
Infekciókontroll a 

szájsebészetben



Történeti áttekintés

► Semmelweis Ignác
(1818-1865)

►Az asepsis megalapozója

►Bevezette a klórvizes 
kézmosást a betegek 
vizsgálata előtt



Történeti áttekintés
►LISTER

(1827-1912)

►Az antisepsis 

megalapozója

► Sikerült meggyőzni a 

világot a sebfertőzés 

létezéséről és arról, hogy 

megelőzhető. 

►Előtte: Pus bonum et 

laudabile

►Karbolsavat használt seb, 

műszer és műtő

fertőtlenítésre



Történeti áttekintés

► Pasteur

(1822-1895)

►A sebfertőzést élő anyag 

okozza



Infekciókontroll lényege

► minden tipusú kórokozóval történő keresztfertőzést meg kell 

akadályozni  (beteg- beteg, beteg-orvos)

► minden ellátandó beteget potenciálisan fertőzö̈ttnek kell 

tekinteni.

► A fertőzések leggyakrabban kontakt úton (direkt – nem 

megfelelően fertőtlenített kéz, és indirekt - nem megfelelően 

sterilizált eszközök útján), illetve cseppfertőzés útján 

terjednek.



Infekciókontroll

►A fogászati kezelés az ún. EPP (exposure prone 

procedures) közé , fertőzésveszély 

szempontjából kritikus ellátási területek közé 

tartozik ( egyes irodalom szerint HBV által kb. 10x 

nagyobb fertőzésnek vannak kitéve a fogászatban dolgozók 

mint az átlag populáció )

►2 jelentős alapfogalmat kell elkülöníteni 

egymástól: Asepsis és Antisepsis



ASEPSIS

►minden olyan eljárás, mely során a pathogen 

mikroorganizmusokkal történő kontamináció 

megelőzése a cél: (azaz az asepsis egy elért 

állapot) eszköze a STERILIZÁLÁS 

(csíramentesítés) azaz minden biológialilag aktív 

mikroorganizmus elpusztítása, beleértve a 

spórákat, prionokat is.



A kontamináció lehet:

►Exogén kontamináció: a beteget körülvevő 

környezetből származó fertőzés ( légtérben lévő 

folyadékcseppek, műszerek és kötszerekkel 

terjedő fertőzés)

►Endogén kontamináció: magából a szervezetből 

induló fertőzés (tályog, bőrfelszín, tápcsatorna)



Sterilizálás
 Azon eljárások összessége, melyek célja a microorganizmusok 

elpusztítása

 Abszolút fogalom: vagy van, vagy nincs

Követelmény:

– Megbízható, gyors, virusokra, baktériumokra, gombákra 

egyaránt hasson

– Minden anyagra alkalmazható legyen

– A sterilezett anyaggal nem lép kémiai kapcsolatba, 

szerkezetét nem változtatja meg

– Gazdaságos, egyszerű

► Lépései: Előkészítés, Fertőtlenítés, Tisztítás, csomagolás



Módszerei:

 Hőlégsterilizátor: Jó hővezetők anyagok mint pl: tömör fémek 

sterilizálására. Azon anyagok melyek károsodhatnak, pl: textília, 

gumi, nem kivitelezehető. 2 csoport: állólevegős és cirkulációs ( 

ventillátoros) , előbbit ma már nem alkalmazzák. 160 C-45p, 180C -

25p, 200C - 10p, előnye hogy olcsó, de hosszú idő., illetve magas 

hőmérséklet károsíthatja a műszereket

 Autokláv: (leggyakoribb) légtelenített munkatérben, túlnyomásos 

vízgőzzel 121C-20p, vagy 134C-10p, a fentebb említett hátrányokat 

küszöböli ki. 

A  sterilizálás mikrobiológiai hatékonysága mindkét esetben indikátor 

csíkkal ellenőrízhető.



-Gáz sterilizálás

A gázsterilizátor légtelenített és megfelelő páratartalmú, valamint 

hőmérsékletű munkaterébe antimikrobiális tulajdonságú etilén-oxidot 

(mérgező ) vagy formalinoldat-vízgőz  keveréket juttatunk.

- Plazmával történő sterilezés: hidrogén -peroxid oldatnak a 

hidegplazma állapotát hozzuk létre (50C-on), akkor szabad gyökök 

keletkeznek, melyek elpusztítják a mikroorganizmusokat.

-Hideg sterilizálás:

ha az előbbi technikák nem jönnek szóba. Bizonyos széles spektrumú 

vegyületek oldatainak használata  megfelelő koncentrációban, és 

megfelelő behatási idő alatt:  sterilező hatás.



Hőlégsterilizátor a szájsebészet műtőjében



Az indikátorcsíkok színe megváltozik





Központi sterilizáló



Steril eszközök csomagolása és szállítása



Asepsis a műtőben

► Átöltözés (zsilipelés)

► Sapka, maszk

► Műtéti bemosakodás

► Steril köpeny, kesztyű

► A műtőben tartózkodók száma

► A műtőben tartózkodók mozgása

► A műtéti terület izolálása:

►Steril textíliával

►Steril vízhatlan papírral (steril kiegészítő tartalékok)

►Steril műanyag fóliával



Asepsis a műtőben

 Kesztyű-és köpenycsere

 Műszercsere

 A műtéti seb fedése

 Zárt rendszerű drénezés

 Fém műszerek

 Egyszerhasználatos műszerek

 Egyszerhasználatos varróanyagok

 Műanyag kanülök, drének, 
érprotézisek

 Műtéti sorrend !!!



Aszeptikus vs. Szeptikus műtő 

megkülönböztetése az aszepszis érdekében 

►Steril (aszeptikus) műtő:
 Nyaki blokkdisszekció
 Parotis műtét
 Autológ csontpótlás

►Szeptikus műtő:
 Tályog
 Osteomyelitis
 Osteonecrosis
 Nyílt törés



Asepsis műtét után

►A betegek kórtermi elhelyezése (szeptikus, 

aszeptikus)

►Kötéscsere csak indokolt esetben

►A betegek kötözési sorrendjének betartása

►Kötözés steril műszerekkel, kötszerekkel

►Kötözés kesztyűben, maszkban



Az asepsis rendkívüli jelentőségű 

csökkent ellenállóképesség esetén
► Idős kor

► Alultápláltság

► Obesitás

► Diabetes mellitus

► Májcirrhosis

► Uraemia

► Daganatos betegségek

► És főleg immunszuppresszív állapotban (alapbetegség vagy 
gyógyszeres kezelés miatt kialakult): pl.  AIDS, szervátültetés 



Asepsis immunszuppresszív 

állapotban

►Műtét csak aszeptikus műtőben

►Beteg kórtermi izolálása műtét után 

►Kötözés „műtői körülmények” között

►Beteg látogatásának minimálizálása

►Átmeneti otthoni izolálás



ANTISEPIS

►minden olyan ténykedés, mely során a már 

meglévő bakteriális kontamináció leküzdése a 

cél. 

►Eszköze a DEZINFICIÁLÁS (fertőtlenítés). Ez 

alatt azokat a fizikai és kémiai eljárásokat értjük, 

mely során a mikroorganizmusok nagy részét 

elpusztítjuk, inaktiváljuk vagy eltávolítjuk.



Antisepsis

►Mechanikai:elsődleges (primer) sebellátás

►Fizikai: olyan anyagok használata, melyek kedvezőtlen 

körülményeket biztosítanak a kórokozók 

szaporodásához: pl gumi vagy műanyag drének 

használata

►Kémiai: bakteriosztatikus és baktericid anyagok 

használata: jódtinktúra, hidrogén-peroxid

►Biológiai: antibiotikumok használata



Fertőtlenítés

► Patogén mikroorganizmusok inaktiválása illetve 

eltávolítása

 Mechanikus- kézmosás, fürdés

 Fizikai – UV fény

 Kémiai – alkohol, jód, kvaterner ammonium bázisok

►Higienes kézfertőtlenítés

►Sebészi bemosakodás

►Műtéti terület fertőtlenítése



Keresztfertőzés terjedésének 

megelőzése
► Gondos anamnézis felvétel ( korábban említett rizikófaktoroknak 

megfelelően )

► Páciens alapos vizsgálata

► Kézmosási, kézfertőtlenítési protokoll

► Védőeszközök használata

► Aszeptikus technikák alkalmazása 

► Személyzetre vonatkozó általános szabályok betartása

► Kötelező alkalmassági vizsgálat



Anamnézis 

► Rizikófaktorok figyelembe vétele

►Cseppfertőződéssel terjedő betegségek: Tuberkulózis, 

Influenza, Legionella fertőzés, 

►Vér útján terjedő betegségek: HIV/AIDS, HCV, HBV

►Nyál útján terjedő betegségek: EBV

►Kezelés előtt a páciensnek 50-60 mp 0,2 % 

Klórhexidinnel való öblögetése



Kezelés ismert kórokozó hordozók esetén (pl. 

hepatitis, AIDS, EBV)

► a kórokozó-hordozó kezelése lehetőleg külön kezelőben és /vagy utolsóként 

történjen;

► lehetőleg extraorális röntgen készüljön;

► pontosan illeszkedő légzésvédő eszközt kell viselni (FFP maszk)

► Megfelelő egyéb védőeszközök használata kötelező: kesztyű, köpeny 

(lehetőleg egyszerhasználatos), szemüveg 

► kerülni kell a turbina, a puszter, ill. a depurátor használatát, ilyen 

esetekben exhaustor használata javasolt;

► egyszer használatos öblítő pohár, partedli, nyálszívó

► a köpőcsészét ne használja a beteg, helyette egyszer használatos műanyag 

poharat használjon, melyek veszélyes hulladéknak tekintendők

► A kontaminálódott műszereket elkülönítve kell kezelni

► kezelést követően rögtön végezzünk fertőtlenítő takarítást



Kézmosási protokoll

► az elégtelenül fertőtlenített kéz terjesztheti leginkább a 

fertőzéseket

► fertőzés kockázatát növelik a kézen esetlegesen 

jelenlévő bőrsérülések

► fogászati kezeléseknél higiénés kézfertőtlenítést 

végzünk, cél a tranziens flóra eliminálása és a 

rezidens flóra jelentős részének eltávolítása, a 

túlélők fixálása



Kézmosási protokoll

►SEBÉSZI BEMOSAKODÁS

Két fázisa van:

1. Mechanikus: 

- 3 perc

2. Fertőtlenítőszeres: 

- 5x1 perc

vagy

- 2x2,5 perc



Bemosakodó a szájsebészet műtőjében



Skinman és Esemtan 



Kézmosási protokoll

► Kézfertőtlenítést kell végezni a kezelés megkezdése és a 

kesztyű felvétele előtt, a kesztyű levételét követően, valamint 

a munkahely elhagyása előtt.

► Bemosakodás előtt minden tárgyat (óra, gyűrű, ékszerek) el 

kell távolítanunk az ujjainkról és az alkarunkról

► Kesztyűfelvétel előtt rendesen szárítsuk meg a kezünket

► A gyakran ismételt kézmosás, kézfertőtlenítés  

megváltoztathatja a bőr savas pH-ját, valamint kiszárítja a 

kézfej bőrét, ami emiatt könnyebben sérül, ezért vizes alapú 

kézkrém használata javasolt.



Védőeszközök Használata ( kesztyű, maszk, 

sapka, köpeny, esetleg lábzsák )

► Kesztyű használat célja:  megvéd a vérrel, nyállal, 

testváladékkal és pathogénekkel szembeni kontaminációtól.

► Anyaga lehet: Latex, nitril, vinyl

► Nem tökéletes védelem ( pl.: mikrorepedések)

► Kompozit, fertőtlenítő, alkohol növelik a kesztyűk 

permeabilitását

► A kesztyűhasználat nem helyettesítheti a rendszeres és alapos 

kézmosást, kézfertőtlenítést !!



Steril gumikesztyű helyes felvétele



Steril gumikesztyű helyes felvétele



Védőeszközök Használata ( kesztyű, maszk, 

sapka, köpeny, esetleg lábzsák )

- A kezelő személyzet viseljen zárt köpenyt, maszkot, 

szemüveget, gumikesztyűt.

- Minden, amire lehetőség van, egyszer használatos 

legyen.



Fogászati rendelő berendezése

Higiéniás zónák, a rendelő megfelelő kialakítása:

► kezelési zóna (páciens feje körül mért 1-1,5 m-es terület, ahol csak 

a kezeléshez közvetlenül szükséges eszközök és anyagok 

találhatók),

► kezelési zónát övező terület (a páciens kezeléséhez nem használt 

többi anyag és eszköz található, kézmosó, röntgen, stb.)

► rendelő egyéb területe, ahol az adminisztrációt lehet végezni, 

esetleg a dezinficiálás, sterilizálás lépéseit, bár szerencsésebb ez 

utóbbi számára külön helyiséget létesíteni.



Aszeptikus technikák alkalmazása

► Fogászati rendelőben használt eszközök csoportosítása:

- kritikus (szike, küretkanál, injekciós tű)

- szemikritikus (fogászati tükör, csipesz, szonda, tömőműszerek) 

- nem kritikus (arcív, vérnyomásmérő cuff-ja)

► A kritikus eszközöket sterilizálni kell, a szemikritikusokat 

lehetőleg szintén sterilizálni, de minimum dezinficiálni 

szükséges, míg a nem kritikus eszközöket csak dezinficiálni kell

► Az egyszer használatos tűket, szikepengéket óvatosan kezeljük és 

szilárd falú edényben gyűjtsük (Septox)



Aszeptikus technikák alkalmazása

► A vízhűtéssel működő eszközök (nagy fordulatszámú 

kézidarabok, depurátor) alkalmazása során 5 mikronnál kisebb 

részecskék megjelenése, azaz aeroszolképződés várható

► Leállításukkor, a negatív nyomás hatására, a páciens nyála, 

vére, s így mikroorganizmusok kerülhetnek a kézidarabok 

vezetékeibe, ennek elkerülése végett minden beteg után kb. 30

másodpercig bekapcsolt vízhűtéssel működtessük a 

kézidarabokat

► A permetképződést csökkenthetjük exhaustor alkalmazásával, 

megfelelően gyakori és alapos szellőztetéssel 



Személyzetre vonatkozó általános szabályok 

betartása

1. Műtéti terület fertőtlenítése :

-2 fázisú lemosás műtét előtt

A megnyitott testüregekkel sebfelszínekkel csak steril dolgok

kerülhetnek érintkezésbe. 

2. Műszerek fertőtlenítése:

-hideg folyóvizes lemosás, mechanikus tisztítás

-vértelenítő áztatás Haemosol-ban, 5%-os oldat, 30 percig, 

spórák kivételével mindent elpusztít.

-mechanikus tisztítás

-folyó melegvizes utóöblítés

A fertőtlenítés után sterilizálás.



3..Turbina, könyökdarab, puszter fertőtlenítése:

-Minden beteg után Haemosol-os gézdarabbal letörlés, majd

fertőtlenítő spray-vel (Minuten, Desident, Barricidal) 2x lefújni,

hagyni rászáradni, 5 percet várni (behatási idő).

4. Lenyomatanyagok fertőtlenítése: 

-csapvizes öblítés, 5 perc 5%-os Predental oldatban. 

Személyzetre vonatkozó általános szabályok

betartása



Személyzetre vonatkozó általános szabályok 

betartása

Felületfertőtlenítés:
A kezelőkben, műtőkben minden felületnek (falak, padlók , 

csempe, bútorok, egyéb berendezések) moshatónak kell lennie

Lépései: 

1.mechanikus előtisztítás

2. dezinficiálás :

NAOCL 9%-os oldata

Neomagnol 1-2%-os oldata



Incidin and perform

baktericid, virucid, levurocid, tuberkulocid hatásúaknak kell, 

hogy legyenek



Kötelező alkalmassági vizsgálat

► Kötelező védőoltások: HBV − a védőoltás alkalmazási feltétel 

minden egészségügyi dolgozó számára.

► Ajánlott védőoltások: influenza ellen évente, tetanus ellen 10 

évente, diftéria ellen10 évente, rubeola ellen (a fogékonyak 

számára), pneumococcus ellen (az 50 év feletti dolgozók 

számára).

A védőoltások megtörténtét oltási könyvben kell dokumentálni.

► TBC szűrés évente (mellkasröntgen).



„Post exposure” profilaxis

► Kórokozó hordozó páciens kezelése alatt történő 

sérülés/kontamináció során a következő protokollt kell követni 

(HBV ellen be nem oltott személy esetén 6-30% esély a 

megfertőződére)

► HBV fertőzött kezelése során: a kontaminálódott dolgozónak a 

HBV elleni védőoltás-sorozatot meg kell kapnia ( 0,1,2,12 

hónapban) illetve 24-48 órán belül speciális immunglobulint. 

Amennyiben az adott dolgozó HBV ellen oltott volt, HbsAg 

kimutatása és egy emlékeztető oltás javasolt illetve HB IG 

adása, ha az ellenanyag szintje <10 SRU



„Post exposure” profilaxis

► HIV fertőzött páciens kezelése során: átvitel esély: 0,3 %

► klinikai es szerológiai vizsgálat HIV fertőzöttség igazolására 0. 

Időpontban. Bármilyen lázas állapottal járó betegség jelentésé es 

kivizsgálása a sérülést kivető 12 héten belül.

► Semmelweis : 1-2 max 4 órán belül gyógyszer szedés elkezdése, 0. 

Időpontban vérvétel, 4 hétig gyógyszer szedés, szerológiai 

vizsgákat, montírozás 3 hónapig, szerológiai vizsgálat 3 ill 6 hónap 

mulva

► NCBI: gyógyszeres kezelés: 3 féle gyógyszer kombinációjából ( 2 

féle reverz transzkriptáz illetve proteáz inhibitor )



Esetlegesen előforduló sérülés ellátása

► a sérült területet ki kell véreztetni, majd bőséges 

csapvízzel ki kell mosni. A sebfertőtlenítésre 

alkoholtartalmú oldatokat, jódtinktúrát, klór-

illetve hidrogénperoxid tartalmú szereketet 

alkalmazzunk. A sérülést jelenteni kell a 

munkahelyen.



Nosocomialis infectiok

A kórházban szerzett fertőzések. Lehet endogén 
(autoinfekció) és exogén fertőzés.

►Objektív okok:

-elavult épület, világítás, szellőzés

-túlzsúfoltság, személyzet hiánya

-pathogen flóra

► Szubjektív okok:

-Hygienes szempontok be nem tartása



► Több mint 700 féle baktérium törzsből épül fel 

baktériumflóránk, melyek közül egyesek – mint pl.: MRSA –

képes akár 7 hónapon keresztül is életképes lenni a felszínen, 

így a fogászatban dolgozóknak fokozottan be kell tartaniuk az 

infekció kontroll alapelveit !

► Vigyázzunk a betegekre, magunkra és egymásra !



► Irodalmi források:

► Lőrincz Ádám, Joób-Fancsaly Árpád: Szájsebészeti propedeutika ISBN: 

9789633313213    Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió (2014) 4. fejezet 24. oldal 

és 6. és 7 fejezet 32 - 38. oldal. 

► James R. Hupp: Contemporary oral and maxillofacial surgery, Elsevier 2014,  

ISBN:978-0-323-09177-0  Part I, Chapter 5. Infection Control in Surgical Practice

► https://www.researchgate.net/publication/216037166_Infection_Control_and_Preventi

on_in_Dentistry

► Dentka.eoldal.hu

► http://semmelweis.hu/propedeutika/files/2012/11/fogorvosi_szemle_2007_aug.pdf

► http://www.jdentaled.org/content/73/5/571     

https://dimensionsofdentalhygiene.com/article/safe-effective-use-gloves/

► https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/pdf/safe-care2.pdf

► https://www.rdhmag.com/infection-control/sterilization/article/16407115/instrument-

sterilization-in-dentistry
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