
Kompletny program higieny rąk
Ochrona zdrowia w miejscu pracy



Samo kupno mydła nie stanowi jeszcze  
dobrej praktyki w zakresie higieny rąk

 Nie przykładanie należytej wagi do kwestii higieny rąk 

 Brak wiedzy o właściwych procedurach

 Niewłaściwy dobór produktów

 Niewystarczający czas kontaktu z produktem i jego stężenie

 Niewłaściwa częstotliwość mycia rąk 

 Niewystarczające wyposażenie związane z higieną rąk

Kontakt z surową żywnością, czyszczenie powierzchni i urządzeń lub 

postępowanie z odpadami może powodować zanieczyszczenie rąk. 

Mikroorganizmy chorobotwórcze (bakterie, grzyby, wirusy) są niewidoczne 

i mogą przenosić się niezauważone między ludźmi.

Najważniejsze wyzwania związane z higieną rąk

Bakterie E.coli, salmonella i inne 

powierzchni ponad dwie godziny
bakterie potrafią przetrwać na

Co roku...

... w Stanach Zjednoczonych 
około 76 milionów osób 
zapada na choroby 
przenoszone drogą 
pokarmową. Liczba ta wynosi 
2 miliony w Wielkiej Brytanii 
i 750 000 we Francji*... 

…na całym świecie każdego 
roku od 250 000 do 500 000 
osób umiera na grypę**

*Źródło: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Foodborne_
illness  

** Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia

PO PRACY Z SUROWĄ

ŻYWNOŚCIĄ NA DŁONIACH

ZNAJDUJE SĘ WIELE

DROBOUSTROJÓW

BYTUJĄCYCH W ŻYWNOŚCI,

MIĘDZY INNYMI

STAPHYLOCOCCUS

I E. COLI.

 

Influenza Bacteria



Ręce w największym stopniu odpowiadają  
za przenoszenie drobnoustrojów  
chorobotwórczych.
Prawidłowy dobór produktów w połączeniu z właściwymi procedurami zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania chorób.  

Mikroorganizmy chorobotwórcze są niewidzialne

Widzialne mogą stać się dopiero po założeniu hodowli w laboratorium. Na poniższej ilustracji widać 3 odciski 

palców na płytce z agarem drożdżowo-dekstrozowym, po 24 godzinach inkubacji w temperaturze 37°C.

Odciski palców dłoni umytej 

ciepłą wodą z mydłem, 

wysuszonej i poddanej 

dezynfekcji.

Odciski palców dłoni

umytej ciepłą wodą  

z mydłem i wysuszonej.

Odciski palców nieumytej 

dłoni

Zakażenia rozprzestrzeniają się szybko i nie znają granic. Wraz ze wzrostem globalizacji i rozwojem transportu 

międzynarodowego, choroby mogą bez trudu przenosić się po całym świecie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 

corocznie od 3 do 5 milionów osób zapada na 

grypę, z czego do 500 000 osób umiera.

W styczniu 2010 r. WHO zarejestrowała 15 174 

zgonów spowodowanych przez wirusa H1N1 

znacznie wyższa. 

w 209 krajach. Nieoficjalna liczba zgonów ma być

Najpowszechniej występujące dolegliwości wywołane 
przez rozprzestrzenianie się drobnoustrojów takie 
jak grypa, biegunka i wymioty mogą prowadzić 
do poważnych infekcji, które w cięższych przypadkach 
powodują uszkodzenie organów wewnętrznych, 
na przykład serca i nerek.



COROCZNIE

W EUROPIE

1,2 MILIARDA RĄK

JEST MYTYCH

PRODUKTAMI

ECOLAB

  

Ecolab pomaga w przygotowaniu i wdrożeniu 
skutecznego programu higieny rąk.

Higiena ważna jest wszędzie. Począwszy od miejsc serwowania posiłków, poprzez 

hotele, domy opieki, aż po sprzątanie budynków - wszędzie tam zarówno Państwo, 

jak i Państwa personel styka się z potencjalnie zanieczyszczonymi powierzchniami 

i materiałami.

Ecolab oferuje kompletny pakiet do higieny rąk, w skład którego wchodzą 

przebadane klinicznie i testowane pod względem zgodności z normami EN środki 

myjące i dezynfekujące, a także mydła, substancje nawilżające i chroniące skórę.

 

+ =

„W kuchni w której stosuje się odpowiednie produkty według  
ustalonych procedur, zmniejsza się ryzyko wystąpienia skażenia 
krzyżowego żywności.”
Wyniki badań przeprowadzonych przez: Bartelt, 2006 i Van Asselt , 2008 

Skuteczne produkty

Łatwe w użyciu systemy 
dozowania

Właściwe procedury

Fachowe doradztwo  

i szkolenia realizowane przez 

przedstawicieli Ecolab

SUKCES W REALIZACJI
ZASAD HIGIENY RĄK

 



Prawidłowy program higieny dłoni jest ważny

Wszechstronny pakiet produktów, spełniający wszystkie potrzeby  
z zakresu higieny rąk:

MYCIE RĄK 

Przeznaczone do stosowania w miejscach 
o niższym ryzyku zakażenia oraz w łazienkach
dla gości

Przyjazny dla skóry, nowoczesny detergent 
syntetyczny

Dostępny w wersji perfumowanej oraz 
nieperfumowanej, a także z barwnikami i bez 
barwników

Mydło kosmetyczne MYCIE RĄK 

Przeznaczone do stosowania przy serwowaniu 
żywności i na zapleczu

Skuteczne zgodnie z normą EN1499,  
zabija i usuwa bakterie w procesie mycia

Dostępne w wersji nieperfumowanej 
i bez barwników

Mydło antybakteryjne

DEZYNFEKCJA RĄK

Środek skuteczny zgodnie z normą EN1500, 
bardzo szybko zabija drobnoustroje

Można go używać wszędzie, ponieważ 
nie wymaga spłukiwania wodą

OCHRONA RĄK

Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi 
przez nieustannie mokrą powierzchnię skóry

Środek przeznaczony do stosowania przed 
sprzątaniem

PIELĘGNACJA RĄK

Nawilżanie skóry, która utraciła naturalną 
wilgotność 

Środek przeznaczony do stosowania po 
zakończonym dniu pracy oraz przed przerwami

Utrzymuje skórę w dobrej kondycji

Doskonale sprawdzają się na skórze

Pełny asortyment, obejmujący produkty 
pielęgnacyjne i ochronne

Zgodny z dyrektywą kosmetyczną oraz 
standardami efektywności EN

Produkty przebadane dermatologicznie



Regularne mycie rąk to najprostszy  
sposób, by ograniczyć rozprzestrzenianie  
się drobnoustrojów do minimum  
W kilku różnych badaniach naukowcy wykazali korelację pomiędzy 

regularnym myciem rąk a znacząco niższą liczbą zachorowań. 

jednak poza szpitalami ręce myje się w zasadzie wtedy, kiedy widać, 

że są brudne, po wyjściu z toalety i po wycieraniu nosa.

„STUDENCI STOSUJĄCY

PRAWIDŁOWE PRAKTYKI

W ZAKRESIE HIGIENY RĄK

ZNACZNIE RZADZIEJ

ZAPADAJĄ NA PRZEZIĘBIENIA,

A JEDYNIE POŁOWA Z NICH

CIEPRI Z POWODU ZAKAŻEŃ

POKARMOWYCH.”

Doktorat Claudii Hübner. „Wpływ higieny rąk 

na poziom infekcji i ich skutki ekonomiczne w 

obszarach administracyjnych”  

uniwersytet w greifswaldzie (Niemcy), 2009 r .

„Sama ciepła woda nie  

zabija bakterii, mogą 

one zginąć dopiero  

w temperaturze 

powyżej 70°C.”

jednak poza szpitalami ręce myje się w zasadzie wtedy, kiedy widać, 

że są brudne, po wyjściu z toalety i po wycieraniu nosa.

Mycie samą wodą nie usuwa wszystkich drobnoustrojów

Bakterie powodujące skażenie 

żywności oraz wirusy 

grypy przenoszą się bez 

trudu z zanieczyszczonych 

powierzchni na ręce.

Produkty przetestowane 

zgodnie z normą EN 1499 

usuwają i zabijają bakterie  

pod warunkiem przestrzegania 

procedur prawidłowego  

mycia rąk.

Przed:

Po:

Nieprawidłowe mycie rąk

 

Prawidłowe mycie rąk 



Dezynfekcja rąk dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny.  
Wszystko w Twoich rękach. 

Nieprawidłowe techniki dezynfekcji, niewystarczająca ilość produktu i zbyt 

krótki czas kontaktu to najczęstsze błędy popełniane podczas dezynfekcji 

dłoni. Ilustracja przedstawia obszary, które są najczęściej traktowane 

nieprawidłowo w czasie mycia i dezynfekcji rąk.

Nawet kartka papieru może stanowić ryzyko przeniesienia infekcji.

Badanie przeprowadzone poza obszarem publicznej służby zdrowia 

potwierdziło, że papier stanowi istotny czynnik ryzyka przy przenoszeniu 

szkodliwych drobnoustrojów, poza kontaktami z klientem. 

134 pracowników administracji publicznej w Niemczech wzięło udział  

w rocznym badaniu, którego celem była analiza roli dezynfekcji rąk. 

„Poza istotnym obniżeniem poziomu absencji, stwierdzono ograniczenie 

takich objawów jak katar, gorączka czy kaszel. Skutki ekonomiczne 

wynikały (...) ze spadku efektywności związanego z obniżoną wydajnością 

na stanowisku pracy”.    

Źródło: Raport o zdrowiu DAK 2004, Niemcy

W szczególnych miejscach takich jak miejsca przygotowywania posiłków, 

szpitale i domy opieki stosowanie procedur starannej dezynfekcji rąk może 

być konieczne w celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów 

prawnych.

PONIEWAŻ HIGIENA MA ZNACZENIE 

Najczęściej omijane

Często omijane

Najrzadziej omijane

MIKROORGANIZMY SĄ
NIEWIDOCZNE I MOGĄ
ROZPRZESTRZENIAĆ SIĘ
NIEZAUWAŻONE
MIĘDZY LUDŹMI LUB 
POWIERZCHNIAMI

Zewnętrzna
strona dłoni

Wewnętrzna  
strona dłoni



Przestrzeganie wymogów  
to uniwersalne wyzwanie

Najważniejsze powody niedostatecznego przestrzegania wymogów higieny rąk to:

Oprac. na podst.: D. Pitteta „Improving compliance with hand hygiene in hospitals (Poprawa poziomu przestrzegania zasad higieny rąk w szpitalach)”. Infect Control Hosp 
Epidemiol 2000:21;381-6

Istnieje kilka powszechnych wymówek związanych z niedostateczną higieną rąk:

W moim przypadku ryzyko przyniesienia zarazków 

do domu jest niższe niż w przypadku moich 

współpracowników” „ Nie mogłem prawidłowo umyć rąk,

bo nie było mydła

„ „
Nie umyłam rąk, bo skończyły 

się papierowe ręczniki  

„ „
Zawsze myję ręce, ale tylko wodą„ „

Podrażnienia spowodowane 
przez suchość skóry Ograniczony dostęp  do umywalki

Brak mydła i ręczników

Brak czasu

Brak wiedzy

  Brak wzorów do 
naśladowania i zły przykład 
ze strony współpracownikówOdrzucenie rekomendacji

       Przekonanie, że  
ryzyko infekcji jest      
             niewielkie

PRODUKTY

SZKOLENIA

DOZOWANIE

INSTRUKCJE



Ogranicz potencjalne ryzyko, pozwalając, 

odpowiednich zasad
Ecolab jako światowy lider rozwiązań w zakresie higieny rozumie wyzwania, 

jakie stoją przed Państwem. Nasz doświadczony przedstawiciel może 

Państwu pomóc, oferując indywidualne rozwiązania z zakresu higieny rąk:

 
 Wybór produktów i opracowanie polityki

 Wybieramy najwłaściwsze produkty do higieny dłoni  

 i pomagamy przy opracowaniu procedur potrzebnych 

 w Państwa działalności.

 Zapewnienie odpowiedniego otoczenia

 Pomagamy określić, jakie zmiany są niezbędne do  

 zapewnienia efektywnej higieny rąk. Możemy doradzić,  

 gdzie powinny znajdować się umywalki i dozowniki.

 Szkolenia

 Szkolimy pracowników w zakresie prawidłowych procedur  

 higieny rąk, z wykorzystaniem łatwych do  

 zapamiętania technik.

 Ustalanie trwałych standardów higieny  

 - regularne szkolenia proceduralne

 Podczas regularnych wizyt serwisowych zapewniamy    

 dodatkowe przeszkolenie oraz przypomnienie  

 właściwych procedur.

PONIEWAŻ JAKOŚĆ OBSŁUGI MA ZNACZENIE

WZROST
ŚWIADOMOŚCI
I WRAŻLIWOŚCI

NA RYZYKO

ZMIANA
ZACHOWAŃ

MOTYWOWANIE DO
PRZESTRZEGANIA

ZASAD

odpowiednich zasad
Ecolab jako światowy lider rozwiązań w zakresie higieny rozumie wyzwania, 

jakie stoją przed Państwem. Nasz doświadczony przedstawiciel może 

Państwu pomóc, oferując indywidualne rozwiązania z zakresu higieny rąk:

Wybór produktów i opracowanie polityki

Wybieramy najwłaściwsze produkty do higieny dłoni 

i pomagamy przy opracowaniu procedur potrzebnych

Zapewnienie odpowiedniego otoczenia

Pomagamy określić, jakie zmiany są niezbędne do 

zapewnienia efektywnej higieny rąk. Możemy doradzić, 

gdzie powinny znajdować się umywalki i dozowniki.

Szkolimy pracowników w zakresie prawidłowych procedur

higieny rąk, z wykorzystaniem łatwych do

Ustalanie trwałych standardów higieny

- regularne szkolenia proceduralne

Podczas regularnych wizyt serwisowych zapewniamy 

dodatkowe przeszkolenie oraz przypomnienie



Regularne cykle szkoleń służą właściwemu 
wdrożeniu i utrzymaniu wysokich standardów  
higieny
Do warunków koniecznych zapewnieniu doskonałej higieny rąk należą dostepność produktów oraz znajomość 

odpowiednich procedur. Ecolab doradza w kwestii optymalnego rozmieszczenia dozowników i pomaga 

w wyszkoleniu personelu z zakresu stosowania prawidłowych procedur higieny rąk.

Obniżamy ryzyko dzięki odpowiednio rozmieszczonym dozownikom:

 Miejsca odbierania jedzenia

 Miejsca przygotowywania   
 jedzenia

 Stanowiska serwowania

 Bufety i bary sałatkowe

 Wejścia

 Toalety

  Windy

 Stołówki

 Inne miejsca o dużym 
 natężeniu ruchu

Wszechstronny Pakiet Higieny Rąk, pomocny przy motywowaniu do przestrzegania zasad:  

 Podczas wizyt serwisowych   

 personel szkolony jest w zakresie    

 prawidłowych procedur,  

 zgodnie z EN1499 i EN1500

Zmiana nastawienia
Budowanie świadomości i zwiększanie 

wrażliwości na kwestię higieny to klucz 

do wyegzekwowania przestrzegania zasad.

Odpowiednio rozmieszczone 

naklejki pomogą personelowi 

pamiętać o myciu rąk

Proste i skuteczne plakaty 

przypominają personelowi 

o prawidłowych procedurach

zgodnie z EN1499 i EN1500

Film szkoleniowy - higiena rąk

 
Dozwonik Maximum Dozwonik AM 800



Linia produktów Epicare 

- środki do mycia i pielęgnacji rąk i skóry

 

 

  Produkt Opis Przeznaczenie Opakowanie Symbol

Mydło kosmetyczne

Epicare 2 Foam

Pianka do mycia 
bez dodatków
zapachowych
i barwników     

Dłonie
i skóra 6 x 400 ml

Mydło higieniczne 
do rąk bez 
dodatków
zapachowych
i barwników    

Dłonie 12 x 500 mlEpicare 3

Do wszystkich
produktów płynnych 
w naszych butelkach 
o pojemności 500 ml

Pojemnik Pojemność
500 ml Maximum 2 

Maximum 6 Do pianki
Epicare 2 Foam Pojemnik Pojemność

400 ml 

   

Dozowniki

Zbiornik
dozownika
można wypełnić
produktami 

Dozownik 
AM 800 Pojemnik Pojemność

800 ml 

Stosowanie odpowiednich procedur higieny rąk chroni Państwa personel,
klientów oraz Państwa działalność.

Więcej informacji można uzyskać u najbliższego przedstawiciela
firmy Ecolab.

Należy zachować należytą ostrożność przy stosowaniu preparatów dezynfekujących. 
Przed rozpoczęciem stosowania produktów należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety i informacji 
o produkcie.

Produkt Opis Przeznaczenie Opakowanie Symbol

9073760

9025490

Mydło
antybakteryjne do
rąk bez dodatków
zapachowych
i barwników    

Dłonie
12 x 500 ml

3 x 5 l
Epicare 5

Mydło antybakteryjne

   Produkt Opis Przeznaczenie Opakowanie Symbol

9052580

9004730

Dezynfekcja dłoni

Ochrona dłoni

Mydło dezynfekcyjne 
do rąk bez dodatków 
zapachowych 
i barwników

Dłonie 6 x 500 mlEpicare Des

   Produkt Opis Przeznaczenie Opakowanie Symbol

9057890

Emulsja ochronna 
do pielęgnacji dłoni 
bez dodatków 
zapachowych

Dłonie 6 x 500 mlEpicare 
Hand Protect

   Produkt Opis Przeznaczenie Opakowanie Symbol

9047670

Balsam 
pielęgnacyjny 
do skóry 

Dłonie
i skóra 12 x 500 mlEpicare 7

   

Pielęgnacja dłoni

Produkt Opis Przeznaczenie Opakowanie Symbol

9025570

Balsam 
do pielęgnacji 
skóry

Dłonie
i skóra 12 x 200 mlEpicare 9 9054460

10000005

10001378

10018124



Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków

tel. 12 297-68-00, fax: 12 297-68-01
www.ecolab.pl




