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Актуальність
рукавичок
без пудри

Пудра для медичних рукавичок – надзвичайно сильний абсорбент білків і мікроорганізмів. Основні негативні наслідки використання опудрених рукавичок:
Інфікування
При контакті опудрених рукавичок із зараженими ділянками мікроорганізми (діапазон діаметрів
~0,1-1 мкм) прилипають до частинок пудри (діапазон діаметрів ~7-30 мкм) і, потрапивши до відкритої рани, інфікують її. Пудра – джерело інфекційної
небезпеки та післяопераційних ускладнень (спайок і
рубців1). Промивання рукавичок антисептиком знижує інфікування, але вартість матеріалів для змиву
пудри в 3 рази вища, ніж різниця в ціні опудрених і
неопудрених рукавичок.
Алергія

Дані наукових досліджень підтверджують
серйозність наслідків застосування опудрених
рукавичок.
Збільшення ризику післяопераційних
інфекцій
Експериментальні дослідження показали, що забруднення ран частинками пудри сприяє росту бактерій,
підсилює запальні реакції, веде до розвитку ранових
інфекцій6-8.
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Утворення післяопераційних спайок
Застосування опудрених рукавичок сприяє утворенню
спайок – основної причини непрохідності трубчастих органів, веде до розвитку гранулематозного перитоніту5,9
(рис.).
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Рис. Частота зустрічальності
чужорідних мікрочастинок в
тканинах спайок у пацієнтів
(адаптовано за9)

Клінічні документи рекомендують використовувати
неопудрені рукавички і для вагінального обстеження,
оскільки доопераційне застосування опудрених рукавичок може сприяти міграції частинок пудри в черевну
порожнину і посилювати спайковий процес після операції10.
Інформація про продукцію корпорації
«ЮРіЯ-ФАРМ» – у мобільному додатку UFapp.
Проскануйте QR-код для встановлення додатка
з Google Play Market або App Store.

ТОВ «Юрія-Фарм» Україна,
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
Тел./факс: +38 (044) 246-83-83
e-mail: uf@uf.ua
Адреса виробництва:
Україна, 18030, м. Черкаси,
вул. Чигиринська, 21
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Зниження ризику інфекції
та алергії
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Пудра накопичується в повітрі приміщень, викликаючи алергійні реакції у пацієнтів і медпрацівників2,
сушить і подразнює шкіру рук3.
Багато виробників відмовляються від виготовлення
опудрених рукавичок, а в Англії й Німеччині заборонено використовувати їх в операційних. Найближчим
часом FDА4 планує заборонити використання опудрених рукавичок у США5.
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