
DESCOPER~  ROBOTUL DISTRUG~TORUL DE GERMENI!

Tehnologie UNIC~
  cu lumin` UV-C cu Xenon pentru

 REDUCEREA infec]iilor intraspitalice[ti.

Nimeni
nu vrea
s` fie 
bolnav
de dou` ori.

• REDUCEREA SEMNIFICATIV~ A
INFEC}IILOR NOSOCOMIALE
În doar 5 minute,  germenii  [i  micro-
organismele sunt reduse cu pån` la 99,0%.

• REDUCEREA COSTURILOR ASOCIATE
INFEC}IILOR NOSOCOMIALE
Reducerea consumului de antibiotice [i
reducerea costurilor de spitalizare.

• SIGURAN}A UTILIZ~RII
NONTOXIC! Xenonul este un gaz inert.

• PESTE 27 DE STUDII DE EVALUARE A
EFICIEN}EI
Verificate în spitalele din SUA.
https://www.sanimed.ro/xenex_1523.html

• REZULTATE RAPIDE
Robotul XENEX distruge sporii Clostridium
difficile, MRSA [i VRE în maximum 5 minute.

REZULTATELE CONTEAZ~ CEL MAI MULT

Peste 2000 de spitale folosesc Robotul XENEX

• LUMIN~ UVC PULSAT~ CU XENON  
Tehnologia Xenex ofer` o dezinfec]ie rapid` 
[i eficient` folosind lumina pulsat` cu Xenon, 
de mare intensitate.

• VIZUALIZAREA RAPOARTELOR ÎN 
CLOUD
Raportare flexibil`, se înregistreaz` pe un 
portal securizat, al platformei Xenex.

• COSTURI REDUSE
Solu]ie viabil`, costul per ciclu de 5 minute 
pentru dezinfec]ia terminal` fiind de 
aproximativ 1 €.

• SESIUNE DE LUCRU SILEN}IOAS~
Îmbun`t`]irile aduse robotului îl fac pe acesta 
mai silen]ios [i perfect pentru zonele din 
spital ce au nevoie de lini[te.

• SENZORI DETECTARE MI{CARE
Sistemul este prev`zut cu 3 senzori, care pot 
detecta mi[carea personalului din saloane, 
activând sistemele de protec]ie pentru 
oprirea automat` a ciclului de dezinfec]ie.

• AUTO-UPDATING SOFTWARE
Software intuitiv, update automat, pentru 
ad`ugarea de noi caracteristici.

• AUTO-DIAGNOSTICARE
Robotul raporteaz` imediat dac` apar 
probleme de func]ionare.

• HARDWARE REZISTENT
Hardware proiectat pentru durabilitate [i 
fiabilitate extrem`.

THE ONLY FULL SPECTRUM™ PULSED XENON DISINFECTION ROBOT
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PREG~TIT PENTRU SPITALELE DIN ROMÂNIA

R`spunzând nevoilor Sistemului Sanitar Românesc 
în care una dintre cele mai mari probleme identificate 
o reprezint` infec]iile nosocomiale [i intraspitalice[ti,
Sanimed International Impex SRL aduce aceast`
tehnologie pentru prima dat` în România. Robotul
LightStrike proiectat de Xenex reprezint` cea mai
avansat` tehnologie de dezinfec]ie din ziua de azi.

Cum func]ioneaz` ? 
Robotul XENEX emite lumin` în spectrul UVC. 
Germenii nu [i-au dezvoltat nici o metod` natural` 
de ap`rare împotriva UVC.  

4 Mecanisme de Distrugere: 

1. Fotodimerizare:
deteriorarea ADN-ului

2. Fotosplit: ruperea ADN-ului

3. Fotohidra]ie:
inhibarea func]iilor ADN-ului

4. Fotocrosslinking:
deteriorarea peretelui celular [i
producerea lizei

EFICIEN}A ROBOTULUI XENEX

Eficacitate Validat` de Laborator 
Într-un ciclu de 5 minute, urm`toarele organisme 
au fost reduse cu pân` la 99,0%, în mai multe 
laboratoare independente de testare:

Microorganisme
•  Acinetobacter baumannii
•  Aspergillus niger (black mold)
•  Bacillus cereus spores
•  Bacillus pumilus spores
•  Bacillus subtilis spores
•  Candida albicans
•  Canine parvovirus (ebola surrogate) 

Clostridium difficile “C. diff” sopores “NAP 1”
•  Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE)
•  Escherichia coli@E.coli (KREC)
•  Infectious bursal disease virul (IBDV)
•  Klebsiella oxytoca
•  Klebsiella pneumoniae
•  Middle East Repratory Syndrome-Coronavirus 
(MERS-CoV)

Methicillin-resitant Staphykiciccys ayreas (MRSA)
•  MS2 bacteriophage virus
•  Mycobacterium fortuitum
•  Mycobacterium tuberculosis
•  Feline calicivirus (norovirus surrogate)
•  Pseudomonas aeruginosa
•  Proteus mirabilis
•  Proteus morganii
•  Proteus vulgaris

Staphylococcus aureus
•  Staphylococcus epidermidis 

Vancomycin-resistant enterococci (VRE)
•  Vaccinia virus
•  Vesicular stomatitis virus (VSV)

Rezultate Dovedite:

• de 7 ori mai eficient decât cur`]area 
tradi]ional`;

•  100% reduce patogenii r`spunz`tori de 
infec]ii ale pielii;

• de 16 ori mai eficient la neutralizarea 
stafilococului auriu rezistent la meticilin` 
MRSA, fa]` de alte tehnici de dezinfectare;

• de 25.000 ori mai intens` - lampa 
genereaz` o lumin` local` mai puternic` 
decåt lumina ambiental`.

Cum se pozi]ioneaz` robotul în salon?

CÂT REZIST~ PATOGENII LA AC}IUNEA ROBOTULUI?

  Germ-Zapping RobotsTM   Germ-Zapping RobotsTM
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Descoperă  ROBOTUL  X4 GERM-ZAPPING! 
Lumină Pulsată Xenon UV 
Tehnologie patentată furnizează un spectru UV de 
intensitate maximă pentru o dezinfecție efectivă.  

Diagnostic Intern 
Robotul raportează orice 
problemă la Xenex. 

Soft Auto-actualizant 
Soft-ul se actualizează automat adaugând 
noi caracteristici. 

Raportarea Virtuală 
Raportare în timp real la conexiune Wifi. 

Sensor Detectare Mișcare 
Reprezintă un sistem de siguranță pentru 

încaperi mari datorită celor trei senzori de 

detecție a mișcării. 

Hardware rezistent la impact 
Hardware proiectat pentru durabilitate și 
fiabilitate extremă.  

WWW.SANIMED.RO  

sos. Bucuresti-Magurele, 70F, Bucuresti, sector 5  

DISTRIBUITOR AUTORIZAT XENEX IN ROMANIA. 



PROTOCOL POZITIONARE  
ROBOT XENEX

CAMERA 1 PAT CAMERA 2 PATURI

CAMERE CU MAI MULTE PATURI

CAMERE EXAMINARE

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION BELONGING TO XENEX DISINFECTION SERVICES, LLC  
This document and the information contained herein contains trade secrets, confidential and proprietary information belonging exclusively to Xenex Disinfection Services, LLC ("Xenex").  The recipient 
hereof agrees: to maintain the confidentiality of this document and the information contained herein and therefore agrees not to disclose the contents to any third party; within the recipient's 
organization to only share this information with persons employed by such organization with a need to know; to only use this document and the information contained herein to assess the products 
and services to be provided by Xenex; and to return or destroy all copies of this document upon request by Xenex. Updated 02/20/2016
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 Denotes 10 minute cycle 

SALA DE OPERATIE   CATH LAB 

ATI/ACUTE  

TOALETE PUBLICE  /   CAMERE DEPOZITARE

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION BELONGING TO XENEX DISINFECTION SERVICES, LLC  
This document and the information contained herein contains trade secrets, confidential and proprietary information belonging exclusively to Xenex Disinfection Services, LLC ("Xenex").  The recipient 
hereof agrees: to maintain the confidentiality of this document and the information contained herein and therefore agrees not to disclose the contents to any third party; within the recipient's 
organization to only share this information with persons employed by such organization with a need to know; to only use this document and the information contained herein to assess the products 
and services to be provided by Xenex; and to return or destroy all copies of this document upon request by Xenex. Updated 02/20/2016
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PROTOCOL POZITIONARE  
ROBOT XENEX



RECOMANDARI DE IMPLEMENTARE XENEX 

Distribuitor autorizat XENEX in Romania. 

Aproape 250 de spitale din SUA au apelat la serviciile de dezinfectie cu Xenex si au

implementat programe de reducere a infectiilor intraspitalicesti cu ajutorul robotilor Germ 

Zapping. Echipa noastra de experti colaboreaza cu partile interesate ale spitalelor pentru a 
integra tehnologia noastra in operatiile existente. Combinand experienta operationala cu cele 

mai noi cercetari stiintifice si tinand cont de rezultatele publicate am dezvoltat cele mai bune 
practici pentru optimizarea potentialului de reducere a infectiilor intraspitalicesti tinand 
cont in acelasi timp de recomandarile financiare si implicatiile operationale.  

UTILIZAREA STANDARD 
Xenex recomanda utilizarea dispzitivului a cinci cicluri de 5 minute in fiecare parte, pat sau baie (daca 
este cazul) urmata de curatirea terminala in urmatoarele zone: 

• Ingrijire intensiva (ATI, department de urgenta)

• Ingrijire pacienti (pacienti cronici)

• Ingrijire speciala (transplant, arsi)

• Traumatisme

• Saloane, zone de recuperare pe timp de noapte (sunt necesare zone mai mari sau cicluri mai 
multe sau timp de expunere prelungit) 

APLICATII AVANSATE 
IMBUNATATIREA UNITATII 

Utilizarea temporara sau exceptionala cu cerinta mai mare fata de rata obisnuita de 

infectie intraspitaliceasca, Xenex  trebuie folosit continuu pana la cresterea nivelului de rata dorit.

SELECTATI IZOLAREA 
Curatenia camerelor de izolare selectate care pot include bacterii Gram negative, Clostridium sau alte 
camere de izolare.

BIOPREGATIREA SI REMEDIEREA 
In timpul unui eveniment biologic si ca parte a procesului de remediere a unei 

zone afectate spre exemplu de inundatie. Sunt disponibile protocoale de la Xenex tintite pentru aceste 

evenimente.

TOATE CELALALTE DEVERSARI 
Xenex recomanda initierea sau extinderea standardelor de dezinfectie pentru a include 

unitatile medical-chirurgicale si camerele multiocupationale. Zonele administrative si spatiile publice. 

Spatiile ocupate pot fi dezinfectate utilizand sistemul de asteptare pacienti. La cerere sunt 

disponibile protocoale pentru aceste situatii.



Distribuitor autorizat XENEX in Romania.

INIȚIATIVĂ DE SUCCES CU XENEX LIGHTSTRIKE 

CUPRINS 

Robotul Lightstrike proiectat de Xenex reprezinta cea mai avansata tehnologie de dezinfectie din ziua

de azi. Investitia in tehnologia cu raze UV reprezinta un pas important pentru reducerea infectiilor in 

mediul spitalicesc si chirurgical. De cand s-au lansat robotii in urma cu trei ani spitalele care folosesc 

aceasta tehnologie au un mare avantaj si o piata sigura, devenind lideri in domeniul furnizorilor de 

servicii de sanatate.  

PREZENTARE GENERALA 

Achizitia unei tehnologii Xenex Lightstrike reprezinta primul pas pentru reducerea semnificativa a 

infectiilor intraspitalicesti. Prin urmare implementarea acestei initiative determina reducerea costurilor 

de investitie. Spitalele care si-au implementat tehnologia si-au redus intre 50-100% 

infectiile nozocomiale si chirurgicale. Aceste spitale reduc costurile asociate acestor infectii prin 

cresterea calitatii ingrijirilor.  

De cand s-a vandut primul nostru robot, am imbunatatit mereu productia pe baza rezultatelor 

furnizate de la cei peste 350 de clienti.  In vederea imbunatatirii continue am identificat patru 

modalitati de reducere a infectiilor intraspitalicesti prin utilizarea Xenex: 

Proiectarea unei initiative Xenex pentru reducerea infectiilor intraspitalicesti

a. Definirea strategiei, obiectivelor si valorilor pentru success;
b. Stabilirea unui buget alocat resurselor.

Operatiuni coordonate

a. Stabilirea comitetului de coordonare, revizuirea valorilor si stabilirea tinte pentru reducerea

infectiilor pe viitor;
b. Desemnarea unui manager de program, responsabil pentru coordonarea zi de zi , inclusiv instruirea

acestuia.

Initiativa de piata 

a. Promovarea prin website, relatii interne si externe, suport pentru instruirea pacientilor, seminarii si

campanii media.

Urmarirea planului standard de operare 

b. Utilizarea planului de operare standard a Xenex-ului, care include identificarea ratei de infectie si

descarcarea datelor, obiectivul propus pentru reducerea acestei rate, partile interesate implicate in

initiativa, zona de utilizare a robotului, frecventa de utilizare si cadenta revizuirii periodice a afacerii;
c. Organizarea de intalniri periodice pentru monitorizarea progresului de reducere a infectiilor

intraspitalicesti.



Distribuitor autorizat XENEX in Romania.

In spatele oricarei initiative de reducere a infectiilor intraspitalicesti cu ajutorul Xenex-ului se afla o 

echipa multidisciplinara care lucreaza in parteneriat. Acest efort comun de obicei obtine rezultate 
peste asteptari in ceea ce priveste reducerea infectiilor intraspitalicesti si chirurgicale. Impreuna 

am imbunatatit calitatea si reducerea costurilor. Speram ca sunteti interesati sa lucram impreuna 
pentru reducerea infectiilor intraspitalicesti. 

UTILIZAREA XENEX CA  INITIATIVA DE BUNA
PRACTICA 

Stabiliti-va strategia, 

obiectivele si valorile pentru 

succes 

1. Spitalele care au implementat cu success initiativa de reducere a

infectiilor intraspitalicesti si chirurgicale au inceput prin a defini
succesul initiativei;

2. Cu acest lucru in minte, au creat cu ajutorul Xenex-ului un plan de

operare standard care contine toate ingredientele cheie pentru

implementarea si functionarea efectiva a initiativei;

3. Au identificat si distribuit datele ratei de infectie de baza pentru a

putea compara progresul initiativei si impactul asupra infectiei.
Stabiliti-va bugetul 1. Este posibil a angaja peronal aditional;

2. Asigurarea bugetului pentru achizitionarea robotului si

mentenanta acestuia.
Planul de operare standard 1. Planul trebuie sa raspunda cel putin la urmatoarele intrebari:

a. Cum definim succesul?
b. Care sunt tintele programului?
c. De cati roboti avem nevoie?



Distribuitor autorizat XENEX in Romania.

d. Care este timpul optim pentru dezinfectia incaperilor?
e. Care este ciclul corect de utilizare Lightstrike?
f. Care este masura corecta petru a determina progresul

initiativei?
g. Care sunt valorile de referinta la care se raporteaza intiativa?(se

compara rata de infectie intraspitaliceasca in timpul lansarii
programului si post-lansare)

Stabiliti-va tinta de inceput 1. Spitalele de succes au identificat o zona tinta cu cea mai

mare rata de infectie ca punct de plecare. Planul de operare

standard specifica aceasta zona tinta pentru a demonstra eficenta

raspunsului la aceasta problema;

2. In multe cazuri tinta initiala va fi aleasa ca valoare de referinta;
3. Aceasta tinta detemina compania sa construiasca o

tehnologie eficienta pentru obtinere de rezultate rapide;

4. Beneficiul alegerii acestui punct de plecare bine

documentat il reprezinta publicarea de articole stiintifice.

Aceste studii sunt disponibile la cerere.

Construiti entuziasmul 1. Clientii care s-au intalnit oficial au demonstrat importanta

initiativei in toate punctele si de-a lungul intregii companii;

2. Intalnirile oficiale lanseaza initiative si construiesc entuziasmul.

Am identificat multi operatori ai robotilor care au devenit profund

angajati si mandrii de impactul pe care il are Lightstrike in zona

pacientilor.

Revizuiti-va progresul 1. Abilitatea de a demonstra un impact tangibil este absolut

esentiala. Spitalele distribuie datele despre rata de infectie pentru a
putea monitoriza progresul;

2. Xenex este capabil sa furnizeze date in legatura cu utilizarea

robotilor, locatia unde este folosit robotul, numarul ciclurilor si alte

date, prin urmare fara descarcarea datelor nu este posibil a

cuantifica progresul;

3. Companiile care distribuie date au un mare avantaj. Suntem

capabili sa furnizam analize care pot determina reducerea costurilor

de investitie a companiilor respective.

COORDONAREA OPERATIILOR 
Abordarea echipei 

multidisciplinare 

1. Pentru ca initiativa Xenex sa fie una de success, administrarea

spitalelor, echipa de asistenta si echipa clinica trebuie sa lucreze

impreuna, intr-un efort comun care sa conduca la acelasi scop;

2. In lumina celor descrise anterior, cei mai buni practicieni ai

nostrii va pot identifica echipa si defini rolurile cheie si

responsabilitatile;



Distribuitor autorizat XENEX in Romania.

a.  Numirea managerului de program Xenex. Aceasta persoana 
este prima responsabila pentru initiativei Xenex, inclusiv 
aderarea la planul de operare standard, asigurarea utilizarii 
corecte, ingrijirea si mentenanta robotilor ca si asistarea la 
instruire;
b.   Stabilirea comitetului de directie a initiativei Xenex. Rolul 

acestui comitet este de a revizui valorile si rezultatele, 
coordonarea departamentelor spitalelor, certificarile de folosire 

a robotilor Xenex. 
3. Comitetul de directive a initiativei de obicei se intalneste o data pe 

luna. Poate avea in componenta:

a.  Director: un clinician pentru prevenire a infectiilor 
nozocomiale. Uzual ce directorul poate fi seful la boli 
infectioase, este mai important ca aceasta  sa fie activ implicat 
in initiativa Xenex de reducere a infectiilor nozocomiale;

b. Specialisti. Departamentul de specialisti vor fi implicati activ 
in implementarea initiative;

c. Membrii operatori. Directorul camerei de

operare/supervizorul camerei de operare;
d. Membrii executive. Reprezentanti din administratie.

4. Identificarea unei echipe mai mari pe masura ce se deruleaza 
activitatile de zi cu zi si responsabilitatile programului

a. Director executiv;
b. Prevenirea infectiei;
c. Department de urgenta;
d. Ingrijire;
e. Calitate. 

MARKETING ACTIVE PENTRU INITIATIVE 

DUMNEAVOASTRA DE REDUCERE A INFECTIILOR 

NOZOCOMIALE CU XENEX 
Dezvoltarea unui plan 

 cuprinzator de marketing

1. Construirea unui website pentru public sau o pagina dedicata:

a. Educarea comunitatii;
b. Directionarea pacientilor catre compania 

dumneavoastra;
c. Identificarea spitalelor care folosesc roboti Lightstrike 

si angajamentul pentru siguranta pacientului;
d. Este optimizat si in legatura cu website-ul Xenex.

2. Executia unui plan de comunicare interna
a. Intranetul pentru stiri a companiei, intalniri, 

demonstartii, porti deschise;
b. Instruirea asistentelor si personalului de support al 

pacientilor, reprezentanti call center, medici si membrii 
din conducere.

3. Planificarea si executia unei campanii de comunicare externa

a. Distribuirea unui comunicat de presa cu privire la 
program; 
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b. Anuntarea programului prin informarea spitalului, 
publicatii, canale TV;

c. Gazduirea unei zile pentru demonstratia robotilor in 
mass media;

d. Un program de evidenta locala si regional a 
rezultatelor;

e. Utilizarea social mediei pentru comunicarea 
programului si a rezultatelor;

f. Prezentarea robotului la evenimentele din comunitate 
pentru educarea pacientilor despre siguranta 

initiativei. 

URMATI ACORDUL PLANULUI DE OPERARE 

STANDARD PRESCRIS 
Crearea unui plan de operare 

standard initial 

1. Intocmirea unui plan de operare standard personalizat de 
catre Xenex impreuna cu personalul cheie al spitalului

2. Planul de operare standard include tinta, membrii echipei, 
zona de utilizare a Lightstrike, timpul de utilizare, numarul de 
cicluri, rapoartele de masuratoare, bunele practice si 
recomandarile operationale

3. Companiile la inceput pun accent pe activitatile care pot 
accelera timpul de implementare. Acestea include:

a. Evaluarea timpului necesar de la programul de 
instruire pana la indeplinirea obiectivelor planului de 
operare standard;

b. Inainte de implementare evaluarea datelor existente 
cu Xenex pentru crearea si aprobarea etapelor 
planului de operare standard;

c. Sa angajeze pe deplin initiativei dumneavoastra la cea 
mai apropiata data posibila;

d. Faceti-va timp pentru a obtine cat mai multe 
informatii posibile din instruire, studierea manualului 
de operare, ascultatrea si observarea instructorilor 
Xenex.

4. Programarea tehnicienilor dumneavoastra pentru instruire 
Xenex inainte de implementare

5. Responsabilizarea echipei pentru executia planului de operare 
standard 



Distribuitor autorizat XENEX in Romania.

REZUMAT

Aceste recomandari sunt facute pentru a va ajuta in implementarea cu success a tehnologiei 
Xenex Lightstrike în vederea eliminării infectiile nozocomiale. Abilitatea dumneavoastra de a 

executa planul de operare standard cu ajutorul robotilor, in locul potrivit, la timpul potrivit si 

ciclul potrivit va v-a conduce căre success. Cercetarea nostra arata ca cei care au implementat 

aceasta tehnologie au obtinut rezultate mai bune fata de cei care au ales alta varianta.  
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Infecțiile asociate cu asistența medicală (HAI) reprezintă o problemă globală, provocând sute de mii 
de decese în fiecare an, invaliditate pe viață pentru unii supraviețuitori și necesitând îngrijiri 
suplimentare în valoare de miliarde de dolari. Deși rata infecțiilor asociate cu dispozitivele și 
procedurile a arătat o îmbunătățire în cadrul instituțiilor de îngrijire acută din Statele Unite, ar trebui 
să se acorde mai multă atenție altor surse de infecție bine stabilite; cum ar fi mediul spitalicesc 
contaminat [1].

Legătura dintre mediu și HAI este cel mai bine explicată prin ceea ce se numește "riscul de ocupare 
anterioară a camerei" [2]. Pacienții admiși în camere care au fost anterior ocupate de pacienți 
infectați cu organisme uzuale multidrug rezistente (MDRO) cum ar fi Clostridium difficile [3] (C. diff), 
Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA) [4] și enterococci rezistenți la vancomicină ) 
[5] s-au dovedit a fi la un risc de 2,5, 1,5 și de 2,25 ori mai mare pentru dezvoltarea aceleiași 
infecții, respectiv [6]. Întrucât nu există un contact direct între cei doi pacienți, acest risc de infecție 
este aproape exclusiv asociat cu mediul. Dacă nu sunt dezinfectate în mod corespunzător, aceste 
MDRO-uri pot rămâne pe suprafețe mari de atingere timp de săptămâni sau luni, servind drept un 
risc de transmitere continuă pentru mulți pacienți viitori [7].

Un număr din ce în ce mai mare de organizații din domeniul sănătății s-au transformat într-o 
tehnologie inovatoare cu lumină ultravioletă (UV) pulsată xenon pentru a completa protocoalele de 
curățare standard, cu scopul de a reduce HAI-urile. Pulzarea xenon UV (PX-UV) dezinfecție 
(introdusă pe piața asistenței medicale în 2010 de către Xenex Dezinfectare Services) este singura 
tehnologie de dezinfecție UV demonstrată pentru a ajuta spitalele să-și reducă efectiv ratele HAI și 
corpul de dovezi continuă să se monteze [5-12] . Proiectat pentru viteza, eficacitatea și ușurința 
utilizării, personalul de curățare a spitalelor poate opera robotul pulsator de xenon Full Spectrum ™ 
de dezinfectare UV fără a întrerupe eficiența operațiunilor spitalului.  
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Robotul se dezinfectează eliberând impulsuri de lumină UV intensă care acoperă întreg spectrul 
UV, distrugând viruși, bacterii și spori bacterieni într-un ciclu de dezinfecție de patru minute. Sa 
dovedit a fi eficace împotriva agenților patogeni contagioși, incluzând sporii de virus Ebola și spori 
Anthrax (testat într-un laborator BSL-4 la Texas BioMed, San Antonio, TX) [16]. Utilizarea robotului 
a dus la o capacitate raportată de a dezinfecta 30-62 de spitale pe zi; inclusiv camere pentru 
pacienți, săli de operații, săli de echipament, camere de urgență, unități de terapie intensivă și zone 
comunale.

În acest articol, vom examina opt studii evaluate de experți care demonstrează eficacitatea clinică a 
sistemului de dezinfecție cu UV xenon pulsatoriu pentru a reduce HAI (Tabelul 1). Aceste rezultate 
identifică implicații importante pentru sănătatea publică; estimând numărul de infecții evitate, 
precum și rentabilitatea asociată investițiilor și zilelor de pat generate în urma intervențiilor de 
control al infecțiilor implicate.

Tabelul 1. Rezumatul studiilor publicate privind reducerea HAI asociate sistemelor de 
dezinfecție cu ultrasunete xenon pulsate
Study Site Reducerea 

incidenței
Lowell General
Hospital [8]

46%

Trinity Medical Center
[9]

Organismul de 
Interes 
Class I Surgical 
site infections 
Total Hip/Knee 
SSIs (Class I)

Setarea 
asistenței 
medicale
Operating Room 
Operating Room 100%

Westchester Medical
Center [10]

Multiple MDROs Acute Care 20%

Cooley Dickinson
Hospital [11]

C. difficile Acute Care 53%

LTAC Facility [12] C. difficile LTAC 57%

Westchester Medical
Center [13]

C. difficile ICU 70%

Cone Healthcare
System  [14]

MRSA Healthcare
System

56%

Orlando Health South
Seminole Hospital
[15]

Multiple MDROs; 
C. difficile

Acute Care 61%

Impactul Estimat

23 fewer cases in 10,883 
procedures
7 fewer cases in 544 
procedures
185 fewer cases in 22 
months
17 fewer cases in 12 
months
29 fewer cases in 15 
months
30 fewer cases in 12 
months
58 fewer cases in 18 
months
39 fewer cases in 22 
months

Infecțiile de pe site-urile chirurgicale (SSI) sunt devastatoare pentru pacienți și reprezintă un risc 
financiar semnificativ pentru spitale. Realizând peste 20% din toate HAI, SSI sunt cele mai 
importante tipuri de infecții din S.U.A. [1]. Centrul Medical Trinity din Alabama a înregistrat o 
scădere cu 100% a ratelor de infecție chirurgicală din clasa I în camerele sale de operație 
ortopedice după implementarea unui pachet total de control al infecțiilor, care include 
îmbunătățiri ale calității și tehnologie UV xenon pulsată pentru a dezinfecta RUP și camerele 
pacientului [9].
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Studiul afirmă că intervenția a împiedicat șapte infecții, a evitat o moarte și a salvat 290,990 de 
dolari pe parcursul celor 12 luni studiate. În mod similar, un spital comunitar independent din nord-
estul Statelor Unite a reușit să realizeze o reducere cu 46% a SSI după procedurile chirurgicale 
clasice I (curate) [8]. Terminarea zilnică a dezinfecției terminale a 13 săli de operații, pe lângă 
curățarea standard între camere. Autorii estimează că spitalul a evitat 23 de infecții și a salvat $ 
487,055 ca rezultat [8].

Infecția cu C. diff este o infecție intestinală gravă care poate provoca diaree severă, colită și chiar 
moarte. Mulți pacienți din spitale, în special cei cu antibiotice, sunt susceptibili la C. dif. Publicațiile 
recente finanțate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) estimează că C. diff a 
fost responsabil pentru peste 12% din toate HAI-urile din cadrul instituțiilor de îngrijire acută din 
SUA în 2011 [1]. Când a fost aplicat tuturor asistenței medicale din S.U.A., acest organism a fost 
responsabil pentru aproape o jumătate de milion de infecții și aproximativ 29 000 de decese [3]. 
Mediile contaminate pot fi o sursă de infecție C. diff, și, prin urmare, eliminarea cu succes a acestui 
risc de transmisie asociat poate avea un impact copleșitor asupra sănătății publice.

Un studiu a demonstrat că utilizarea tehnologiei pulsate cu xenon UV a permis Westchester 
Medical Center (New York, SUA) să reducă ratele de infectare cu grad de difuziune C. diff în 
unitatea de terapie intensivă a adulților (ICU) cu 70%, evitând 30 de cazuri peste un an [13]. 
Anterior, Westchester a publicat un studiu care a raportat că utilizarea tehnologiei cu lumină 
ultravioletă pulsată cu xenon a permis facilitatea de a reduce HAI-urile cu 20% [7]. Această scădere 
a incidenței a avut loc chiar dacă spitalul a dezinfectat doar 24% din camerele vizate. Studiul 
înainte / după a descoperit că rata HAI cauzată de MDRO și C. difficile a fost semnificativ mai 
scăzută în timpul celor 22 de luni de utilizare a dezinfecției UV xenon pulsate în comparație cu 
perioada de 30 de luni anterioară implementării dezinfecției UV xenon pulsate.

Un studiu din 2013 a arătat că spitalul Cooley Dickinson (afiliat la Massachusetts General Hospital) 
a înregistrat o scădere cu 53% a ratei infecțiilor C.diff dobândite în spital după implementarea 
sistemului de dezinfectare a camerei Xenex [11].

Un alt studiu publicat în 2013 a relevat eficacitatea robotului xenon pulsatoriu cu privire la ratele de 
infecție cu MRSA. Spitalul a experimentat o reducere de 56% a ratei de infectare a spitalului 
dobândit de SAMR după implementarea unui program de prevenire a infecțiilor care a inclus 
sistemul de dezinfecție a camerei pulsate xenon [14]. Recent, Orlando Health South Seminole 
Hospital a raportat o reducere de 61% a ratei combinate de VRE, MRSA si C.diff la nivelul unitatii 
sale de terapie intensiva (ICU), o reducere cu 87% a ratei infectiei cu VRE la ICU si o reducere de 
29% largă în ratele combinate VRE, MRSA și C. diff după ce a început să utilizeze tehnologia cu 
lumină xenon pulsată [15]. Spitalul estimează că a economisit 730.000 de dolari pe baza numărului 
de infecții C.diff și VRE care au fost evitate [15].
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O componentă interesantă a studiului Orlando Health este analiza eficacității lumii pulsate xenon în 
două strategii diferite de implementare în spital. Diferența în reducerea ratei de infectare a fost 
asociată cu două strategii de utilizare diferite, care au oferit un indicator pentru cele mai bune 
practici pentru dezinfecția xenon pulsată. În UTI, toate evacuările și transferurile au fost 
dezinfectate cu UV cu xenon pulsatoriu, în timp ce evacuările non-ICU au fost dezinfectate cu UV 
cu xenon pulsat numai în condiții de precauție de contact pentru C. dif. Ca rezultat, ratele de 
infectie combinate VRE, MRSA si C.diff au scazut cu 61% in ICU, in timp ce evacuarile si 
transferurile non-ICU au condus la o scadere cu doar 29% a ratei de infectare cu VRE, MRSA si 
C.diff.

Contaminarea mediului poate reprezenta o provocare mai mare în cazul facilităților de îngrijire pe 
termen lung decât în cazul setărilor de îngrijire acută datorită duratei prelungite de ședere a 
pacienților și a contactului pacient-pacient. Pacienții locuiesc în camere timp de săptămâni sau luni 
la un moment dat, făcând ca dezinfecția să fie o provocare pentru personalul de mediu. Mulți dintre 
pacienții spitalizați sunt transferați către și din unitățile de îngrijire acută pe termen lung (LTAC), 
sporind probabilitatea de a obține o infecție cu C. diff în acest proces. Utilizarea UV xenon pulsate 
în zonele de locuit comun și camerele pacientului într-o unitate urbană LTAC a condus la o 
scădere cu 57% a infecției cu C. diff și 29 cazuri mai puțin pe o perioadă de 15 luni [12].

Concluzie:

Practicile standard de curățare s-au dovedit a fi inadecvate pentru a elimina agenții patogeni 
periculoși din mediul înconjurător care ar putea infecta următorul pacient din acea cameră. 
Dezinfecția pulsată cu xenon UV oferă instalații de sănătate cu un instrument puternic de 
distrugere a microorganismelor potențial dăunătoare - îmbunătățirea siguranței pacienților și a 
lucrătorilor din domeniul asistenței medicale. Eficacitatea clinică a acestei tehnologii necesită 
strategii de implementare bazate pe epidemiologie și o integrare perfectă în operațiile spitalicești 
zilnice și nu poate fi accentuată prea mult atunci când se analizează valabilitatea tehnologiei UV.
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Background
Rezistența la meticilină Staphylococcus aureus (MRSA) este un 
agent patogen bine-cunoscut în cadrul instituțiilor de asistență 
medicală și impactul său asupra rezultatelor pacientului este bine 
documentat (Muto et al, 2003, Siegel et al, 2007).

Metodele actuale de control al transmiterii MRSA s-au axat pe 
supravegherea activă și igiena mâinilor. Programele de 
supraveghere activă sunt folosite pentru a identifica rapid 
pacienții care sunt colonizați cu SAMR la admiterea în 
instalație, iar intervențiile de igienă a mâinilor sunt concepute 
pentru a preveni răspândirea orizontală a bolii în rândul 
pacienților. Deși studiile indică faptul că supravegherea activă 
a SAMR este eficientă (Jernigan et al, 1995; West et al, 2006), 
analizele recente au arătat că efectul screeningului asupra 
reducerii transmiterii SAMR poate fi supraestimat (Gurieva et 
al., 2012). În mod similar, există dovezi că educarea 
personalului cu privire la igiena mâinilor are un impact asupra 
ratei de infectare, dar aceste scăderi nu pot fi susținute sau 
aplicabile tuturor tipurilor de infecții (Pittet et al, 2000; Gordon 
et al, 2005). Spre deosebire de succesul documentat în aceste 
studii, există studii pe mai mulți ani care indică faptul că nu 
există o asociere între creșterea ratelor de igienă a mâinilor 
sau folosirea rumenilor de mână pe bază de alcool și a ratelor 
de infectare (Eckmanns et al, 2006; Backmann et al., 2007). 
Pot fi necesare noi metode de prevenire a răspândirii infecției.

Rolul mediului în transmiterea infecției este abordat ca factor 
de risc în ghidurile publicate atât de Societatea pentru 
Epidemiologia Sănătății din America (SHEA), cât și de 
Comitetul consultativ pentru practicile de control al infecției în 
spital (HICPAC) (Muto et al, 2003, Siegel, 2007 ). Șaptezeci și 
trei procente din camerele spitalicești care conțineau un 
pacient cu o infecție cu MRSA vor fi contaminate după 
descărcarea de gestiune (Boyce et al, 1997). Sa demonstrat 
că pacienții dintr-o cameră în care ocupantul anterior au avut o 
infecție cu MRSA au de 1,4 ori mai multe șanse de a dezvolta 
o infecție cu MRSA decât cei dintr-o cameră în care ocupantul 
anterior nu avea MRSA (Huang et al, 2006).

Impactul unei intervenții multi-spital folosind screening-ul, 
educația igienică a mâinilor și ultraviolete xenon pulsate 
(PX-UV) asupra ratei infecției cu Staphylococcus aureus 
rezistentă la meticilină asociată spitalului
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Abordările standard pentru prevenirea rezistenței la meticilină 
Staphy-lococcus aureus (SAMR) au inclus igiena mâinilor și 
supravegherea activă.
Aceste abordări au arătat rezultate mixte. Adăugarea de 
dezinfecție a camerelor cu pulbere ultravioletă xenon (PX-UV) 
pentru prevenirea SAMR este o abordare nouă. Această nouă 
metodă de prevenire a SAMR a fost implementată la un sistem 
spitalicesc de îngrijire acută în Greensboro, NC, SUA. Un 
program de screening pentru MRSA a fost implementat pe o 
perioadă de șase luni, din iulie 2011 până în ianuarie 2012, 
pentru a include toți pacienții cu risc crescut și majoritatea 
pacienților chirurgicali. O inițiativă de educare a igienei mâinilor 
de două săptămâni a fost pusă în aplicare în februarie 2011. 
Utilizarea PX-UV pentru curățarea terminală a camerelor de 
pacienți cu MRSA a fost, de asemenea, implementată în 
februarie 2011. Ratele infecțiilor asociate spitalului asociate cu 
MRSA (HA-MRSA) au fost monitorizate înainte și după 
implementarea tuturor eforturilor de prevenire. Rata HA-MRSA a 
scăzut la cea mai mare facilitate din sistem cu 57%, iar pentru 
întregul sistem de asistență medicală cu 56% (p = 0,001). Cele 
două spitale mai mici au înregistrat reduceri de 51% și 66%, dar 
rezultatele nu au fost semnificative statistic (p = 0.1047 și p = 
0.2263). Implementarea unui dispozitiv PX-UV împreună cu 
screening-ul activ și igiena mâinilor a fost asociată cu o scădere 
a ratelor HA-MRSA. Studiile privind efectul individual al PX-UV 
asupra ratelor HA-MRSA sunt justificate.
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Ultraviolet light has been shown to be an effective method of 
enhanced environmental disinfection (Stibich, 2010). Disinfection 
with ultraviolet light is achieved by the creation of thymine dimers 
in the DNA of organisms in the environment. The presence of thy-
mine dimers inhibits DNA replication and deactivates the organ-
ism. Pulsed xenon ultraviolet (PX-UV) is a disinfection method that 
emits high levels of germicidal UV-C light (Stibich, 2010). PX-UV 
differs from mercury vapour UV technology in that it is more 
intense and uses a broader UV range to achieve more effective 
decontamination. PX-UV has been used previously in healthcare 
settings to reduce environmental contamination levels and infec-
tion rates (Levin et al, 2011; Stibich et al, 2011). Testing of PX-UV 
disinfection systems has demonstrated the ability to achieve a 
5-log reduction in MRSA within five minutes in a laboratory envi-
ronment (Stibich et al, 2011).

Methods
A combination of hand hygiene education, active surveillance, and 
PX-UV disinfection was implemented at a tertiary care hospital 
system. For this study, active surveillance was conducted by sampling 
the nares of patients and detecting the presence of MRSA using a 
polymerase chain reaction (PCR) test. For patients who were identi-
fied as being MRSA colonised, a decolonisation protocol of antimicro-
bial nasal ointment and chlorhexidine bathing was implemented for 
five days. Targeted active surveillance was implemented on two units 
in July 2010, and was instituted for all admissions in January 2011. In 
addition to admission surveillance, active screening was instituted 
prior to selected surgeries in February 2011, and the majority of inpa-
tient and outpatient surgeries in June 2011.

Computer-based learning for hand hygiene was assigned to all hos-
pital staff in January 2011, with a mandatory completion date of 
February 2011. All current staff completed the hand hygiene educa-
tion module, as well as staff hired after the mandatory completion 

date. Hand hygiene was monitored by direct observation on a monthly 
basis by the infection prevention department. Prior to the computer-
based learning, hand hygiene compliance rates ranged from 70–80%. 
After the education was provided, rates increased to approximately 
90%, and this rate was sustained throughout the intervention period.

PX-UV was implemented in February 2011 for terminal cleaning of 
rooms that housed a patient with an MRSA infection. Patients who 
were identified as colonised via active surveillance were not included 
in the PX-UV disinfection group owing to staffing limitations. The 
PX-UV device has been described elsewhere (Stibich et al, 2011). In 
this case, the device was used for three positions of five minutes each 
per patient room. These changes were implemented across all three 
facilities in the system on the same timeline.

Three facilities participated in the intervention: a 536-bed acute care 
hospital, a 175-bed community hospital, and a 66-bed community 
hospital.

The rate of hospital associated MRSA infection (HA-MRSA) was 
compared before and after the implementation of the combined inter-
ventions of active surveillance, hand hygiene education, and PX-UV 
disinfection. Infection rates were available from October 2009 to 
January 2011 for baseline data, and from February 2011 to August 
2012 for the intervention period. MRSA infection status was deter-
mined with clinical cultures using the definitions provided by the 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2013). For the pur-
poses of analysis, the intervention was considered to be fully imple-
mented in February 2011. The rates are compared using Wilcoxon 
rank sum analysis. Analyses were done on the combined data and the 
facility-specific data.

Results
Table 1 shows the facility descriptions. Table 2 shows the cumulative 
and facility-specific HA-MRSA rates before and after the bundled 
intervention. The cumulative analysis shows a 57% reduction in the 

Tabelul 1. Caracteristicile facilităților.

Facilitate Numărul de paturi Sali de operatie Nr. de dispozitive PX-UV

Cumulativ 777 38 5
Facilitate 1 536 20 3
Facilitate 2 175 14 1
Facilitate 66 4 1

ORs: Operating rooms.

Tabelul 2. Ratele HA-MRSA la 1.000 de pacienți înaintea și după intervenție.

Facilitate Arm Total HA-MRSA Min Mean Median Max IQR % rate reduction z p

Cumulativ Pre 102 0.12 0.42 0.45 0.89 0.34 57% 3.278 0.001
Post 51 0 0.18 0.14 0.5 0.15

Facilitate 1 Pre 76 0.1 0.45 0.49 0.93 0.43 56% 3.246 0.001
Post 35 0 0.18 0.11 0.54 0.12

Facilitate 2 Pre 21 0 0.18 0.27 1.03 0.6 51% 1.622 0.104
Post 14 0 0.19 0.22 0.81 0.28

Facilitate 3 Pre 5 0 0.26 0 1.65 0.42 66% 1.21 0.226
Post 2 0 0.08 0 0.9 0
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HA-MRSA rate. For the 536-bed facility, the reduction was 56%; for 
the 175-bed facility, the reduction was 51%; and for the 66-bed facil-
ity, the reduction was 66%. Overall, it is estimated that 68 HA-MRSA 
infections were prevented.

Both the cumulative and the 536-bed facility reductions were statis-
tically significant (p=0.001 and p=0.0012, respectively). For the 175-
bed facility and the 66-bed facility, the change in rate was not 
statistically significant (p=0.1047 and p=0.2263, respectively).

Discussion
The analysis showed a statistically significant reduction in HA-MRSA 
cumulatively and in the 536-bed facility. HA-MRSA cases were rela-
tively rare at the 175-bed and 66-bed facilities, which may have con-
tributed to the lack of statistical significance.

The implantation of this combination of interventions was asso-
ciated with a reduction in HA-MRSA; however, it is difficult to dis-
cern the effects of individual components. The potential impact of 
hand hygiene and MRSA screening combined on HA-MRSA rates is 

controversial. It is likely that the addition of the PX-UV environ-
mental disinfection was a critical contributor to the result. The 
impact of the PX-UV environmental disinfection system alone, 
however, was not studied in this project.

This study indicates that the use of PX-UV technology, as part of 
a multiple intervention approach, is an effective method of reduc-
ing the rate of hospital associated MRSA infections. Studies assess-
ing the effectiveness of PX-UV as a stand-alone intervention are 
needed.
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sistența medicală asociată cu difuzia Clostridium a fost bine documentată în cadrul instituțiilor de îngrijire 
cută pe termen lung. Acest articol prezintă 2 intervenții menite să reducă riscul de transmitere: echipele de 

ngrijire multidisciplinară și dezinfectarea cu impulsuri-xenon fără atingere. Diferitele rate de transmisie au fost 
rmărite pe o perioadă de 39 de luni în timp ce aceste două intervenții au fost implementate. După o perioadă 
e referință de 1 an, echipele multidisciplinare au fost implementate pentru o perioadă suplimentară de 1 an, 
u accent pe reducerea infecției cu C deficiențe. În acest timp, ratele de transmisie au scăzut cu 17% (P 
 .91). În următoarea perioadă de 15 luni, echipele multidisciplinare au continuat, iar dezinfecția puls-xenon a 

ost adăugată ca adjuvant la curățarea manuală a camerelor de pacient și a spațiilor comune. În această 
erioadă, ratele de transmisie au scăzut cu 57% (P ¼ .02). Aceste rezultate indică faptul că utilizarea 
ombinată a echipelor multidisciplinare și a dezinfecției cu puls-xenon poate avea un impact semnificativ 
supra ratelor de transmisie difi- cilă C în instituțiile de îngrijire pe termen lung.

Copyright � 2015 by the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Inc.
Published by Elsevier Inc. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://

creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
În literatura de specialitate sa demonstrat în repetate rânduri că 
mediul de sănătate suferă de contaminare extinsă și de 
supraviețuirea extinsă a organismelor rezistente la mai multe 
medicamente.1 O serie de studii au asociat această contaminare a 
mediului cu un risc crescut de infecții asociate sănătății (HAI) 3 De 
exemplu, sa constatat că o cultură pozitivă pentru difterita 
Clostridium de la un ocupant anterioară a camerei a pus pacientul 
următor la un risc de 2,35 ori mai mare de a dobândi aceeași 
infecție.4 Deoarece nu există un contact direct între cei 2 pacienți, 
riscul poate fi atribuit achiziției de mediu.5

Intervențiile privind abordarea HAI în cadrul facilităților de îngrijire 
acută pe termen lung (LTAC) au reprezentat provocări unice pentru 
prevenirea infecțiilor, în special în domeniul igienei ecologice 
îmbunătățite. Pacienții cu îngrijire pe termen lung au mai mult 
compromis funcția imună decât pacienții tradiționali de îngrijire acută 
u organisme cum ar fi 
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Mulți pacienți spitalizați sunt transferați la și de la facilitățile 
LTAC, crescând probabilitatea de a obține o infecție difi cilă C în 
cadrul procesului.7,8 Pacienții infectați și purtătorii asimptomatici pot 
dispersa agenți patogeni pe suprafețele de mediu.9 Dacă aceste 
suprafețe nu sunt dezinfectate corespunzător, infecția pot fi 
răspândite prin contact direct sau contaminare încrucișată de către 
personalul medical. Acest lucru este deosebit de relevant pentru 
infecția cu difi cilitate C, care este principala cauză a diareei asociate 
îngrijirii sănătății.10 Această problemă poate fi amplificată în 
facilitățile LTAC, unde durata medie de ședere este apropiată de o 
lună, iar designul comunal al facilităților îmbunătățește interacțiunea 
dintre pacienți.

Ca rezultat al legăturii bine descrise între contaminarea mediului 
și achiziția HAI, instalațiile de îngrijire a sănătății explorează acum 
noi metode de întrerupere a transmisiei. Multe dintre aceste metode 
se bazează pe abordările multidisciplinare recomandate în orientările 
privind cele mai bune practici de prevenire a infecțiilor. O atenție 
suplimentară a fost îmbunătățirea eficacității dezinfecției mediului. 
Tehnicile de dezinfecție fără atingere au fost dezvoltate ca adjuvant 
în practicile de curățare manuală. Scopul acestor dispozitive este de 
a finaliza dezinfecția suprafețelor care ar putea fi uitate de personalul 

de curățare a mediului.
Epidemiology, Inc. Published by Elsevier Inc. This is an open access article under the
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Fig 1. HA-CDI rates expressed per 10,000 patient days by month (July 
2010-September 2014). The PX-UV arm was added to a continuing 
multidisciplinary team approach. HA-CDI, Hospital-acquired Clostridium 
difficile infection; PX-UV, pulsed-xenon ultravi-olet light disinfection.
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Aceste tehnologii utilizează vapori de peroxid de hidrogen, lumină 
ultraviolentă pulsată-xenon (PX-UV) sau lumină ultravioletă cu 
mercur (UV). Există mai multe studii de rezultate care demonstrează 
rate de infecție reduse după punerea în aplicare a PX-UV, dar 
aceste dovezi au fost izolate pentru facilitățile de îngrijire 
acută.11-13 În opinia noastră, până în prezent nu există cercetări 
care să descrie utilizarea dezinfecției fără atingere în setarea LTAC.

Scopul acestui studiu este de a aborda eficacitatea a două 
metode de prevenire a dife rităților asociate spitalizării (HA), 
implementate pe o perioadă de 3 ani. În primul rând, a fost evaluată 
utilizarea unei echipe multidisciplinare de prevenire a lucrătorilor din 
domeniul sănătății dedicată prevenirii difi cilității C. Ulterior, PX-UV a 
fost implementat ca măsură de dezinfecție îmbunătățită.

METODE

Prevenirea și supravegherea infecțiilor inițiale

Această evaluare a fost efectuată la un spital urban LTAC din 
Statele Unite de Sud-Est. Majoritatea camerelor pacientului conțin 
un pat de o persoană, cu o baie privată conectată. Pe baza 
ghidurilor privind controlul și prevenirea bolilor, politica privind 
facilitățile a solicitat măsuri de precauție de contact și igiena mâinilor 
cu săpun și apă, în cazul îngrijirii pacienților cu dificultăți de C. După 
evacuare, încăperile și băile sunt curățate definitiv cu o soluție de 
hipoclorit de sodiu. Ratele de infecție difi cilă au fost determinate 
utilizând criteriile de raportare privind supravegherea infecțiilor din 
cadrul rețelei naționale de sănătate. Excepția de la consiliul de 
evaluare instituțională nu a fost solicitată deoarece studiul a utilizat 
datele existente. În timpul perioadei de preintervenție de 12 luni, nu 
au fost implementate politici sau protocoale noi privind prevenirea 
infecțiilor.

Intervenția multidisciplinară a echipei

O echipă multidisciplinară de prevenire a riscurilor a fost creată în 
martie 2011 și a fost alcătuită din membri ai personalului din 
farmacie, asistență medicală, terapie respiratorie, reabilitare, 
dietetică, laborator, servicii de mediu, întreținerea clădirilor și 
disfuncții infecțioase. Înainte de formarea echipei de prevenire, 
eforturile de combatere a răspândirii infecției cu difi citate C au inclus 
creșterea vizibilității semnelor de izolare prin utilizarea semnelor mari 
și luminate colorate, runda zilnică de evaluare a conformității cu 
practicile de izolare, reeducarea personalului pentru nevoia de mână 
igiena cu săpun și apă în cazul îngrijirii pacienților diferiți cu C și 
punerea în aplicare a echipamentelor de îngrijire a pacientului de 
unică folosință în încăperi de izolare (manșete de presiune, 
stetoscoape și termometre).

Echipa multidisciplinară a analizat liniile directoare disponibile 
privind cele mai bune practici pentru prevenirea difi cilității C și a 
implementat mai multe procese noi în iunie 2011. O măsură inițială 
recomandată de grup a fost instalarea de chiuvete suplimentare pe 
unitățile de îngrijire medicală într-un efort de creștere a respectării cu 
săpun și apă igienă. Ratele de igienă a mâinilor au fost monitorizate 
de personalul spitalului pe toată durata studiului, iar ratele de 
conformitate nu s-au schimbat în timp. Dezinfecția echipamentelor a 
fost întărită cu personalul, iar șervețelele de hipoclorit de sodiu au 
fost puse la dispoziție în cazul pacienților cu infecție dife cioasă în 
camere. A fost adăugat echipament suplimentar de unică folosință 
pentru camerele de izolare, inclusiv curelele de ridicare, chiuvetele și 
căptușelile de dormit. Echipa a identificat potențialul de contaminare 
încrucișată a stațiilor de lucru mobile și a fiolelor de medicamente 
multi-utilizare în timpul procesului de administrare a medicamentelor. 
Acest lucru a fost combătut prin eliminarea stațiilor de lucru mobile și 

prin instalarea unei stații de lucru permanente în fiecare cameră de 
pacienți. De asemenea, a fost implementată o listă de verificare 
pentru curățarea terminalelor, care a subliniat pașii de reducere a 
contaminării încrucișate în timpul procesului de dezinfectare.O 
echipă multidisciplinară de prevenire a riscurilor a fost creată în 
martie 2011 și a fost alcătuită din membri ai personalului din 
farmacie, asistență medicală, terapie respiratorie, reabilitare, 
dietetică, laborator, servicii de mediu, întreținerea clădirilor și 
disfuncții infecțioase. Înainte de formarea echipei de prevenire, 
eforturile de combatere a răspândirii infecției cu difi citate C au inclus 
creșterea vizibilității semnelor de izolare prin utilizarea semnelor mari 
și luminate colorate, runda zilnică de evaluare a conformității cu 
practicile de izolare, reeducarea personalului pentru nevoia de mână 
igiena cu săpun și apă în cazul îngrijirii pacienților diferiți cu C și 
punerea în aplicare a echipamentelor de îngrijire a pacientului de 
unică folosință în încăperi de izolare (manșete de presiune, 
stetoscoape și termometre).

Echipa multidisciplinară a analizat liniile directoare disponibile 
privind cele mai bune practici pentru prevenirea difi cilității C și a 
implementat mai multe procese noi în iunie 2011. O măsură inițială 
recomandată de grup a fost instalarea de chiuvete suplimentare pe 
unitățile de îngrijire medicală într-un efort de creștere a respectării cu 
săpun și apă igienă. Ratele de igienă a mâinilor au fost monitorizate 
de personalul spitalului pe toată durata studiului, iar ratele de 
conformitate nu s-au schimbat în timp. Dezinfecția echipamentelor a 
fost întărită cu personalul, iar șervețelele de hipoclorit de sodiu au 
fost puse la dispoziție în cazul pacienților cu infecție dife cioasă în 
camere. A fost adăugat echipament suplimentar de unică folosință 
pentru camerele de izolare, inclusiv curelele de ridicare, chiuvetele și 
căptușelile de dormit. Echipa a identificat potențialul de contaminare 
încrucișată a stațiilor de lucru mobile și a fiolelor de medicamente 
multi-utilizare în timpul procesului de administrare a medicamentelor. 
Acest lucru a fost combătut prin eliminarea stațiilor de lucru mobile și 
prin instalarea unei stații de lucru permanente în fiecare cameră de 
pacienți. De asemenea, a fost implementată o listă de verificare 
pentru curățarea terminalelor, care a subliniat pașii de reducere a 
contaminării încrucișate în timpul procesului de dezinfectare.
În cele din urmă, personalul clinic a fost reeducat pe semne de 
infecție difi cilă C pentru a se asigura că pacienții au fost identificați 
și izolați în timp util.

PX-UV device

Dispozitivul PX-UV (Xenex 426i, Xenex Disinfection Services, 
San Antonio, TX) utilizează un condensator de descărcare de înaltă 
tensiune conectat la o lampă de xenon pentru a elibera impulsuri 
policromatice de intensitate mare de lumină UV care acoperă 
întregul spectru germicidal -280 nm). Această tehnologie nouă diferă 
de alte surse de dezinfecție UV care utilizează lămpi cu mercur de 
joasă presiune pentru a produce lumină UV monocromatică.14 
Aplicarea acestor dispozitive a fost descrisă mai sus.15 Dispozitivele 
sunt proiectate pentru a furniza lumină UV pe suprafețe în întreaga 
cameră, cu un accent special pe suprafețe cu atingere ridicată. Sunt 
utilizate mai multe poziții de dezinfecție pentru a asigura că 
suprafețele nu sunt umbrite de lumină. Informațiile despre fiecare 
ciclu de dezinfecție sunt înregistrate de dispozitiv și încărcate pe un 
portal online. Aceste date sunt folosite pentru a asigura că 
personalul de întreținere pune robotul în numărul corespunzător de 
poziții pentru zona în care se dezinfectează și pentru a urmări 
utilizarea generală în cadrul unității sanitare.

PX-UV adjunct

Un dispozitiv PX-UV a fost implementat între iulie 2012 și 
septembrie 2014, pe lângă programele de îmbunătățire a 
performanței deja implementate de echipa multidisciplinară. 
Dispozitivul PX-UV a fost utilizat în mod specific ca adjuvant la 
curățarea manuală standard a spațiilor de pacient. Scopul utilizării în 
cadrul unității LTAC a inclus toate sălile de pacienți după 
descărcarea de gestiune și zonele de locuit comunale săptămânal, 
cum ar fi sălile de mese, zonele de reabilitare și saloanele. Utilizarea 
dispozitivului a fost urmărită utilizând un jurnal de date la bord. În 
medie, dispozitivul PX-UV a fost utilizat pentru a dezinfecta 85 de 
camere de evacuare și zone de locuit comunale pe lună. Dezinfecția 
a fost efectuată în primul rând în zonele de locuit comun, datorită 
volumului redus al descărcării la instalație.

Statistical analysis
Ratele de infecție difi cilă HA pentru fiecare intervenție au fost 
comparate cu ratele de infecție din perioada de intervenție directă 
anterioară. Datorită caracterului neparametric al datelor noastre, 
comparațiile au fost făcute utilizând un test Wilcoxon 2-eșantion de 
rang-sumă în versiunea software-ului



Table 1
Hospital-acquired Clostridium difficile infection rates by intervention period

Intervention Phase Intervention period Infection rate per 10,000 patient days (no. of cases) SD % reduction from previous period P value

No intervention July 2010- June 2011 23.3 (30) 19.64 NA NS
C difficile team July 2011-June 2012 19.3 (23) 14.06 17.3 .91
PX-UV þ C difficile team July 2012-September 2014 8.3 (22) 8.88 56.9 .02

NA, not applicable; PX-UV, pulsed-xenon ultraviolet light disinfection.
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Stata 12.1 (StataCorp, College Station, TX). Analiza a fost suficient 
de eficientă pentru a detecta diferențele dintre grupurile de 
intervenție.
REZULTATE

În timpul perioadei de preintervenție de 12 luni, rata de infectare 
cu HA C a fost de 23,3 la 10.000 de zile pacient. La adăugarea 
echipei multidisciplinare, rata de infectare cu HA C a scăzut cu 
17,3% până la 19,3 la 10.000 de zile pacient (P ¼ .91). PX-UV a fost 
apoi implementat în iulie 2012, în timp ce abordarea multidisciplinară 
a echipei a continuat (Fig. 1). Pe o perioadă de 15 luni, ratele de 
infecție au scăzut cu 56,9% față de anul de referință la 8,3 la 10 000 
de zile pacient (P ¼ .02) (Tabelul 1). Pe baza acestor rezultate, se 
preconizează că această facilitate a fost capabilă să prevină 29 de 
infecții alergice la HA și să genereze peste 210 de zile suplimentare 
de paturi pacient în cadrul intervenției de 15 luni. La 13.500 dolari în 
costurile de spitalizare pe caz, acest lucru ar fi putut avea ca rezultat 
economii nete de aproximativ 300.000 dolari.16-23
DEZBATERE

Diferențele HA C în timpul utilizării PX-UV împreună cu echipa 
multidisciplinară au fost mai mici decât acele rate în timpul 
intervenției multidisciplinare a echipei. Pe baza datelor disponibile, 
nu este posibil să se determine dacă acest impact provine exclusiv 
din adăugarea PX-UV sau din efectul sinergetic al celor două 
intervenții.

Utilizarea PX-UV în setarea LTAC este foarte diferită de 
aplicațiile care au fost raportate anterior în setările de îngrijire acută. 
Pacienții sunt externalizați mult mai puțin frecvent de la facilitățile 
LTAC; prin urmare, există o cerere redusă zilnică de PX-UV pentru 
curățarea terminalelor. Mai degrabă, PX-UV a fost utilizat în zonele 
de locuit auxiliare și comunale de mare trafic. Aceste zone oferă un 
mediu în care lucrătorii din domeniul sănătății și pacienții se 
amestecă în mod regulat și există oportunități frecvente de 
contaminare și de transmisie a mediului. Aceste date arată 
potențialul unei dezinfecții îmbunătățite pentru impactul ratelor de difi 
cilitate C în facilitățile LTAC și în alte unități cu diferite modele 
operaționale decât spitalele de asistență medicală acută.

Aceste descoperiri susțin în continuare cercetarea anterioară 
care implică mediul ca factor de transmitere a difi cilității C. Coloniștii 
și bolnavii infectați cu C vor distruge în mediu un număr mare de 
bacterii, iar aceste bacterii pot persista luni întregi. Datorită duratei 
prelungite de ședere, funcției imunitare mai scăzute a pacienților și 
naturii comunale a îngrijirii pe termen lung, este rezonabil să se 
aștepte ca riscul de expunere la C diferă de mediul înconjurător să 
fie substanțial în această condiție de îngrijire. În timp ce aceste 
rezultate demonstrează că dezinfecția fără atingere poate fi 
implementată cu succes de un singur LTAC, sunt necesare mai 
multe studii pentru a demonstra că acest tip de program poate fi 
replicat în alte LTAC-uri. Poate fi util pentru viitoarele cercetări să se 
efectueze sampling-ul de mediu al camerelor pacienților și al zonelor 
comunale ale instalațiilor LTAC pentru a valida ipoteza că zonele 

comunale servesc ca un rezervor important în acest cadru de 
îngrijire.
Acest studiu este limitat în mod inerent de proiectul cvasi-
experimental. Proiectul nonrandomizat limitează abilitatea de a 
atribui reducerea în HA C difi cilă numai la implementarea 
dispozitivului PX-UV. Cu toate acestea, aceste rezultate sunt 
coroborate de studiile cvasi-experimentale anterioare, care au arătat 
reduceri ale infecțiilor după implementarea PX-UV. Această 
cercetare adaugă la corpul de dovezi care descriu eficacitatea 
dispozitivelor PX-UV și demonstrează că această tehnologie poate fi 
implementată cu succes în cadrul setării de îngrijire pe termen lung.
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Publicatii Xenex

Studiile privind 
rezultatele 
pacientului

Infectia Reducerea ratei 
de infectare (%) p-valoare Semnificația 

 statistică *

Levin (2013) 
Clostridium difficile 

(C. difficile) 
53% 0.01 Da

Simmons (2013) 
Staphylococcus 

aureus rezistent la 
meticilină (MRSA)

57% 0.001 Da 

Haas (2014) 

C. difficile 17% 0.02 Da 

MRSA 27% 0.007 Da 

Enterococci rezistenți 
la vancomicină (VRE) 18% 0.002 Da 

Organismele 
rezistente la diferite 

medicamente (MDRO)
20% 0.04 Da 

Miller (2015) C. difficile 57% 0.02 Da 

Nagaraja (2015) C. difficile 70% <0.001 Da 

Fornwalt (2015) 
Infecții ale site-ului 

chirurgical (SSI) 100% 0.01 Da 

Vianna (2015) MDROs 61% 0.01 Da 

Catalanotti (2016) SSIs 45% 0.04 Da 

Kovach (2017) 

Infecții dobândite 
la domiciliu (tract 
urinar, respirator, 
cutanat, enteric)

40% 0.004 Da 

Studii de 
mediu în spitale Organisme

Reducerea 
contaminării (%) Reglaj Constatări notabile

Stibich (2011) VRE 100% MD Anderson 
21 de suprafete din 

12 camere



Jinadatha (2014) MRSA 99% 
Centrul 
Meedical
VA  

49 de minute pentru 
curățarea manuală + 
PX-UV; 63 de minute 

numai pentru 
curățarea manuală

Jinadatha (2015) 

Unitățile care 
formează colonia 

(CFU)
73% 

Centrul 
Meedical
VA  

CFU-uri reduse fără 
curățare manuală

Ghantoji (2015) C. difficile 95% MD Anderson 

Bioburden redus mai 
mult decât curățarea 

manuală numai

Hosein (2016) CFUs 91% Spital NHS  
Izolarea camerei 

de decontaminare

Beal (2016) CFUs 94% Spital NHS   Unitate de 
hematologie

Green (2016) MDROs 35% 
Centrul medical 

al armatei
Unitatea de ardere - 
contactați și așezați 

plăcile

Haddad (2017) CFUs 73% MD Anderson 
După ciclul de 2 

minute în OR

Kovach (2017) 
Bacterii

Gram-negative 78% LTAC 
Camere și băi

Dippenaar (2018) CFUs 90% 
NICU / secție 
de maternitate

Zonele de pregătire 
pentru alimentarea cu 

EHM

Simmons (2018) CFUs 86% 
OR în spitale 

multiple
Testați 732 de 

suprafețe în 123 
OR

Zeber (2018) MRSA 84% Multilocație
 

39 de camere 
pacient în 5 spitale

Studii de
 Laborator Organisme 

Reducerea 
Inregistrata Reglaj

 

Note 

Nerandzic (2015) 
C. difficile

MRSA
VRE

0.55 
1.85 
0.6 

Cleveland 
Veterans 

Affairs 

Au fost utilizate 
metode dubioase de 

laborator

Stibich (2016) Mai multe organisme 1.54 to >9 
BSL-4 

Laboratory 

Testarea terților 
folosind metode 

riguroase
Studiul 
de satisfacție a
pacienților
 

Interventie HCAHPS Score Reglaj Note 

Fornwalt (2014) 

Campanie de 
conștientizare a 

pacienților

Rose from 76% 
to 87.6% 

Spitalul de 
îngrijire acută

Spitalul a primit 1% 
din rambursarea la 

risc



* Pentru a determina dacă un rezultat este statistic semnificativ, un cercetător calculează o valoare 
p, care este probabilitatea de observare a unui efect dat fiind faptul că ipoteza nulă este adevărată. 
O valoare p> 0,05 indică faptul că șansa întâmplătoare nu poate fi exclusă. Vezi Devore, Jay L. 
(2011). Probabilitate și statistică pentru inginerie și științe (ediția a 8-a), pp. 300-344.
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Evaluarea unui dispozitiv de 
dezinfecție al unui aparat de 
dezinfecție cu puls-xenon ultraviolet 
pentru impact asupra operațiilor 
spitalicești și reducerea microbiană
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Acest studiu a evaluat utilizarea dezinfecției în camere puls-
xenon ultraviolete (PX-UV) prin prelevarea de probe de suprafețe 
frecvent atinse în camerele de izolare a enterococilor rezistenți la 
vancomicină (VRE). Sistemul PX-UV a prezentat o reducere 
semnificativă statistic a încărcării microbiene și a eliminat VRE pe 
suprafețele eșantionate atunci când a utilizat un ciclu de 
tratament multiplu de 12 minute.

Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32(3):000-000

Contaminarea microbiană a suprafețelor din camerele 
pacientului a fost bine documentată.1 Pacienții admiși într-o 
cameră în care ocupanții anteriori au fost colonizați sau infectați 
cu o cale care necesită precauții de contact s-au dovedit a avea 
o creștere a riscului de a dobândi acest patogen în unități de 
terapie intensivă.2 Riscul de achiziție a VHC-urilor rezistente la 
vancomicină a crescut dacă culturile de mediu din mediu au fost 
pozitive pentru VRE înainte de admiterea pacientului.3 
Numeroase studii au arătat că diferite tipuri de metode 
îmbunătățite de curățare pot reduce riscul de a obține rezistență 
multidrog agenți patogeni care cauzează infecții asociate 
asistenței medicale (HAI) și / sau colonizare.4-6

Iradierea cu radiații UV în spectrul cuprins între 200 și 320 
nm dezactivează microorganismele.7 Iradierea cu radiații 
germicide pulse-xenon UV (PX-UV) portabil produce radiații iris 
UV cu spectru larg, incluzând cantități mari de energie în 
spectrul germicidal (200-320 nm) , 8 prin utilizarea unui fluier de 
gaz xenon. S-a dovedit a fi eficientă în dezactivarea unei 
varietăți de agenți patogeni, incluzând endospori diformi ai 
Clostridium, bacterii vegtative și viruși.

The purpose of this study was to compare the use of a PX-
UV disinfection system to the standard room terminal clean-ing 
process and to assess (1) the level of room microbial 
contamination before and after applying each method and (2) 
the degree to which hospital operations (ie, room turn-around 
time) were affected by the use of each approach.

METODE
Setarea și eșantionarea studiului. Acest studiu 
comparativ a fost efectuat la un amplu centru 
cuprinzător de cancer din ianuarie până în martie 2010 
și a fost aprobat ca un studiu non-uman, sub aspect de 
îmbunătățire a calității, atât din partea subcomitetelor de 
control al infecțiilor, cât și din partea subcomitetelor.

În momentul curățirii terminalelor, o echipă de cercetare a 
intrat în 12 camere, fiecare cu aproximativ 14 m2, cu o baie 
separată, în care un pacient a fost izolat de contact pentru 
infecția sau colonizarea VRE timp de cel puțin 2 zile înainte 
de deversare, fețe. Aceste probe au fost testate pentru a 
determina numărul de plăci heterotrofice bacteriene (HPC) și 
prezența VRE. Suprafețele frecvent atinse (înalte) au prelevat 
eșantioane pentru șine, mese de tavă, brațe pentru scaune, 
telefoane, dulapuri, stâlpi de perfuzie intravenoasă, mânere 
pentru uși, telecomenzi, scaune de toaletă, balustrade de 
baie și computere.

Trei straturi diferite de prelevare a suprafețelor cu atingere 
ridicată au fost utilizate în 4 camere fiecare pentru a 
determina eficacitatea PX-UV în medii necurățate și curățate: 
(1) au fost obținute 14 probe din suprafețe cu atingere înaltă 
înainte de curățarea manuală și după ce PX- (2) au fost 
obținute 14 probe de pe suprafețe cu atingere ridicată după 
terminarea curățării standard a camerelor terminale și (3) au 
fost obținute 7 probe din suprafețe cu atingere înaintea 
curățării, după curățarea termică standard și după tratamentul 
cu UV .

Descrierea dispozitivului. Dispozitivul PX-UV (Xenex 
Healthcare Services) conține o lampă de iluminare care 
funcționează la 2 Hz, cu o putere de cel puțin 24 W. Este de 
aproximativ 48 # 40 # 100 cm și funcționează la 120 V. 
Flachempul se retrage într-un caz greu pentru transport pe 
roți cu o persoană. Dispozitivul PX-UV conține un senzor de 
reacție UV pentru asigurarea dozei, un panou de control cu   4 
butoane, o inversă de 30 de secunde, o telecomandă și o 
interblocare a ușii. PX-UV a fost testat în laboratoare 
independente împotriva a 22 de organisme, incluzând 
endospori diferiți C., Staphy-lococcus aureus rezistent la 
meticilină, VRE și Acinetobacter baumannii. Dispozitivul PX-
UV folosit este o tehnologie "verde" certificată (Practice 
Greenhealth).

Protocoalele de curățare și dezinfecție a încăperilor. 
Curățarea standard a terminalelor pentru camerele de izolare 
VRE a fost efectuată conform instrucțiunilor spitalului, a durat 
aproximativ 30 de minute și a inclus utilizarea germicidului 
(Wexcide, Wex-ford Labs). Dispozitivul PX-UV a fost plasat în 
3 poziții în cameră și a fost rulat timp de 4 minute în fiecare 
poziție.

Procedura de testare a mediului. Probele din suprafețele cu 
atingere ridicată au fost luate folosind tampoane sterile 
înmuiate în broșură de neutralizare Dey / Engley sterilă 1: 10 
diluată pe o suprafață de 6,5 cm2 timp de 30 de secunde, în 
timp ce se folosește o presiune de temperatură. Probele de 
tampon au fost plasate în tuburi de centrifugă sterile de 15 ml, 
alimentate cu 5 ml de mediu de neutralizare și transport. 
Aceste tuburi au fost plasate într-un răcitor pe gheață și au 
fost expediate prin curier peste noapte la laboratoarele de 
testare antimicrobiană (ATL), un laborator independent de 
microbiologie contractat în Round Rock, Texas. ATL a fost 
orbit la toți identificatorii eșantioanelor până când rezultatele 
au fost raportate. Probele au fost ținute la temperatura de 4 ° 
C, 2 ° C la laborator până când se plasează în decurs de 4-24 
de ore de la primire pentru a determina HPC-urile bacteriene.
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Tabelul 1. Comparația detectării enterococilor rezistent la vancomicină (VRE) și a numărului de plăci 
heterotrofice bacteriene (HPC), în funcție de starea de curățare a camerei

Nr. (%) de probe HPC, CFU/cm2

Starea camerei

Nr.
de 
probe VRE pozitiv HPC pozitiv Mean (range) Median (IQR)

75 17 (23.3) 57 (78.1) 33.0 (0–328.6) 6.2 (0.8–9.3)
91 4 (8.2) 58 (63.7) 27.4 (0–968.7) 1.5 (0–9.3)

Înainte de curățare
După curățarea standard a terminalelor
Dupa tratamentul ultraviolet puls-xenon 75 0 (0) 27 (36.0) 1.2 (0–14.7) 0 (0–1.5)

Tabelul 2. Impactul curățării standard și dezinfecției ultraviolete puls-xenon (PX-UV) asupra 
numărului de plăci heterotrofice bacteriene din camera (HPC)

Starea camerei
Nr. de 
probe

HPC mean,
CFU/cm2 z P

2.638 .0083
73 33.0
91 27.4

Comparație 1
Înainte de curățare
După curățarea standard a terminalelor
Comparație 2 6.430 !.0001

73 33.0Înainte de curățare
După tratamentul cu PX-UV 75 1.2
Comparație 3 4.309 !.0001

91 27.4După curățarea standard a terminalelor
După tratamentul cu PX-UV 75 1.2

Analiza HPC a fost realizată prin plierea probelor pe 
agar R2A și incubarea la temperatura camerei timp de 5 
zile. Analiza VRE a fost realizată prin plierea 
eșantioanelor pe agar de soia triptic (TSA, BD) 
suplimentat cu vancomicină 10 mg / ml și incubând la 
36 ° C 1 ° C timp de 48 de ore. După ce au fost 
îndepărtate părți alicote pentru placarea cantitativă, 
tuburile de colectare în sine au fost incubate timp de 24 
de ore la 36 ° C, 1 ° C și apoi reamplasate și testate 
calitativ pentru VRE prin strecurarea unei probe pe TSA 
suplimentat cu vancomicină, așa cum s-a descris mai 
sus. Solicitările prezumtive de VRE (după analize 
cantitative și / sau calitative) au fost considerate a fi 
enterococci pe baza unei pete gram pozitive cu 
morfologie tipică și cu un rezultat negativ al testului 
catalazei. Apoi, rezistența la izolate a vancomicinei a 
fost determinată prin testarea difuziei discului Kirby-
Bauer utilizând discuri de 1- și 30 mg.9

Datele operaționale ale spitalelor. Studiile de timp au 
fost efectuate cu ajutorul unui cronometru pentru a 
determina timpul necesar pentru tratamentul camerei 
PX-UV și pentru transportul dispozitivului în spital.

Metode statistice. Datele au fost introduse și 
analizate utilizând Stata (Statacorp). Statisticile 
descriptive au fost calculate pentru datele HPC, VRE și 
operaționale. Din cauza distribuției non-normale a 
datelor, a fost utilizat un test nonparametric, testul 
Wilcoxon-Mann-Whitney, pentru a analiza datele HPC 
prin starea de dezinfecție a camerei.

REZULTATE

Două sute treizeci și nouă de probe au fost obținute de la 21 
fețe sursă din 12 camere, din care au fost evacuate pacienții 
cu colorație VRE și / sau infecție. Media HPC, înainte de 
curățare, după curățare și după tratamentul cu UV a fost de 
33,0, 27,4 și 1,2 CFU / cm2, iar numărul suprafețelor VRE 
pozitive a fost 17 (23,3%), 4 (8,2%) și 0 %), în mod specific 
(Tabelul 1). Dintre cele 18 probe VRE care au fost analizate 
cantitativ, numărul mediu de VRE a fost de 19,5 CFU / cm2 
(interval, 0,3-155,0, median, 40 [interval interquartile, 
0,8-27,1]). Testul Wilcoxon-Mann-Whitney a arătat că dacă 
HPC a fost folosit ca rezultat, fiecare etapă de dezinfecție a 
prezentat o îmbunătățire semnificativă statistic față de etapa 
anterioară (Tabelul 2).

Timpul total de la momentul în care expedierea spitalului a 
solicitat curățarea camerei până când camera a fost pregătită 
pentru următoarea admitere a pacientului a fost de 18 minute 
și 48 de secunde, cu o durată totală de 15 minute după 
curățarea standard a terminalului.

DISCUTI I

Studiul arată că utilizarea PX-UV este mai eficientă decât 
curățarea standard a camerei manuale standard în reducerea 
sarcinii microbiene a camerei și reducerea nivelurilor de căi 
ogene cunoscute. În urma tratării cu PX-UV, am constatat 
CPS semnificativ mai scăzut statistic și nu VRE în încăperi, 
ceea ce sugerează că riscul pentru contaminarea mediului 
înconjurător este, în consecință, mai scăzut.
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Datele noastre arată că sistemul de dezinfecție PX-
UV testat pentru studiu este suficient de rapid pentru a fi 
integrat în operațiile de spitalizare zilnice, fără a afecta 
negativ capacitatea pacientului.

Studiul nostru nu a fost conceput pentru a aborda 
impactul tratamentului PX-UV asupra riscului HAI. Cu 
toate acestea, semnificația clinică a dezinfecției în 
încăperi poate fi dedusă din studiile anterioare în care s-
au utilizat protocoale îmbunătățite de curățare a 
încăperilor.2,3,6 Ar fi rezonabil să se presupună că 
dispozitivul PX-UV, prin reducerea semnificativă a 
contaminării microbiene în cameră (în cazul în care nu 
mai mult) va îmbunătăți siguranța pacienților și va 
reduce riscul HAI. Cu toate acestea, studiile prospective 
sunt necesare pentru a traduce aceste date 
promițătoare de mi-crobiologice în documentația că 
dispozitivul PX-UV poate reduce HAI și rate de 
colonizare.
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