A kesztyűk bizonyítottan védik a felhasználót olyan anyagoktól és vegyületektől, amelyek egészségkárosító
hatással rendelkeznek. A biztonsági tesztek az EV szabályozással összhangban kerültek megvalósításra.

Igazoltan biztonságos
Az Abena Antimikrobiális Kesztyűket
tesztelték a legkülönbözőbb anyagokkal való
érintkezés során. Ezek a vizsgálatok igazolták,
hogy a kesztyű:
• Nem irritál: nem okoz elsődleges
bőrirritációt, így bőrpírt (erythema), vagy
duzzanatot (oedema).
• Nem szenzitizál: nem tartalmaz allergén
összetevőt
• Nem toxikus: szájüregi kontaktus esetén
nincs toxikus hatása
• Nem citotoxikus: nincs sejtkárosító hatása
• Nem szenzitizál, alacsony dermatitis
potenciál: módosított Draizle teszt alapján
normál szövettel való érintkezés esetén
nincs allergiás reakció

GYIK
Helyettesíthetik a higiéniás kézfertőtlenítést az antimikrobiális kesztyűk?
Jóllehet a kesztyű hatékony mikróbák széles köre elleni
védekezésben, azonban nem helyettesítheti a kézfertőtlenítést. Az AAK egy extra védelmi gátat jelent, így segíti a
kórházi fertőzések átvitelének megelőzését.
Mit jelent, hogy nem impregnált? Ez biztonságos?
Az antimikrobiális kesztyűk úgy lettek kialakítva, hogy
nem itatták át semmiféle idegen anyaggal, így biztosítva,
hogy a hatóanyag ne juthasson át a betegre. Emellett a
biztonságosság igazolására biokompatibilitási teszteket
végeztünk. Az ISO 10993 szabvány szerint végzett biokompatibilitási tesztek mind a kesztyű belső, mind külső
felszíne esetén igazolták, hogy nincs szenzitizáló, sem
irritáló, sem toxikus (szájüregben), sem citotoxikus hatása.
A módosított Draize-95 tesztet szintén elvégeztük, a bőrrel
kölcsönhatásban a kesztyűnek mind a belső, mind a külső
felét teszteltük. A kesztyűk nem eredményezték allergiás
reakció klinikai jeleit.
Végül, az Intertek UK által végzett vizsgálat során a
kesztyűk tesztelve lettek vízben, mesterséges nyálban,
mesterséges izzadságban, alkoholban áztatva, szobahőn
és 45°C-on. Sem a kesztyű belső, sem a külső feléről nem
oldódott ki aktív hatóanyag.
Hogyan hat a szingulett oxigénmolekula?
Az itt bemutatott technológia egy speciális festéket
használ. A festék elnyeli a látható fényt, és ennek eredményeként alapállapotból gerjesztett állapotba kerül,
amely egy emelkedett energiaszintet jelent. Az energia
innen áttevődik a közvetlen környezetben lévő légköri oxigénmolekulákra, és azok gerjesztett részecske állapotba
kerülnek. A légköri oxigén alapállapota egy triplett állapot.
A festékmolekula általi érzékenyítés során megváltozik a
töltési állapota, és szingulett oxigénné alakul.
A szingulett oxigén erősen reaktív és jelentősebb oxidatív
tulajdonsággal rendelkezik, mint az alapállapotú oxigén.
Ennek köszönhetően képes megölni a mikróbákat, azok
fehérjéinek és lipidjeinek oxidációja által. A festék katalizátorként működik, így a szingulett oxigén folyamatosan
termelődik, amíg fény és levegő éri.

Mik a szingulett oxigén antimikrobiális hatásának
előnyei?
A szingulett oxigén egy nem szelektív módszer, mely
számos különböző mikrobiális alkotóelemmel képes gyorsan reakcióba lépni. Nincsen egyetlen olyan mechanizmus
sem, mely révén a baktérium képes védekezni a szingulett
oxigénnel szemben. Ezzel ellentétben az antibiotikumok
rendkívül specifikus módon hatnak a gyógyítás során. Mivel a szingulett oxigén állapot átmeneti, nem eredményezi
a csíraölő anyagnak tartósan környezetbe jutását. Ennek
megfelelően az Abena Antimikrobiális Kesztyűk a hagyományos passzív kesztyűket aktív orvostechnikai eszközzé
alakítják, mely aktívan képes csökkenteni vagy gátolni a
mikrobiális kolonizációt.
Mennyi fényre van szükség az Antimikrobiális Kesztyűk aktiválásához?
Az AAK tesztelése standard kórházi fényviszonyok között,
1000 és 500lux mellett történt. Az eredmények azt mutatták, hogy nincs jelentős különbség a baktericid hatásban.
További tesztelés, gyengébb fényviszonyok között folyamatban van.
A fényforrás típusa befolyásolja az antimikrobiális
hatást (pl. LED? fluoreszccens, hagyományos izzó)?
Nem. A kesztyű minden típusú fehér fényben képes
aktiválódni. A legkifejezettebben a 600-700 nm tartományban aktiválódik, de minden fehér fény tartalmazz
ezt a tartományt.
Ki tud merülni az Abena Antimikrobiális Kesztyű festékanyaga, ha folyamatosan fénynek van kitéve?
Nem. Mindaddig, amíg fény és levegő éri, a kesztyű aktív
marad. Hőhatással elöregített kesztyűk (a felgyorsított
öregedéssel a féléletidő 3 év) baktericid hatása nem mutatott szignifikáns különbséget az új kesztyűvel összehasonlítva. A „fénynek” kitett kesztyű (ami 30 napnak felelne meg
felbontott doboz esettén) szintén nem volt szignifikáns
különbség a baktericid hatásban, új kesztyűvel összehasonlítva.
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