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Teljeskörû fertôtlenítés
a kéz- és lábápolásban

A kéz-és lábápolás egészségügyi szakma, hiszen élô szervezeten végzett beavatkozás.
Ez a körülmény megfelelô felelôsséggel terheli a munkáját lelkiismeretesen végzô szakembert,
és alapos felkészültséget kíván az emberi szervezetet és annak mûködését illetôen.

Fontos ezen kívül az embert körülvevô ter-
mészetes környezet, illetve annak közegész-
ségügyi vonatkozású ismerete. Az is nélkü-
lözhetetlen, hogy az ismeretek megszerzése
után a gyakorlatban tudjuk hasznosítani,
adoptálni a megtanultakat. Mindemellett
tudni azt, hogy ezek a körülmények folya-
matos változáson mennek keresztül, tehát fi-
gyelemmel kell kísérnünk a kutatások ránk
vonatkozó eredményeit, fejlesztéseit.

Mikoroorganizmusok
A higiénikus környezet fogalma egyenlô
a tisztaság fogalmával, ahol az élô szerveze-
ten belül és kívül a mikroorganizmusok

szaporodásuknak és mûködésüknek gátat
szabva legyôzze ôket és az általuk okozott
megbetegedést. A szervezet tárol belôlük
magának emlékeztetôül, hogy egy esetleges
késôbbi esetben felismerje, és idejében
mûködésbe léptethesse az immunrendszert
ellenük. Hihetetlenül képesek a vírusok
alakjuk és tulajdonságuk változtatására, hi-
szen a gazdaszervezet mûködésébe bekap-
csolódva, mint „kémek” fürkészik ki annak
minden tulajdonságát és várható lépéseit,
hiszen az életben maradásuk múlik rajta.
Legtöbbször cseppfertôzéssel terjedô kór-
okozók, csak mikroszkóppal látható egy-
szerû sejtmag nélküli kórokozók.

Vírusok
A vírusok 4 csoportját különböztetjük meg:
növények, baktériumok, ízeltlábúak és ge-
rincesek vírusai (ide tartoznak az ember ví-
rusai is).
A tulajdonságaikat nagyon gyorsan tudják
változtatni, ez az oka életképességüknek
(-75 és +50 fok ˚C) és a fertôtlenítôszerek-
kel szemben is igen jól képesek alkalmaz-
kodni.

Megkülönböztetjük emberek, állatok, növé-
nyek vírusait, melyek jellemzôen ezekben
a gazdaszervezetekben fordulnak elô, de
ezek a csoportok a vírusok számára átjárha-
tóak, és képes akár állati vírus is emberben
betegséget okozni, sôt fordítva is igaz. A gaz-
daszervezetekben mûködik egy fajra jellem-
zô veleszületett immunitás, illetve ez a külsô
környezeti hatásokra, elszenvedett betegsé-
gekre tovább fejlôdik, amit védôoltásokkal is
még fejlôdésre, az ellenálló képesség fejlesz-
tésére, fokozására sarkallnak. Az immun-
rendszer erôsítésére és az ellenálló képesség
fokozására ezen kívül sokat segít a helyes,
nyugodt, kiegyensúlyozott életmódra való
törekvés, sok pihenés és alvás.
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megfelelô egyensúlyban élnek egymás mel-
lett és egymással kölcsönhatásban.
A mikroorganizmusok parányi élô szerveze-
tek, melyek az egyedfejlôdés legalacsonyabb
fokán állnak, közülük a legalacsonyabb fo-
kon a vírusok. Olyan élô szervezetek, me-
lyek csak a gazdaszervezeten belül képesek
az életmûködésre és a szaporodásra, élôskö-
dôknek, vagy parazitáknak is nevezhetjük
ôket. Nincs önálló anyagcseréjük, bekapcso-
lódnak a gazdaszervezet anyagcsere folya-
matába, és anyagcsere-végtermékükkel, an-
nak mérgeivel betegítik meg a gazdaszerve-
zetet, ha számuk elszaporodik. A gazdaszer-
vezet immunrendszerének feladata, hogy �
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Baktériumok
A mikroorganizmusok közül az egyedfejlô-
dés következô fokán a baktériumok állnak,
melyek mûködésüket tekintve már önálló
anyagcserével rendelkeznek, de csak gazda-
szervezeten belül képesek mûködésre és sza-
porodásra, és az anyagcsere folyamatuk mel-
léktermékével illetve az abban lévô toxinok-
kal (mérgekkel) betegítik meg a szervezetet.
Kedvezô körülmények között (sötét, nyirkos,
nedves, meleg hely) hihetetlenül gyorsan ké-
pesek a szaporodásra, akár fél nap alatt (12
óra) 16milliárd baktérium képzôdhet.
Kedvezôtlen körülmények között (szélsôsé-
ges hômérsékletingadozás, szárazság) a bak-
tériumok egyes típusai (fajtái) betokozódnak,
burkot, ún. spórát vonnak maguk köré, nem
szaporodnak és nem is növekednek, alvó álla-
potba kerülnek (vegetálnak). Nincs szüksé-
gük táplálkozásra sem, ki tudják várni a ked-
vezôbb körülményeket, hogy aztán szaporo-
dásnak indulhassanak, növekedhessenek.
Ezért a fertôtlenítés során nagyon fontos
a spórák számának csökkentése, ami a pl.
a napfény hatására is megtörténhet. A hideg,
a fagyasztás csak a növekedésükben gátolja
ôket.

A baktériumok tehát a gyakorlatban soha nem
pusztulnak ki, megtalálhatók a bôrön, ruhá-
ban, levegôben stb. A számuk csökkentése, el-
szaporodásuk megakadályozása csak a lehet-
séges védekezés ellenük. A baktériumok 70
százaléka nem kórokozó, tehát nem okoznak
betegséget, sôt pl. a táplálék megemésztésé-
ben nélkülözhetetlenek. Szétbontó szerepü-
ket akár a szájban, vagy bélrendszerben is ki-
fejtik, vagy segítenek a táplálék, illetve oxigén
ellátásban, tehát kifejezetten hasznosak.
A maradék 30 százalék az, amely az élô szer-
vezetben felszaporodik és betegséghez vezet,
az általa megtermelt toxinokkal.

Velük szemben szintén az immunrendszer
feladata az okozott betegség legyôzése,

a kórokozók számainak csökkentése, de eb-
ben, pont az önálló anyagcsere folyamat
mûködése miatti kiszámíthatóságuk teszi
lehetôvé, hogy segítségül az immunrend-
szert akár orvossággal is lehessen támo-
gatni.

A baktériumokat alakjuk szerint a következô
csoportokba soroljuk: gömbölyû alakú,
gennykeltôk (coccusok), pl. szôlôfürtszerû
(staphylococcus) amely bôrgyulladást, geny-
nyes bôrkiütést, pattanást, kelést, furunku-
lust okoz, pl. gyöngyfüzérszerû, (streptococ-
cus), amely lázat, torokgyulladást, szôrtüszô-
gyulladást, orbáncot, rheumatikus fájdalmat
okoz.

A baktériumok következô nagy csoportja
a bacillusok (amelyek pálcika alakúak), ilye-
nek okozzák a tífuszt, tetanuszt, diftériát tu-
berkulózist.

A következô csoport a spirillumok (spirál
alakúak), maláriát, szifiliszt, kullancs által ter-
jesztett Lyme-kórt okoznak.

Az utolsó csoport a fonál alakú baktériumok
csoportja. A baktériumok táplálkozásukat te-

kintve lehetnek autotróf baktériumok önálló
táplálkozásúak, melyek képesek a szervetlen
anyagból (szén-dioxidból) a szervezetüket al-
kotó szerves vegyületeket felépíteni. Ilyenek
a talaj baktériumok.

A baktériumok a táplálkozásukat tekintve
lehetnek hetrotróf baktériumok, melynek
fajtái szaprofiták (korhadéklakók), vagy
más néven rothasztó baktériumok, melyek
a táplálékukat az elhalt szervezetbôl szer-
zik. Illetve ezen kívül a paraziták (élôskö-
dôk), amelyek az élô szervezetbôl táplál-
koznak, az élô szervezet kárára és mérgezô
toxinjaikkal betegítik meg azt. Az egyedfej-
lôdésben a következô fokon a gombák áll-
nak, melyek szintén önálló anyagcserével

rendelkeznek, de már képesek a gazdaszer-
vezeten kívüli életre is, ezért is képesek
olyan hihetetlen széles körben és hatéko-
nyan sokáig fertôzni. A számukra megfele-
lô élethez, a szaporodásukhoz a gazdaszer-
vezet megfelelôbb környezetet biztosít, és
nagyon makacs betegséget-elváltozásokat
képesek okozni, mert több fronton is fel
kell velük az immunrendszernek venni
a harcot.

Gombák
A gombák nagyon változatos alakú, de egy-
szerû felépítésû egysejtû vagy többsejtû, fo-
nalas vagy sarjadzó szerkezetû növényszerû
élôsködô szervezetek. Ideális környezet szá-
mukra a 18-30 fokos meleg, nedves, sötét,
szellôzetlen hely, ahol spórákkal gyorsan
szaporodnak. Szerves anyagokból tudják a
szervezetüket felépíteni, de szükségük van
még sókra és vitaminokra is. Egy részük
korhadéklakó (elhalt szervezetre van szük-
sége az életéhez) más részük élôsködô (élô
gazdaszervezetre van szüksége).
Nem minden gomba kórokozó, vannak ki-
fejezetten az élelmiszergyártás során erjesz-
tett gombák vagy nemes penészgombák is,
melyek kifejezetten hasznosak. Igaz, hogy

bizonyos penészgombák viszont élelmiszert
tesznek tönkre, az ember számára pedig va-
lóban veszélyesek. Gyógyszeres kezeléssel
hatékonyan lehet az általuk okozott beteg-
ségeket gyógyítani, szükség van az idôben
felismert betegség orvos által történô keze-
lésére.

A gombák osztályozása: gyakorlati szem-
pontból megkülönböztetünk bôrön élôskö-
dôket, sarjadzó (élesztô-szerûket), kétalakú
(Dimorph) gombákat és penészgombákat.
A szervezetük felépítése alapján: fonalas vagy
sarjadzó gombákat.
Megkülönböztetjük a szervezeten belül, va-
lamint a szervezeten kívül élôsködô gombá-
kat.
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A higiénikus környezet
A higiénikus környezet a tisztaságon kívül
azt is jelenti, hogy a fent említett kórokozók
számát, a fertôzések kialakulásának megaka-
dályozása érdekében mindenképpen csök-
kentsük. Mégpedig célzottan, tehát fontos
tudnunk, hogy mit, mivel, hogyan mennyi
ideig fertôtlenítsünk ahhoz, hogy a kóroko-
zók számának csökkentésével a további fer-
tôzések elkerülhetôek legyenek. A fertôtlení-
tés tehát nem sterilizálás, ott a csírákat, spó-
rákat is elpusztítják a hermetikus környezet
kialakításához, mert egy esetleges fertôzés
végzetes is lehet akár (mûtétek alkalmával).

A fertôtlenítés történhet többféle módon,
a fontos az, hogy mindig tudatosan, célirá-
nyosan, konzekvensen történjen. A felületek
mechanikus tisztítása kell mindig az elsô lé-
pés legyen, majd a fertôtlenítô módozat al-
kalmazása, a fertôtlenített felület tisztán, hi-
giénikusan tartása a következô használatig.
A fertôtlenítés történhet vegyszerrel, hôvel,
gôzzel, fénnyel, gázzal, ultrahanggal, sugár-
ral, attól függôen, hogy milyen területen kí-
vánunk hatást elérni.
A fertôtlenítés történhet általánosan is, ami-
kor az adott felületen a leggyakrabban, vagy
várhatóan elôfordulható mikroorganizmus-
okkal szemben kívánjuk használni, illetve
specifikusan, egy vagy akár egyszerre több
mikroorganizmussal szemben is.

Szakma specifikus fertôtlenítés
a kéz- és lábápolásban
A lábápolás és kézápolás során leggyakrab-
ban gombás betegségekkel illetve gyulladá-
sokkal találkozhatunk. Mindemellett a víru-
sok által okozott betegségekkel szemben
használható fertôtlenítôszerek használata is
ajánlott, hiszen olyan vírussal gyakran talál-
kozhatunk, amely kézen, vagy akár lábon pl.
szemölcsöt okoz.
A vírusok által okozott betegségek pl. a kiü-
téssel járó betegségek, amelyeknek a bôrön
lévô megjelenése csak a betegség kísérôje-
lensége. Ennek ellenére fontos, hogy ezeket
minden lábápoló és kézápoló ismerje, hogy
a diagnosztizálás során pontosan tudja ven-
dégét orvoshoz irányítani, érezve ennek sú-
lyát és fontosságát, valamint a kezelést befo-
lyásoló vagy akár kizáró körülmények meg-
állapítása végett. Ilyenek pl. a bárányhimlô,
amely akár felnôtt személynél is elôfordul-
hat, övsömör, rubeola, skarlát
Az egyik legfertôzôbb és legveszélyesebb ví-
rus még a hepatitis (fertôzô májgyulladást
okoz), ellene szintén fontos, hogy a tevé-

kenység gyakorlása során az
elôzetes fertôtlenítô kézmo-
sás során a kézmosószer ha-
tással legyen a vírussal szem-
ben. A gyakorlatban még számí-
tani lehet az Aids vírus elôfordulására, ami
ellen a tudomány mai állása mellett ugyan
védekezünk, de nem bizonyított ennek
a tényleges hatékonysága. A fertôtlenítés so-
rán fontos tudni, hogy a takarítást kiegészíti,
nem pedig helyettesíti.
A fertôtlenítôszerek lehetnek szelektívek
vagy csoportspecifikusak, vagy széles hatás-
spektrumúak.
Szelektív, ami csak néhány kórokozó cso-
portra hatásos pl. virucid (vírusölô) bakteri-
cid (baktériumölô) bakteriosztatikus (bakté-
rium- szaporodásgátló) sporocid (spóraölô)
fungicid (gombaölô), fungiosztatikus (gom-
ba-szaporodásgátló), paraziticid (parazitákat
ölô).
Komplex vagy széles spektrumú fertôtlení-
tônek nevezzük azt a szert, amely egyi-
dejûleg vírus-baktérium-gombaölô.
A fertôtlenítés hatásosságát befolyásoló té-
nyezôk: a fertôtlenítendô felület anyaga,
nagysága, szennyezettsége, hôfoka és poró-
zussága, a jelen lévô mikroorganizmusok
száma és ellenálló képessége, a fertôtlenítô
közeg anyaga, mennyisége, minôsége, vegy-
hatása, hômérséklete, illetve a fertôtlenítési
behatás idôtartama.
A fertôtlenítôszerekkel szemben támasztott
követelmények: ne károsítsa a fertôtleníten-
dô felületet, megbízhatóság és jó minôség és
stabilitás, széles hatásspektrum, rövid hatói-
dô, jó felületaktivitás (nedvesítô képesség), jó
oldhatóság (vízben), lehetôleg ne legyen
tûzveszélyes, kellemetlen szagú és mérgezô
és végül, de nem utolsó sorban a gazdasá-
gosság.

A kéz –és lábápoló szakma gyakorlata során
szükséges a bôr, a bútorzat, falak, padozat,
textilek fertôtlenítésére használatos szerek
alkalmazása.
A bôr elôzetes és általános fertôtlenítésére pl.
Clarasept, Innosept folyékony szappan, az
áztatóvízben a Neomagnol tabletta oldata,
a kezelés közben a bôrfelületre 3%-os hid-
rogén-hiperoxid oldat, vagy nyílt seb esetén
Octanisept, illetve a kezelés közben a kezelt
bôrfelület fertôtlenítésére Kodan használ-
ható.
Fontos tudomást szerezni arról a vendéggel
kapcsolatban, hogy nem áll-e fent esetleges
jódérzékenység.
A vérzések csillapítására használható 3%-os
hidrogén-hiperoxid oldat, Gelaspon szivacs.

A mûszerek fer-
tôtlenítésére alkalmas
akár a Neomagnol tabletta
tömény oldata, Barricidál-33,
Lysetol-AFF, Spovirid, Virusept, fer-
tôtlenítôk. Ezen kívül fertôtleníthetôk
a mûszerek Hüttmann-kazettában, Germi-
cid-lámpában, autoklávban, ultrahangos fer-
tôtlenítô berendezésben. A kezelôfelületekre
a Neomegnol hígabb oldata, Barricidál-36,
Mikrozid, illetve ezek hígabb oldata a helysé-
gek tisztántartására és fertôtlenítésére.
Ezen kívül szükséges még a textilek fertôtle-
nítô mosása 95 fokon és utána még vasalás-
sal.
El kell végeztetni rendszeresen a derratizá-
ciót, ami az egészségügyi szempontból káros
ízeltlábúak (egér, patkány, csótány, vadász-
görény,) elleni védekezést szolgálja.

A kéz- és lábápoló kezelések elvégzéséhez
rendelkezni kell az összes ÁNTSZ által elô-
írt, és az Országos Tisztiorvosi Hivatal által
jóváhagyott fertôtlenítôszerrel. A fertôtlení-
tôszerek forgalomba hozatalát az Országos
Epidermológiai Központ Desinfekciós Osz-
tálya szükség esetén biztosítja, folyamatosan
közzéteszi a Epinfo c. kiadványában.

A szakmáját felelôsséggel gyakorlók számára
fontos a folyamatos tájékozódás ezen a terü-
leten is, hiszen a mikroorganizmusok folya-
matosan változtatják tulajdonságaikat,
így a fertôtlenítéshez is újabb, tovább-
fejlesztett változatokra lesz szükség.
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