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FERTŐTLENÍTŐSZEREK A FOGÁSZATBAN



A KEZEK ÁLLAPOTÁVAL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK

• A köröm-toilette terjedjen ki a körömre, a köröm alatti területre, 

a körömágyra, valamint a köröm körüli bőrképletekre.

• A körmöknek rövideknek (<0,5 mm) és lekerekített 

(legombölyített végűekne)k kell lenniük

• Munkavégzés közben gyűrűk, műkörmök, festett körmök, 

karkötők, karóra viselése tilos

• Sebes, ekcémás, egyéb gyulladásos bőrfolyamat esetén 

közvetlen betegellátás nem végezhető



A 

KÉZMOSÁSSAL/KÉZFERTŐTLENÍTÉSSEL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK I.

• Szappannal és folyó, langyos vízzel történő kézmosást munkába 

lépéskor, étkezés előtt, WC-használat után végezzünk. 

• Alkoholos kézfertőtlenítő szerrel történő higiénés kézfertőtlenítést (ún. 

alkoholos kéz-bedörzsölést) kell végezni minden olyan munkavégzés 

előtt, illetve után, mikor a kezeken látható szennyeződés nincs. 

• Az alkoholos kéz-bedörzsölés higiénés kézfertőtlenítés módszerét nem 

lehet alkalmazni spóraképző baktérium okozta fertőzés (C.difficile) vagy 

annak gyanúja esetén. 

• Az alkoholos kézbedörzsölés higiénés kézfertőtlenítés módszerét nem 

ajánlott alkalmazni enterális járványok esetén. 

• Egyfázisú tisztító fertőtlenítő szerrel történő kézfertőtlenítést akkor kell 

végezni, ha a kézen látható szennyeződés van. 



A 

KÉZMOSÁSSAL/KÉZFERTŐTLENÍTÉSSEL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK II.

• A kezek szárítását egyszer használatos 

papírtörölközővel, vagy automata textiltörölköző-

adagolóval kijuttatott, rolnis, egyszer használatos 

textiltörölközővel lehet végezni. 

• Többször használható textiltörölköző használata tilos! 



A SZAPPANOS-, ANTIMIKROBIÁLIS

HATÁSÚ SZAPPANOS KÉZMOSÁS

VÉGREHAJTÁSA

• A kézmosáshoz folyó, langyos vízzel nedvesítsük be a kezeket, 

majd a kéz teljes felületének befedéséhez szükséges, fali 

adagolóból kijuttatott folyékony szappant juttassunk az egyik 

kézre. Ezt követően kevés vízzel történt habképzés mellett 

oszlassuk el a szappant mindkét tenyéren, majd az egész kéz 

felületén. A kézmosás befejezése után öblítsük le a kezeket 

folyó, langyos vízzel az ujjak végén kezdve a csukló irányába. 

(A kezek leöblítésére forró víz nem alkalmas, mert 

megnövelheti a dermatitisz kockázatát.)



KÉZFERTŐTLENÍTÉS VÉGREHAJTÁSA 

ALKOHOLOS KÉZFERTŐTLENÍTŐ 

SZERREL (ALKOHOLOS KÉZ-

BEDÖRZSÖLÉSSEL) 

• Adagolóból készítményt (oldat, vagy gél) juttatunk az egyik 

tenyérbe, majd ezt a kéz egész felületén eloszlatjuk úgy, hogy 

a kezeken kezeletlen rész ne maradjon, kíméletesen a kéz 

bőrébe dörzsöljük száradásig. A bedörzsölés időtartama – adott 

készítmény használati utasításának megfelelően – általában 

20-30 másodperc. Fontos, hogy a bedörzsölés időtartama alatt 

a kezeket víz nem érheti, a bedörzsölés egész időtartama alatt 

a bőrfelszínnek a fertőtlenítőszertől átitatottnak kell lennie! 



FERTŐTLENÍTŐ KÉZMOSÁS 

FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ 

FOLYÉKONYSZAPPANNAL (EGYFÁZISÚ 

KÉZFERTŐTLENÍTÉS) 

• A kézfertőtlenítő szappanok közös jellemzője, hogy az antimikrobiális
hatóanyagon/hatóanyagokon kívül szennyoldó, szennyeltávolító hatású 
felületaktív anyagokat (tenzideket), valamint bőrvédő adalékanyagokat is 
tartalmaznak. 

• Előnyük, hogy a fertőtlenítő kézmosás időtartama alatt a bőr felületén lévő 
átmeneti (tranzitórikus) mikroflóra elpusztításán kívül feloldják a bőrön lévő 
szennyeződéseket, és a készítmény leöblítésekor ezek a szennyeződések 
eltávolíthatók. 

• Ezekkel a készítményekkel akkor kell végezni fertőtlenítő kézmosást, amikor a 
kezek szemmel láthatóan szennyanyaggal (váladékkal, stb.) kontaminálódtak. 
Ebben az esetben a mikrobák elpusztításán kívül a szennyeződés eltávolítása 
is a cél. 

• A fali adagolóból a készítményt az egyik tenyérbe adagolunk, majd ezt mindkét 
kézen egyenletesen eloszlatjuk. A készítményből egy kevés langyos víz 
hozzáadásával habot képezünk és a kéz bőrén kíméletesen eldörzsöljük az 
adott készítmény használati utasításának megfelelő behatási (expozíciós) 
ideig. Ez általában 30 másodperc. A behatási idő letelte után a készítményt 
folyó, langyos vízzel alaposan öblítsük le, majd szárítsuk.



AJÁNLÁS (OTI) 

I. SEBÉSZI BEMOSAKODÁS

• Dedosept Tinktura (színtelen)

• Hatóanyag: fenol derivátum alkoholos oldata

• Betadine szappanos oldat

• Hatóanyag: polivinil jodid (jodofor) vizes oldata

• Spitaderm

• Hatóanyag: klórhexidin glukonát alkoholos oldata

• Bradoderm

• Hatóanyag: benzil-dodecil-bis ammóniumklorid alkoholos 

oldata



AJÁNLÁS (OTI)

II. MŰTÉTI BŐRFERTŐTLENÍTÉS

• Dedosept tinktúra (színezett)

• Betadine solutio

• Spitaderm

• Braunol

• Hatóanyag: polivinil jodid vizes oldata



AJÁNLÁS (OTI)

III. KÉZBŐR FERTŐTLENÍTÉS

• Spitaderm

• Bradoderm

• Kvaternol

• Hatóanyag: alkil-dimetil-benzil ammónium klorid



AJÁNLÁS (OTI)

IV. INJEKCIÓZÁS, PUNCTIO, VÉRVÉTEL 

ELŐTTI BŐRFERTŐTLENÍTÉS

• Arugeen spray

• Hatóanyag: fenol

• Sol. iodi alcoholica

• Hatóanyag: fémjód alkoholos oldata

• Betadine solutio

• Dedosept tinktura



AJÁNLÁS (OTI)

V. MŰSZEREK FERTŐTLENÍTÉSE

• Haemosol

• Hatóanyag: hidrogén peroxid és tisztítószer alkoholos 

oldata

• Sekusept pulver

• Hatóanyag: Na perborat, tetraacetyl-ethylén-diamin és 

korrózió inhibitor

• Sekusept-forte

• Hatóanyag: aldehid + benzalkonium klorid és korrózió 

inhibitor



SPECIÁLIS FOGORVOSI 

VONATKOZÁSOK

• Endodoncia:

• Követelmények:

• Síkosító hatás

• Sterilizáló, vagy legalább fertőtlenítő hatás

• Szövetoldó hatás

• Alacsony toxicitás

• Alacsony felületi feszültség

• Smear layer eltávolítása

• Hatástartam



MIT?

• Nátrium-hypoclorit – 0,5-5,25 % - oldja a szerves zsírsavaka és aminosavakat, 

antimikrobális hatás

• Klórhexidin – 2% - antimikróbás, kelátképző , oldja asmear layer és dekalcifikálja a 

dentint (gram +, -, anaeron, aerob, gombák)

• Klorogén – 2-3% 

• EDTA – 17% - kelátképző, síkosító, oldja a smear layert

• Hidrogén-peroxid – 3% - főleg vérzéscsillapításra, csatornaöblítésre nem (emphisemát

okozhat)

• Klór-dioxid (solumium) – 0,025% - 1 perc behatási idővel, illékony, jól penetrál



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!



Antiszeptikumok

➢ Funkcionális hagyományos fertőtlenítő
alapminőséget nyújt, 

az előírt minimum követelményt biztosítja, 

Biztonságot nyújtó termékek

➢ Minőségi fertőtlenítők 

alapminőséget felülmúlja

gyorsabb behatási idő, szélesebb spektrum, 

bőr- és eszközvédelem

Minőségi és biztonságot nyújtó termékek

➢ Minőségi biofertőtlenítők

nem tartalmaz szerves vegyületet, halogént,

alkoholt és aldehidet  

nem allergizál, vízre és oxigénre bomlik   

Minőségi és biztonságot nyújtó termékek 

az emberi egészséget környezetbarát módon védi



Nanosept

Új klórmentes fertőtlenítőszer széles antimikrobiális spektrummal.
Baktericid (MRSA is) 1-3 perc

Fungicid, sporocid 30 perc

Tuberculocid 60 perc

Virucid hatás 30 perc (25%-os vizes oldata)

Tartalmaz: hidrogén- peroxidot – azonnali fertőtlenítő hatás

nanoezüst szemcséket – tartós fertőtlenítő hatás

A felületen visszamaradó ezüst 5 nap után is fertőtlenít!

Elszíneződésre érzékeny felületekre előzetes teszt kell!



Nanosept előnyei klóros tisztítószerekkel szemben

Klórtartalmú fertőtlenítők Nanosept

Környezetre ártalmas, veszélyes 

anyag

Vízre és oxigénre bomlik, így nem 

szennyezi a környezetet

Erősen mérgező H2O2-t az ezüstmolekulák stabilizálják

Roncsolja a tisztítandó felületet Nem korrozív

Kellemetlen szag Színtelen, szagtalan folyadék

Nyálkahártyát károsít Klór- és aldehid- mentes

Klór bizonyítottan felelős különböző 

rákbetegségek kialakulásáért

Száradás után nem mérgező



Felhasználási területek

Víztisztítás - ivóvíz, vízhálózatok

Úszómedencék

Humán és állategészségügy

Gyógyszergyártás

Élelmiszeripar

Közintézmények (tanintézmények, szociális otthonok, sportlétesítmények, stb.)

Szépségszalonok

Háztartások

Klímaberendezések





Infekció kontroll és protokoll

CDC – Centers for Disease Control; QUAPI – Quality Assurance and Performance Improvemnt; HD - hemodyalisis



Gombaellenes szerek

2019



Gombavilág

Aspergillus

Fusarium

Candida albicans

Saccharomyces Hystoplasma

Sporothrix

Egy v. többsejtű gombák
Nagyságuk: 5-100 µm

http://www.primidi.com/images/aspergillus_fumigatus.jpg


A világ legnagyobb és

legöregebb élőlénye

Mézgomba telep – 2400 éves

Blue Montain hegységben

Oregon állam



Human patogén gombák

Kb. 200 gombafaj okozhat humán fertőzést

Hajlamosító tényezők

Általános – gyógyszerek: széles spektrumú antibiotikus kezelés, 
immunszupresszió, 

szteroidok

betegségek: diabetes, AIDS, leukémiák

dohányzás

Lokális – szájnyálkahártya gombás fertőzése

műfogsor (30-60%), 

rossz szájhigiéne, xerostomia, túlzott cukorfogyasztás

Kórképek igen változatosak

felületi fertőzések

fatális kimenetelű invazív fertőzések



A szervezetben lévő mikroflóra-egyensúly 

felbomlásának jelei

➢ allergiák és táplálékokkal szembeni érzékenység 

➢ súlyproblémák, szénhidrát/cukor, éhségrohamok 

➢ gyakori fáradtság, koncentrációs zavar 

➢ gyakori székrekedés vagy hasmenés 

➢ emésztési panaszok, pl. reflux 

➢ alvásproblémák, éjszakai izzadás 

➢ fájdalmas ízületi gyulladások, izommerevség 

➢ légzésproblémák, 

➢ fogíny- és fogbetegségek 

➢ gyakori megfázások, influenza és fertőzések 

➢ akné, ekcéma, lábgomba 



Mycosisok felosztása

Feltétlen patogének
ép szervezetben, szövetekben okoznak fertőzést

➢ Felületi: bőr, köröm, haj – keratinizált szövetek
dermatophytonok (Epidermophyton, Trichophyton, Microsporium)

➢ Subcutan: talajban, bomló vegetációban 
(Cladosporium, Phialophora)

➢ Szisztémás: talajgombák okozzák  főleg inhaláció útján
(Coccidioides, Histoplasma, Blastomyces)

Fakultatív patogének
csak legyengült állapotban, hiányos immun- ill. hormonműködés esetén

AIDS, Candida és rokon élesztőgombák, Criptococcus, Aspergillus



Humán patogén gombák osztályozása

➢ Egysejtű vagy sarjadzó gombák (élesztők)

Candida Cryptococcus

Saccharomyces Trichosporon

➢ Többsejtű vagy fonalas gombák
Alternaria Aspergillus

Fusarium Penicillium

➢ Dimorf gombák
Blastomyces dermatitidis

Histoplasma capsulatum

Paracoccidioides brasiliensis

Sporothrix schenkii

http://fromagedumois.org/uploaded_images/Roquefort-708924.jpg
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Dimorf gombák

➢ 37 fokon élesztő gombák

➢ 25 fokon fonalas gombák

Blastomyces dermatitidis



Gombás fertőzés kialakulása

➢ Belépési kapuk
légutak

bőr
urogenitális nyálkahártyák
száj, gyomor- és bélrendszer

➢ Szervezet ellenálló képessége
endothel és epithel szövetek épsége

normál mikroba flóra
fagocitózis, komplement rendszer
IgA, citokinek, interferon



Gombaellenes szerek hatásmechanizmusa





Mycosis kezelése

Felületi

Polyen makrolidok (Nystatin)

Imidazolok

Antiszeptikumok

Egyéb származékok

Szisztémás

Polyen makrolidok (Amphotericin)

Azolok
Egyéb származékok

Kezelés időtartama: min. 2-3 hét, esetleg hónapokig



Lokális kezelésre

➢ bőr 

➢ nyálkahártya fertőzéseiben 

(száj, gyomor-bél rendszer, hüvely)

oldat, csepp, tabletta, kúp, kenőcs, hintőpor

➢ fel nem szívódó vegyületek

fungisztatikus antiszeptikumok - specifikusan 
gombákra ható fertőtlenítők



Antiszeptikumok 

jód
Sol. iodi alcoholica 
Spir. iodosalicylatus 

Komplexet képez a gombák aminosavjában lévő 
aminocsoportokkal



Antiszeptikumok

savak pH 3-6 között fungisztatikus, 
pH 3 alatt fungicid

bórsav  - acidum boricum (natrium tetraboricum)

Glycerinum boraxatum
Sol. Castellani sine fuchsino 

ecetsav - Sol. antimycotica 
Spars. antimycoticum 

benzoesav, natrium-parachlorbenzoát - Mycosid hintőpor

szalicilsav - Lorinden A, T kenőcs
Spir. salicylatus 2% 
Spir. sal. cum resorcino 



szerves klórvegyületek
chlorphenesin
hexachlorophen, Sol. hexachloropheni 

Spars. hexachlopheni 
chlorhexidin, Alkcema, Alksebor kenőcs, Septofort tabl.
chlorchinaldol, Chlorosan, Sterosan

karbol-fukszin Sol. Castellani 
Sol. Castellani sine resorcino 

genciánibolya Sol. tricolorata 

kén - enyhe hatású, Sparsorium antimycoticum 

invert szappanok – kationaktív detergensek -enyhe hatású
benzalkónium klorid

Antiszeptikumok 



Specifikusan gombákra ható szerek 

Polyen makrolidok

Nystatin drg. , kenőcs, oldat, kúp 

sejtmembrán permeábilitásában okoz zavart
Candida, dermatophyton, Cryptococcus, 
Histoplasma, Blastomyces

nem szívódik fel
parenterálisan toxicus
profilaktikusan: DM-ban, leukémiában, szteroidkezelés során

Natamycin - Pimafucin krém
Fusarium, Cephalosporum, Candida

Candicidin - Candida fertőzésre



Imidazolok: széles spektrumú szintetikus vegyületek 

Candida, dermatophytonok, Aspergillus, Coccidioides,  Histoplasma, Trichomonas 

membránszerkezetet változtatják meg

gátolják az ergoszterol szintézist
elsősorban bőr és hüvely fertőzésekben alkalmazhatók

Clotrimazol, Canesten kenőcs, oldat, hüvelytabl.,

Flutrimazol, Micetal oldat, krém, gél, Canifug spray, 

Candibene krém, spray

Miconazol, Miconazol kenőcs, Daktarin inj.,

+ Klion-D hüvelytabl., Mycosolon krém,

Econazol, Pevaril krém, paszta, hüvelykúp, lipogél

Bifonazol, Mycospor krém, oldat

Specifikusan gombákra ható szerek 



Egyéb
Tolnaftat, Chinofungin, Digifungin hintőpor, spray,

dermatophytosis, pityriasis

Ciclopirox olamin krém, oldat, krém, hintőpor,körömlakk

Amorolfin, Loceryl körömlakk, krém

Undecilénsav, Lubex emulzió, Zinkundan krém

Specifikusan gombákra ható szerek 



Szisztémás fertőzésre

➢ Polyen makrolid Amphotericin-B

➢ Azolok imidazolok - ketokonazol

triazolok - fluconazol

itraconazol

voriconazol

➢ Egyéb fluorcytozin

griseofulvin

terbinafin



Szisztémás fertőzésre

Polyen makrolid
Amphotericin B, Fungizone inj. 50.000 NE (0.1 g/ml)

sejtmembrán permeábilitását növeli (rezistencia a Candida fajoknál)

p. os nem hat, 90% fehérjekötés
placentán átjut

indikáció: meningeális, pulmonalis, pericardialis, húgyúti mycosisban
Candida sepsisben
immunszuppresszív kezelés mellett

mh.: hidegrázás, láz 40 C, fejfájás, hányinger, hányás,
epileptiform görcs,
vesekárosodás, májkárosodás
elektrolitzavarok
csontvelő-károsodás
ritmuszavarok, allergiás reakciók



Azolok
Imidazolok

Ketoconazol, Nizoral tabl., krém, shampon

ergosterol szintézist gátolja
H2-blokkolók, antacidok gátolják a felszívódást, 
90% plazmafehérje kötés

indikáció: histoplasmosis, paracoccidiomycosis, blastomycosis
candidiasis, dermatomycosis

antagonizmus miatt Amphotericin-B-vel NEM adható

mh.: májnekrózis
szédülés, álmosság 
szteroid anyagcsere zavara
reverzibilis Candida rezisztencia 

Szisztémás fertőzésre



Szisztémás fertőzésre

Triazolok
Fluconazol, Diflucan 50, 100, 150 kapsz., 2 mg/ml inf.,

ergoszterol bioszintézist gátolja
kevés mellékhatása van 
(átmeneti májenzimszint emelkedés)

Itraconazol, Orungal kapsz.,
99% kötődik szérumfehérjéhez
tüdőaspergillosisban kiszorítja az Amphotericin-B-t

Voriconazol - Vfend 50, 200 mg filmtabl., por infúzióhoz
fluconazolra hasonlít



Egyéb

Flucytozin, Ancotil tabl., inf.,

5-fluorocytosint juttat be a sejtbe, így meggátolja a DNS szintézist

főleg Amphotericin B-vel kombinálva 

indikáció: candidiasis, tüdő aspergillosis, 
Cryptococcus meningitis

mh.:   csontvelő-károsodás

hajhullás 

reverzibilis hepatomegalia 

Szisztémás fertőzésre



Egyéb

Griseofulvin, 

Griseofulvin (forte) tabl., Gricin tabl.,

Penicillium termeli 

mitózisgátló

nehezen szívódik fel (zsíros ételek elősegítik a felszívódást)

keratinprekurzor sejtekben rakódik le (haj, szakáll, köröm)

mh.: allergia, fotoszenzitivitás
hepatotoxicitás, 
teratogén, karcinogén 

Szisztémás fertőzésre



Szisztémás fertőzésre

Egyéb

Terbinafin, Lamisil tabl., krém, gél, spray, 

Tebrisil 125, 250 mg tabl. 1% krém

dermatomycosisok, candidiasis, pityriasis versicolor

ergoszterol bioszintézist gátol

terhességben nem javallt



Szisztémás betegségekhez kapcsolódó 

szájüregi gombafertőzések

Szoros összefüggés az általános állapot és a szájüreg elváltozásai között

Candidiasis – akrilát fogsort viselők esetén 50-70%

Allergia – mucosa régóta fennálló allergiás irritációja talaján megtelepedett 

gombatörzsek

Asthma bronchiale – inhalációs kortikoszteroid terápia – orális candidiasis 12%

Autoimmun betegségek – Sjögren szindróma, RA, DM I.

biológiai terápia  (TNF blokád)+ metothrexat+szteroid –

infekciók kialakulása, fertőzések szóródása

Protonpumpa gátlók tovább ronthatják a helyzetet



Szisztémás betegségekhez kapcsolódó 

szájüregi gombafertőzések

Aspergillosis

Candida-fertőzés után a második leggyakoribb opportunista gomba

Többnyire belégzés útján

Orofaciális megjelenés 

arc melléküregeiben, szájüregben, gégében és arc bőrén

Sárgás v. fekete elszíneződés, nekrotizáló, fekélyes alapon, nyelv 

hátsó felén pl.



Szisztémás betegségekhez kapcsolódó 

szájüregi gombafertőzések

Blastomycosis –
szájüregben fekélyek, granulomatosus, verrucosus léziók

Cryptococcosis – madarak
lilás csomók v. fekélyek gingiván, kemény és lágy szájpadon, 

pharinxban ill. foghúzás után az alveolusban



Szisztémás betegségekhez kapcsolódó 

szájüregi gombafertőzések

Terápia

polyrezisztens törzsek száma nő – ezért lokális kezeléssel javasolt 

kezdeni

Magyarországon Nystatin krém, szuszpenzió, cukorka, tabletta, 

glicerines borax, clotrimazol krém

Amphotericin (AmphoMoronal) egyedi importból beszerezhető

Candidiasis – ha a lokális kezelés nem hatásos, fluconazollal kell kezdeni, 

majd itraconazol

Kifejezetten szájüregi alkalmazásra fejlesztették ki a fluconazol orális 

szuszpenziót, mely lokális és szisztémás hatást is kifejt.



Szisztémás betegségekhez kapcsolódó 

szájüregi gombafertőzések

Nem-immunhiányos betegeknél alkalmazott dózis  jelentősen eltér.

Pl. fluconazol egyszeri 400-800 mg telítő adag után, napi 100-200 mg 

adag lehet, 10-14 napig, de lehet sokkal tovább is

Pontos adagolást egyénileg  kell meghatározni

Azoloknak sok a gyógyszerkölcsönhatása – emelt adagoknál erre 

figyelni

Immunhiányos betegek esetén gyakori a szájüregi candida fertőzés 

kiújulása – folyamatos ellenőrzés, gondozás



Gyógyszeres interakció

Metronidazol és fluconazol befolyásolja a warfarin 

metabolizmusát a CYP-2C9 enzim gátlása révén

INR értéke drámai módon megnő, súlyos vérzést okozhat

Acenockumarol (Syncumar) is így metabolizálódik

Gyomor és intracraniális vérzések


