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Organizația Mondială a Sănătății a luat toate măsurile de precauție rezonabile pentru a verifica informațiile prezentate în acest document. Cu toate acestea,
materialul publicat este distribuit fără a oferi orice tip de garanție, fie exprimată, fie dedusă. Răspunderea interpretării și a utilizării acestui material se află
în sarcina cititorului. Organizația Mondială a Sănătății nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru orice daune rezultate din utilizarea materialului.

 

Materiale necesare (pentru cantități mici)

REACTIVI PENTRU FORMA  
FARMACEUTICĂ 1:

REACTIVI PENTRU FORMA  
FARMACEUTICĂ 2:

•  Etanol 96%

•  Peroxid de hidrogen 3%

•  Glicerol 98%

•  Apă distilată sterilă, 
sau fiartă și răcită

 
 

•  Alcool izopropilic 99.8%

•  Peroxid de hidrogen 3%

•  Glicerol 98%

•  Apă distilată sterilă, 
sau fiartă și răcită

 
 

•  Sticle de 10L, din sticlă sau plastic, cu capac cu filet (1) sau 

•  Bidon de 50L din plastic (preferabil din polipropilenă sau polietilenă
cu densitate ridicată, translucid, pentru a vedea nivelul lichidului) (2)

 
 

•  Recipient din inox cu capacitate de 80-100L (pentru a amesteca 
fără a da pe dinafară) (3, 4) 

•  Paletă din lemn, plastic sau metal, pentru a amesteca (5)

•  Cilindru gradat sau cană gradată (6, 7)

•  Pâlnie din plastic sau metal

•  Sticle de 100ml din plastic, cu capace etanșe (8)  

•  Sticle de 500ml din plastic sau sticlă cu capace cu filet (8)  

•  Alcoolmetru: măsurarea temperaturii se face în partea de jos, iar
măsurarea concentrației de etanol (procent v/v) se face
în partea de sus (9, 10, 11) 

 
 

NOTE

• Glicerol: folosit ca umectant, dar pot fi folosiți și alți emolienți
pentru îngrijirea pielii, atâta timp cât sunt ieftini, disponibili
pe scară largă și miscibili cu apa și alcoolul, și nu cresc 
nivelul de toxicitate și nu provoacă alergii.

 
 
 

• Peroxid de hidrogen: folosit pentru a inactiva sporii bacterieni
contaminanți din soluție; nu este o substanță activă pentru
antisepsia mâinilor.

 
 
• Orice altă substanță adăugată oricărei forme trebuie indicată

corespunzător și trebuie să nu fie toxică, în cazul ingestiei
accidentale. 

• Pot fi adăugați coloranți, pentru a permite diferențierea de alte
lichide, dar aceștia nu trebuie să contribuie la toxicitate, 
să provoace alergii, sau să interfereze cu propietățile
antimicrobiene. Adăugarea parfumurilor sau a coloranților
nu este indicată, din cauza riscului de reacții alergice.
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PARTEA A: GHID PENTRU PRODUCȚIA 
LA NIVEL LOCAL
Partea A îndrumă producatorul local în prepararea efectivă
a formei farmaceutice.
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METODA: PRODUCȚIE DE 10 LITRI
Acestea pot � produse în sticle de 10L din plastic sau sticlă,
cu capac cu �let.

 

Cantiăți recomandate:

FORMA FARMACEUTICĂ 1 FORMA FARMACEUTICĂ 2

•  Etanol 96%: 8333 ml

•  Peroxid de hidrogen 3%: 417 ml

•  Glicerol 98%: 145 ml

•  Alcool izopropilic 99.8%:  
 7515 ml

•  Peroxid de hidrogen 3%: 417 ml

•  Glicerol 98%: 145 ml

Pregătirea pas cu pas: 
 
   1. Se toarnă alcoolul pentru forma

farmaceutică ce va � folosită 
într-o sticlă sau un bidon mare,
până la indicatorul marcat.

    
    
    

   

   2. Se adaugă peroxid de hidrogen
cu ajutorul cilindrului gradat.    

    

   3.  Se adaugă glicerolul cu ajutorul
  unui cilindru gradat. Din cauza 
  faptului că glicerolul este foarte
  vâscos și rămâne pe pereții
  cilindrului gradat, acesta trebuie
  clătit cu apă distilată sterilă
  sau cu apă �artă și răcită, 
  și adăugată în recipient.

    
    
    
    
    
    
    

 

   4. Se umple sticla sau bidonul până
la indicatorul de 10L cu apă
distilată și sterilă sau cu apă
�artă și răcită.

    
    
    

   5. Capacul sticlei/bidonului se
în�letează cât de repede posibil
după pregătire, pentru a preveni
evaporarea. 

    
    
    
    

   6. Soluția este amestecată 
prin agitare ușoară, în cazurile
în care se poate, sau se amestecă
cu ajutorul unei palete.

    
    
    

   7. Turnați imediat soluția
în recipientele �nale (de ex. sticle
de plastic de 500ml sau de 100ml),
și așteptați 72 de ore înainte
de a le folosi. Astfel, vor � distruși
orice spori prezenți în alcool
sau în sticlele folosite/refolosite.
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Produsele finale

FORMA FARMACEUTICĂ 1 FORMA FARMACEUTICĂ 2
Concentrații finale:

•  Etanol 80% (v/v),

•  Glicerol 1.45% (v/v),

•  Peroxid de hidrogen  
 0,125% (v/v)

Concentrații finale:

•  Alcool izopropilic 75% (v/v),

•  Glicerol 1.45% (v/v),

•  Peroxid de hidrogen  
 0,125% (v/v)

Controlul calității
1. Întotdeauna trebuie efectuată o analiză înainte de producție, în cazul

în care nu este disponibilă o analiză de certi�care pentru a garanta titrarea
alcoolului (adică producție locală). Veri�cați concentrația alcoolului
cu un alcoolmetru și faceți modi�cările necsare în privința volumului,
în producerea formei farmaceutice, pentru a obține concentrarea �nală
recomandată.

 
 
 
 
 

   2. Analiza post-producție este
obligatorie, dacă se folosește
etanol sau o soluție de izopro-
panol. Folosiți un alcoolmetru
pentru a veri�ca concentrația
alcoolului din soluția �nală.
Limitele admise trebuie să �e
între ± 5% din concentrația
țintă (75% - 85% pentru etanol).

    
    
    
    
    
    
     
    
    
    

 
   3. Alcoolmetrul folosit în acest

material este pentru măsurarea
etanolului; dacă este folosit
pentru controlul unei substanțe
de izopropanol, o soluție de 75%
va indica 77% (± 1%) când va �
măsurată la 25°C.

    
    
    
    
    
    

Informații generale
Etichetarea trebuie să corespundă normelor naționale
și trebuie să includă următoarele elemente:

 

•  Numele instituției

•  Forma farmaceutică de dezinfectant de mâini recomandată de OMS

•  Doar pentru uz extern

•  Evitați contactul cu ochii

•  Nu lăsați la îndemâna copiilor

•  Data fabricării și numărul lotului

•  Utilizare: Aplicați dezinfectantul pe bază de alcool în palmă, apoi
acoperiți toată suprafața mâinilor. Frecați mâinile până se usucă 

•  Ingrediente: Etanol sau izopropanol, glicerol și peroxid de hidrogen

•  In�amabil: țineți departe de �acără sau căldură

Condiții de producție și depozitare:
•  În mod ideal, spațiile de producție și depozitare ar trebui să �e camere

răcoroase, sau cu aer condiționat. În aceste zone nu trebuie permise
�acără deschisă sau fumatul.

 
 

•  Formulele farmaceutice de dezinfectant de mâini recomandate de OMS
nu trebuie produse în cantități mai mari de 50L la nivel local sau în
farmacii centrale, care nu au aer condiționat sau ventilație specializate.

 
 

•  Din moment ce etanolul nediluat este foarte in�amabil și poate lua foc
chiar și la temperaturi de 10°C, unitățile producătoare trebuie să îl dilueze
direct la concentrațiile menționate anterior. Temperaturile de aprindere
ale etanolului 80% (v/v) și ale alcoolului izopropilic 75% (v/v) sunt de
17,5°C, respectiv 19°C.

 
 
 
 

•  Trebuie respectate recomandările de siguranță naționale și cerințele legale
locale în ceea ce privește depozitarea ingredientelor și a produselor �nale. 

•  Informații suplimentare privind siguranța sunt prezentate în Partea B
a acestui ghid.
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PARTEA B: ALTE INFORMAȚII TEHNICE,
DE SIGURANȚĂ ȘI DE COST
Partea B conține informații importante privind siguranța și costurile,
și prezintă informații din Recomandările OMS privind Igiena
Mâinilor în Sistemul Sanitar (2009).

 
 

 

Dezinfectant de mâini pe bază de alcool
în sistemul sanitar

 

În prezent, dezinfectantul de mâini pe bază de alcool este printre singurele
mijloace cunoscute pentru inactivarea rapidă și e�cientă a unei varietăți mari
de microorganisme potențial dăunătoare, de pe mâini.

 

Recomandarea OMS privind dezinfectantul de mâini pe bază
de alcool se bazează pe următorii factori:

 

1.  Avantajele intrinseci, bazate pe dovezi, ale acțiunii rapide și cu
spectru larg împotriva microbilor, cu risc minim de a genera
rezistență la agenți antimicrobieni.

 
 

2.  Este adecvat pentru utilizare în zone cu resurse limitate sau zone
izolate, care nu au acces la chiuvete sau la alte instalații pentru igiena
mâinilor (inclusiv apă curată, prosoape etc.).

 
 

3.  Capacitatea de a îmbunătăți respectarea igienei mâinilor prin faptul
că procesul devine mai rapid, mai convenabil și accesibil
imediat în punctul de îngrijire a pacienților.

 
 

4.  Bene�cii economice prin reducerea costurilor anuale pentru igiena
mâinilor, reprezentând aproximativ 1% din costurile suplimentare
generate de infecții nosocomiale.

 
 

5.  Minimizarea riscurilor de evenimente adverse datorită siguranței
crescute, asociate cu o acceptare și toleranță ridicate, în comparație
cu alte produse.

 
 

Sursa: Recomandările OMS privind igiena mâinilor în sistemul sanitar 2009

Informații despre formele farmaceutice ale
dezinfectantului de mâini pe bază de alcool

 

Potrivit dovezilor disponibile privind e�cacitatea, toleranța oamenilor față
de acesta și e�ciența costurilor, OMS recomandă utilizarea unui dezinfectant
de mâini pe bază de alcool pentru antisepsia de rutină a mâinilor, în cele mai
multe medii clinice. Unitățile sanitare care utilizează în prezent dezinfectant
de mâini, săpun lichid și produse de îngrijire a pielii disponibile pe piață,
și vândute în recipiente de unică folosință, ar trebui să continue această
practică, cu condiția ca dezinfectantul de mâini să respecte standardele
recunoscute pentru e�cacitatea germicidă (standardele ASTM sau EN) și să
�e acceptat/ tolerat de către personalul sanitar. Bineînțeles, aceste produse
ar trebui considerate acceptabile, chiar dacă conținutul lor diferă de formele
farmaceutice recomandate de OMS, descrise în acest document.

OMS recomandă ca producția locală a următoarelor forme farmaceutice
drept alternativă, atunci când produsele comerciale adecvate sunt �e
indisponibile, �e prea costisitoare. Pentru a ajuta țările și unitățile sanitare
să realizeze schimbări ale sistemului pentru a adopta utilizarea
dezinfectantului de mâini pe bază de alcool, OMS a identi�cat forme
farmaceutice pentru prepararea la nivel local. Factorii logistici, economici,
de siguranță, culturali și religioși au fost luați în considerare de OMS înainte
de a recomanda astfel de forme farmaceutice pentru utilizarea la nivel global. 

Eficacitate
Un grup de experți OMS a stabilit prin consens că formele farmaceutice
ale dezinfectantului de mâini recomandat de OMS pot � utilizate atât
pentru antisepsia mâinilor, cât și pentru pregătirea preoperatorie a mâinilor.

Dezinfectant igienic de mâini
Activitatea germicidă a celor două forme farmaceutice recomandate
de OMS a fost testată de laboratoarele de referință ale OMS, în conformitate
cu standardele EN (EN 1500). Activitatea lor s-a dovedit a � echivalentă
cu substanța de referință (izopropanol 60% v/v) pentru antisepsia mâinilor.

Pregătirea preoperatorie a mâinilor
Ambele forme farmaceutice ale dezinfectantului de mâini recomandat
de OMS au fost testate de două laboratoare de referință independente
din țări europene diferite pentru a evalua dacă acestea sunt adecvate
pentru utilizarea pentru pregătirea preoperatorie a mâinilor, conform
standardului european EN 12791. Deși forma farmaceutică I nu a trecut testul
în cele două laboratoare, iar forma farmaceutică II a trecut testul doar în unul
dintre acestea, grupul de experți consideră că activitatea germicidă
a antisepsiei chirurgicale este încă în curs de cercetare, din cauza lipsei
de date epidemiologice. Nu există nicio indicație ce demonstrează e�cacitatea
n-propanol (propan-1-ol) 60% v/v ca referință în EN 12791 are un reper
clinic. Opinia consensuală a unui grup de experți OMS menționează că
alegerea n-propanolului este nepotrivită ca alcool de referință pentru
procesul de validare, din cauza pro�lului său de siguranță, și a lipsei de studii
bazate pe dovezi legate de potențialul efect nociv asupra omului.
Într-adevăr, doar câteva forme farmaceutice la nivel global au inclus
n-propanol pentru antisepsia mâinilor. Având în vedere că alte proprietăți
ale formelor farmaceutice recomandate de OMS, precum abilitatea excelentă
de a � tolerate, acceptarea ridicată de către personalul medical, și costurile
reduse, au o importanță mare pentru un efectul clinic pe termen lung,
rezultatele de mai sus sunt considerate acceptabile. Astfel, grupul de experți
al OMS a ajuns la un consens, și anume că cele două forme farmaceutice pot �
utilizate pentru pregătirea preoperatorie a mâinilor. Instituțiile care aleg
să utilizeze formele farmaceutice recomandate de OMS pentru pregătirea
preoperatorie a mâinilor trebuie să se asigure că se administrează cel puțin
trei aplicări, dacă nu chiar mai mult, pentru o perioadă de 3-5 minute. Ideal,
pentru procedurile chirurgicale cu o durată mai mare de 2 ore, chirurgii
trebuie să aplice dezinfectantul de mâini și o a doua oară timp de aproximativ
1 minut. Cu toate acestea, este nevoie de mai multe cercetări cu privire
la acest aspect.

Lecții foarte importante învățate din experiență
Producerea celor două forme farmaceutice recomandate de OMS a fost
implementată cu succes în multe locații din întreaga lume. În Partea B
vor � prezentate informații suplimentare sub formă de tabel, pe baza
feedback-ului din 11 unități din: Bangladesh, Costa Rica, Egipt,
RAS Hong Kong, Kenya, Mali, Mongolia, Pakistan (două zone), Arabia Saudită
și Spania. În plus, există informații detaliate în cadrul Recomandărilor OMS
privind Igiena mâinilor în Sistemul Sanitar (2009).
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Compoziția formelor farmaceutice pe bază
de alcool pentru producție locală

 

Alegerea componentelor dezinfectantului de mâini recomandat
de OMS ia în considerare atât limitările legate de costuri,
cât și e�cacitatea microbiologică. Achiziționarea materiilor prime
va � in�uențată de disponibilitatea materialelor sub-standard
pe piață, și este importantă alegerea cu grijă a surselor locale.

Următoarele două forme farmaceutice de dezinfectant de mâini
pe bază de alcool sunt recomandate pentru producția locală,
sau într-o unitate de producție locală, în cantitate de maximum 50L:

Forma farmaceutică 1

Pentru a produce concentrații �nale de etanol 80% v/v, glicerol  
1,45% v/v, peroxid de hidrogen (H2O ) 0,125% v/v

Forma farmaceutică 2

Pentru a produce concentrații �nale de alcool izopropilic 75% v/v,  
glicerol 1,45% v/v, peroxid de hidrogen (H2O2) 0,125% v/v:

Trebuie utilizați doar reactivi de calitate farmacopeică (de exemplu
Farmacopeea Internațională) și nu produse de calitate tehnică.

Materii prime:
Deși alcoolul este componenta activă în formele farmaceutice, anumite aspecte
ale altor componente trebuie respectate. Toate materiile prime utilizate trebuie
să �e fără spori bacterieni viabili. Materiile prime ce trebuie incluse/luate în
considerare sunt enumerate în tabelul următor:

H2O2 •  Concentrația scăzută de H 2O2 are scopul de a ajuta 
 
 
 

•  H2O2 adaugă un aspect important din punct de vedere 
 al siguranței; totuși, utilizarea de 3-6% în producție

poate � complicată, din cauza corozivității și a
di�cultăților în achiziționarea sa în unele țări.

 
 

•  Este nevoie de cercetări suplimentare pentru a evalua 
 disponibilitatea H2O2 în diferite țări, precum și 
 posibilitatea de a utiliza o soluție din stoc, cu o

concentrație mai mică. 

Glicerol și
alți umectanți
sau emolienți 

•  Glicerol se adaugă cu rol de umectant, pentru
a crește gradul de acceptare al produsului.  

•  Alți umectanți sau emolienți pot � utilizați pentru
îngrijirea pielii, cu condiția ca aceștia să �e accesibili
�nanciar, disponibil la nivel local, miscibili cu apa
și alcoolul, non-toxici și hipo-alergenici.

 
 
 

•  Glicerolul a fost ales deoarece este sigur și relativ
ieftin. Reducerea procentului de glicerol poate �
luată în considerare pentru a reduce mai mult
gradul de vâscozitate a dezinfectantului de mâini.

 
 
 

Utilizarea
apei
adecvate

 
 

•  Deși apa distilată sterilă este preferată pentru 
producția aceste forme farmaceutice, și apa de la 
robinet, �artă și răcită, poate � utilizată, câtă vreme 
nu conține particule vizibile.

 
 
 
 

Adăugarea
altor
aditivi

 •  Se recomandă insistent ca la formele farmaceutice
să nu se adauge alte ingrediente decât cele
speci�cate aici.

 
 

•  În cazul adăugării oricăror aditivi, trebuie oferită
o justi�care completă și siguranța documentată
a aditivului, compatibilitatea acestuia cu celelalte
ingrediente, iar toate detaliile relevante trebuie 
incluse pe eticheta produsului.

 
 
 
 

Agenți 
gelifianți 

•  Nu sunt disponibile date și informații pentru a evalua
adăugarea agenților geli�anți la formele farmaceutice
lichide recomandate de OMS; acest lucru poate crește
di�cultățile și costurile de producție și poate
compromite e�cacitatea germicidă. 

 
  
  
  
 

Parfumanți •  Nu se recomandă adăugarea parfumurilor
din cauza riscului de reacții alergice.

 
 

Toate recipientele cu dezinfectant de mâini trebuie etichetate în conformitate
cu recomandările și normele naționale și internaționale.

 

PAGINA 6  DIN 9

2

la eliminarea sporilor contaminanți din soluțiile prime
și din produsele rezultate, și nu este o substanță
activă pentru antisepsia mâinilor.

Organizația Mondială a Sănătății a luat toate măsurile de precauție rezonabile pentru a verifica informațiile prezentate în acest document. Cu toate acestea,
materialul publicat este distribuit fără a oferi orice tip de garanție, fie exprimată, fie dedusă. Răspunderea interpretării și a utilizării acestui material se află
în sarcina cititorului. Organizația Mondială a Sănătății nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru orice daune rezultate din utilizarea materialului.



Ghid pentru producție la nivel local: Forme farmaceutice pentru dezinfectant de mâini recomandat de OMS

Achiziția componentelor: lecții învățate la nivel mondial
(pe baza opiniilor și feedback-ului din domeniu)

Etanol Este mai ușor de procurat de la furnizorii locali,
din cauza costurilor în unele țări..

•  Poate � obținut din trestie de zahăr sau grâu

•  Este supus anumitor restricții de acordare
a licențelor și se ține strict evidența – trebuie
luat în calcul înainte de a începe producția.

 
  
 

Izopropil Mai ușor de achiziționat în unele țări.

Glicerol De obicei este produs de furnizori locali.

Peroxid
de hidrogen 

Unele di�cultăți de aprovizionare cu H        2O2

de calitate au necesitat importul în cinci locații.

Producție și depozitare
Producerea de dezinfectant de mâini recomandat de OMS este fezabilă în 
farmaciile centrale sau în dispensare. Când este posibil și cu resectarea
politicilor locale, guvernele ar trebui să încurajeze producția locală, să sprijine
procesul de evaluare a calității și să mențină costurile de producție cât mai
scăzute. Se aplică cerințe speciale pentru producția și acumularea de stocuri
de dezinfectant, precum și pentru depozitarea materiilor prime.

Din cauză că etanolul nediluat este foarte in�amabil și se poate aprinde la
temperaturi de până la 10°C, instalațiile de producție trebuie să îl dilueze
direct la concentrațiile menționate în cadrul acestui ghid. (Consultați 
Tabelul cu rezumatul riscurilor și măsurile de reducere a riscurilor
privind utilizarea pregătirilor substanțelor pe bază de alcool
pentru igiena mâinilor ).

OMS ia în calcul posibiltatea dezvoltării unor recomandări suplimentare
privind producția la scară largă pentru a facilita extinderea.

Unitățile de producție și personalul: lecții importante din întreaga
lume (pe baza opiniilor și feedback-ului din domeniu)

Cine sunt principalii
producători?

 •  Farmaciștii cali�cați.

Ce cantitate este produsă? •  În locațiile de test au fost produse lunar
cantități între 10 litri și 600.000 de litri.

 
 

Unde are loc producția? •  Farmacia spitalelor.

•  Companii naționale de medicamente.

Echipament
pentru producție 

•  Au fost folosite recipiente din plastic,
inox și sticlă pentru a face amestecul. 

Dozatoare pentru
produsul final

 •  Gama de produse folosite:

 – Sticle de buzunar de 100 ml

 – Sticle de 385 ml 

 – Dozatoare de perete de 500 ml

 – Sticle sau pungi de 1 litru, 
montate pe perete  

Surse pentru dozatoare •  Aprovizionarea locală se poate dovedi
problematică; unele țări au avut
succes în colaborarea cu furnizorii
locali din sectorul privat

 
 
 

Cantități depozitate:
Se aplică cerințe speciale pentru producția și depozitarea formelor
farmaceutice, precum și pentru depozitarea materiilor prime.
Cantitatea de dezinfectant de mâini recomandat de OMS, produs
la nivel local, nu trebuie să depășească 50 de litri, eventual mai puțin,
dacă este reglementată de recomandări sau norme locale și/sau naționale.

 
 
 

Procesul de curățare și dezinfectare
a sticlelor reutilizabile de dezinfectant de mâini
1.  Colectați sticlele goale într-un punct central pentru reprocesare

conform protocoalelor operaționale standard. 

2.  Spălați riguros sticlele cu detergent și apă de la robinet
pentru a elimina orice lichid rezidual. 

3.  Dacă sunt rezistente la căldură, dezinfectați termic sticlele prin �erbere
în apă. Ori de câte ori este posibil, dezinfectarea termică trebuie
aleasă în locul dezinfectării chimice. Dezinfectarea chimică poate crește
costurile și introduce un pas suplimentar în eliminarea dezinfectantului
rezidual. Dezinfectarea chimică trebuie să includă introducerea sticlelor
într-o soluție care conține 1000 ppm de clor timp de cel puțin 15 minute
și apoi clătirea cu apă �artă și răcită, sau cu apă sterilă.

 
 
 
 
 
 

4.  După dezinfectarea termică sau chimică, lăsați sticlele să se usuce
complet cu capul în jos pe un raft de sticle. Sticlele uscate trebuie închise
cu capac și depozitate, pentru a � protejate de praf, până la utilizare.

 
 

Controlul calității:
În cazul în care alcoolul concentrat este obținut din producția locală,
veri�cați concentrația de alcool și efectuați modi�cările necesare în volum
pentru a obține concentrația �nală recomandată. Se poate folosi un
alcoolmetru pentru a veri�ca concentrația de alcool a soluției �nale. 
Concentrația de H2O2 poate � măsurată prin titrimetrie (reacția redox
cu ajutorul iodului, în condiții acide). Se poate efectua un control al calității
mai performant prin utilizarea cromatogra�ei de gaz și metoda titrimetrică
pentru a veri�ca conținutul de alcool și, respectiv, de peroxid de hidrogen. 
În plus, absența contaminării microbiene (inclusiv sporii) poate � veri�cată 
prin �ltrare, în conformitate cu speci�cațiile din Farmacopeea Europeană.

Controlul calității: lecții importante învățate la nivel mondial 
(pe baza opiniilor și feedback-ului din domeniu)

 

Metoda •  Alcoolmetru local, utilizat în 
majoritatea locațiilor. 

•  Șapte locații au trimis mostre
la Spitalele Universitare din Geneva,
Elveția, pentru controale ale calității
prin cromatogra�e de gaz și metoda
titrimetrică, pentru a veri�ca conținutul
de alcoolul și de peroxid de hidrogen.

 
 
 
 
 
 

Adăugarea
parfumului 

•  Pentru trei forme farmaceutice,
în care s-a adăugat �e un parfum, 
�e un umectant special, calitatea
a fost optimă. 

 
 
 

Situații de climă
extremă 

 •  Probele din Mali, care au fost păstrate
într-un climat tropical fără aer
condiționat sau ventilație specială,
au fost în conformitate cu parametrii
optimi de calitate, pentru toate probele, 
de până la 19 luni de la producție.
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Ghid pentru producție la nivel local: Forme farmaceutice pentru dezinfectant de mâini recomandat de OMS

Distribuire
Pentru a evita contaminarea cu organisme care formează spori se preferă
utilizarea sticlelor de unică folosință, deși sticlele ce pot � sterilizate
și reutilizate pot reduce costurile de producție și gestionarea deșeurilor. 
Pentru a preveni evaporarea, recipientele trebuie să aibă o capacitate 
maximă de 500 ml în secții și de 1 litru în sălile de operații, și, în mod ideal, 
să �e amplasate într-un dozator pe perete. Sticlele de buzunar, cu capace 
etanșe, și care au o capacitate de maximum 100 ml ar trebui,  de asemenea, 
să �e disponibile și distribuite individual personalului sanitar, 
dar trebuie subliniat faptul că utilizarea acestor produse trebuie limitată 
doar la contextul asistenței medicale. Unitatea de producție sau de 
reumplere trebuie să respecte normele privind curățarea și  dezinfectarea
sticlelor (de exemplu, autoclavarea, �erberea sau dezinfectarea chimică 
cu clor). Autoclavarea este considerată procedura cea mai potrivită.
Sticlele reutilizabile nu trebuie reumplute până când  nu au fost golite
complet și apoi curățate și dezinfectate.

Curățarea și reciclarea: lecții importante învățate la nivel mondial
(pe baza opiniilor și feedback-ului din domeniu)

 

Curățarea și reciclarea
dozatoarelor  

•  Procesul de curățare și reciclare descris 
în acest document a fost aplicat în șase 
locații. Metodele utilizate pentru 
dezinfectare au variat și au inclus 
tratamentul cu clor sau cu alcool. 

 
 
 
 

Probleme legate de costuri
Costurile formelor farmaceutice pentru dezinfectant de mâini ale OMS pot
varia în funcție de țară, resurse și costurile forței de muncă; este nevoie 
de studii pentru a evalua costurile și utilizarea resurselor. Pentru comparație, 
în Recomandări au fost incluse și diferite prețuri reale pentru dezinfectant
de mâini pe bază de alcool, care sunt disponibile pe piață în diferite țări.

 

Costuri: : lecții importante învățate la nivel mondial
(pe baza opiniilor și feedback-ului din domeniu)

Costul de producție
(inclusiv salariile, dar nu
și dozatorul) per 100 ml

 
Forma farmaceutică 1:

•  US$ 0.37 (Kenya)

•  US$ 0.30 (Mali) 

Forma farmaceutică 2:

•  US$ 0.30 (Bangladesh).

Costul de producție (inclusiv
sticla de buzunar) per 100 ml

 Forma farmaceutică 1:

•  US$ 0.50 (Hong Kong)

Forma farmaceutică 2:

•  US$ 0.44 (Pakistan)

Gama de prețuri ale produselor
disponibile pe piață per 100 ml

•  US$ 2.50–5.40 (lichid)

•  US$ 8 (gel)

Standarde de siguranță
În ceea ce privește reacțiile cutanate, dezinfectarea mâinilor cu soluții
pe bază de alcool este tolerată mai bine decât spălarea mâinilor cu apă
și săpun. Într-un studiu recent realizat în rândul personalului sanitar
din secțiile de terapie intensivă, pe termen scurt, pielea a tolerat și acceptat
mult mai bine, formele farmaceutice pentru dezinfectantul de mâini 
recomandat de OMS, decât produsele de referință. Orice aditiv trebuie să �e 
cât mai netoxic posibil în caz de ingestie accidentală sau intenționată.

Probleme generale de siguranță
Principalele probleme de siguranță sunt legate de natura in�amabilă
a dezinfectanților de mâini pe bază de alcool, și la efectele adverse asociate
cu ingestia accidentală sau intenționată. Acestea sunt prezentate pe scurt în
Tabelul cu rezumatul riscurilor și al măsurilor de reducere a riscurilor
privind utilizarea produselor de igienă a mâinilor pe bază de alcool

Natura Inflamabilă – Punctele de aprindere
Punctele de aprindere ale etanolului 80% (v/v) și ale alcoolului izopropilic 
75% (v/v) sunt de 17,5°C și, respectiv, 19°C, și trebuie acordată o atenție 
deosebită depozitării corespunzătoare în climatele tropicale. În mod ideal, 
unitățile de producție și de depozitare trebuie să �e camere cu aer 
condiționat sau răcoroase. Flăcările deschise și fumatul sunt strict interzise
în zonele de producție și depozitare. Este recomandat ca farmaciile și centrele 
de producție la scară mică ce produc formele farmaceutice pentru 
dezinfectant de mâini recomandate de OMS să nu producă simultan loturi
de peste 50 de litri.

Ingestia accidentală
În general, nu se recomandă adăugarea de agenți amari, cu scopul de
a reduce riscul de ingestie a dezinfectanților de mâini. Cu toate acestea, 
în cazuri excepționale, în care riscul de ingestie ar putea � foarte mare 
(secția de pediatrie, sau pacienți confuzi), există substanțe precum 
metiletilcetona și benzoatul de denatoniu, ce sunt adăugate la unele
produse de uz casnic pentru a le face mai puțin gustoase, si pot � adăugate
în dezinfectanții de mâini pe bază de alcool, pentru a reduce riscul de
ingestie accidentală sau intenționată. Cu toate acestea, nu există informații
publicate cu privire la compatibilitatea și potențialul de descurajare a unor
astfel de substanțe chimice, atunci când sunt adăugate în dezinfectanții
de mâini, pentru a descuraja abuzul. Este important de remarcat faptul 
că acești aditivi pot face produsele toxice și pot crește costurile de producție.
În plus, gustul amar poate � transmis din mâini în alimentele atinse de 
persoanele care utilizează dezinfectanți care conțin astfel de agenți.
Prin urmare, înainte de a lua decizia privind adăugarea unor agenți pentru
gust amar, trebuie luate în considerare compatibilitatea, costurile, 
și dacă măsura este adecvată.

Poate � adăugat un colorant pentru a diferenția dezinfectantul de mâini
de alte lichide, cât timp un astfel de aditiv este sigur și compatibil 
cu componentele esențiale ale dezinfectantului. Totuși, s-ar putea ca
H2O2 din dezinfectantul de mâini să decoloreze orice agent de colorare utilizat;
de aceea, este recomandată testarea în prealabil.
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Ghid pentru producție la nivel local: Forme farmaceutice pentru dezinfectant de mâini recomandat de OMS

Risc Măsura pentru reducerea riscului
Incendiu
- în general

•  Nu produceți cantități mai mari de 50 litri. 
Dacă produceți mai mult de 50 de litri, folosiți 
doar farmacii cu aer condiționat și ventilație 
specializată pentru producție.

  
 
 

•  Deoarece etanolul nediluat este foarte in�amabil,
unitățile de producție trebuie să îl dilueze direct
la concentrațiile detaliate în cadrul acestui ghid.

 
 

•  Înainte de a începe, realizați o evaluare a riscului
împreună cu pompierii, a managerilor de risc 
și a profesioniștilor din domeniul sănătății
și al controlului infecțiilor.

 
 
 
 

•  Evaluarea riscurilor ar trebui să ia în considerare:

 – Amplasarea dozatoarelor

 – Depozitarea stocurilor

 – Aruncarea recipientelor/dozatoarelor
uzate și a stocului expirat.  

•  Depozitați produsul la temperaturi reduse,
fără contact cu �acără deschisă.

•  În caz de incendiu se va folosi apă sau lichid de tip �lm
apos formator de spumă (AFFF); alte tipuri de 
extinctoare pot � ine�ciente și pot răspândi focul
pe o suprafață mai mare, în loc să îl stingă.

 
 
 

•  Personalul medical trebuie instruit să își frece 
mâinile până se usucă (atunci sunt curate).

 
 

Incendiu - 
Producție și 
depozitare 
(nivel central)

 
•  Depozitarea locală și centrală (în cantități mari)

trebuie să respecte reglementările privind
incendiile pentru tipul de depozit.

 
 

•  Spațiile de producție și de depozitare trebuie
să �e răcoroase sau dotate cu aer condiționat. 

•  În aceste zone trebuie interzise �ăcările
deschise și fumatul. 

•  Trebuie respectate reglementările naționale
privind siguranța, precum și cele locale pentru
depozitarea ingredientelor și a produsului �nal.

 
 

•  Recipientele/dozatoarele trebuie depozitate
într-un loc răcoros și trebuie acordată atenție
închiderii corecte a capacelor.

 
 

•  Pentru depozitarea a peste 50 de litri, este 
necesară alocarea unui depozit special, 
clasi�cat drept "foarte in�amabil".

 
 

•  Recipientele și rezervele dozatoarelor care conțin
dezinfectant de mâini trebuie depozitate într-un
loc răcoros, departe de sursele de aprindere.
Această regulă se aplică și recipientelor folosite, 
dar care nu au fost clătite cu apă.

 
 
 
 

Risc Măsura pentru reducerea riscului
Incendiu – 
depozitare
(local)

•  Într-o secție sau într-un departament trebuie 
depozitat dezinfectantul de mâini doar în 
cantități necesare pentru activitățile de zi cu zi.

 
 
 

Incendiu – 
Eliminare 

•  Clătiți recipientele folosite cu cantități mari de 
apă rece pentru a reduce riscul de incendiu 
(recipientele pot � apoi reciclate sau aruncate 
la categoria de deșeuri menajere).

 
 
 
 

Incendiu – 
Amplasarea 
dozatoarelor

 •  Dozatoarele cu dezinfectant de mâini nu trebuie 
plasate deasupra sau aproape de sursele 
potențiale de aprindere, precum întrerupătoare 
și prize electrice, sau lângă surse de oxigen sau 
alte gaze medicale (din cauza riscului ridicat 
de aprindere a vaporilor).

 
 
 
 
 
 

Incendiu – 
scurgeri 

•  Scurgerile semni�cative trebuie rezolvate imediat
prin îndepărtarea tuturor surselor de aprindere,
aerisirea zonei și diluarea scurgerilor cu apă 
(cu cel puțin de 10 ori mai multă apă).

 
 
 

•  Apoi, lichidul trebuie absorbit de un material
inert, precum nisipul uscat (și nu material 
combustibil, precum rumegușul), care trebuie
aruncat într-un recipient pentru deșeuri chimice. 

 
 
 
 

•  Vaporii trebuie dispersați prin ventilarea camerei
(sau a vehiculului), iar obiectul contaminat
trebuie pus într-o pungă de plastic până când 
poate � spălat și/sau uscat în siguranță.

  
  
 

Ingestie •  În zonele cu un risc ridicat de ingestie, se recomandă
ca produsul să �e transportat de către personal. 

•  În cazul unui produs amplasat pe perete, trebuie
luată în calcul utilizarea recipientelor mici.

 
 

•  Dacă se utilizează recipiente cu o capacitate mai 
mare de 500 ml, trebuie luat in calcul furnizarea 
acestora în recipiente securizate. 

 
 
 

•  Recipientele pot � etichetate simplu drept 
"dezinfectant germicid pentru mâini", cu 
o atenționare privind pericolele asociate ingestiei.

 
  
 

•  Specialiștii naționali și locali în toxicologie trebuie
implicați în elaborarea și emiterea de  recomandări
cu privire la modul de tratare a unui caz de 
ingestie (pe baza produselor disponibile în țară).

 
 
  
 

Altele •  Trebuie luate în considerare riscurile asociate
scurgerilor pe suprafața podelei, inclusiv riscul
alunecării persoanelor – este important ca 
astfel de incidente să �e remediate imediat.

  
 
 

•  Nu se recomandă amplasarea dozatoarelor cu
dezinfectant de mâini deasupra covoarelor,
din cauza riscului de deteriorare a covoarelor.

  
 

Tabelul cu rezumatul riscurilor și măsurilor
de reducere a riscurilor privind utilizarea produselor
de igienă a mâinilor pe bază de alcool
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