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пудра для медичних рукавичок – надзви-
чайно сильний абсорбент білків і мікроор-
ганізмів. основні негативні наслідки викори-
стання опудрених рукавичок:

інФікування
При контакті опудрених рукавичок із заражени-
ми ділянками мікроорганізми (діапазон діаметрів  
~0,1-1 мкм) прилипають до частинок пудри (діапа-
зон діаметрів ~7-30 мкм) і, потрапивши до відкри-
тої рани, інфікують її. Пудра – джерело інфекційної 
небезпеки та післяопераційних ускладнень (спайок і 
рубців1). Промивання рукавичок антисептиком зни-
жує інфікування, але вартість матеріалів для змиву 
пудри в 3 рази вища, ніж різниця в ціні опудрених і 
неопудрених рукавичок.

алеРгія

Пудра накопичується в повітрі приміщень, виклика-
ючи алергійні реакції у пацієнтів і медпрацівників2, 
сушить і подразнює шкіру рук3.

Багато виробників відмовляються від виготовлення 
опудрених рукавичок, а в Англії й Німеччині заборо-
нено використовувати їх в операційних. Найближчим 
часом FDА4 планує заборонити використання опудре-
них рукавичок у США5.

дані наукових досліджень підтверджують 
серйозність наслідків застосування опудрених 
рукавичок.

зБільшення Ризику післяопеРаційних 
інФекцій
Експериментальні дослідження показали, що забруд-
нення ран частинками пудри сприяє росту бактерій, 
підсилює запальні реакції, веде до розвитку ранових 
інфекцій6-8.

утвоРення післяопеРаційних спайок 
Застосування опудрених рукавичок сприяє утворенню 
спайок – основної причини непрохідності трубчастих ор-
ганів, веде до розвитку гранулематозного перитоніту5,9 

(рис.). 
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Клінічні документи рекомендують використовувати 
неопудрені рукавички і для вагінального обстеження, 
оскільки доопераційне застосування опудрених рукави-
чок може сприяти міграції частинок пудри в черевну 
порожнину і посилювати спайковий процес після опе-
рації10.
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Рис. Частота зустрічальності 
чужорідних мікрочастинок в 
тканинах спайок у пацієнтів 
(адаптовано за9)
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