Alkoholittoman käsihuuhteen
Adopting an alcohol-free
hand rubkäyttöönotto
into clinical practice
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Kehitettävä ongelma ja konteksti
Jopa
40% terveydenhuollon
infektioista
johtuu risti-infektiosta työntekijöiden
Improvement
Issue and
Context
käsien kautta. 1 Tehokas käsihygienia on olennainen tekijä infektioiden estäWith
up
to
40%
of
healthcare
associated
infection
(HCAI)
attributed
to cross infection
misessä ja hallinnassa (IP&C, infection prevention and
control)
.

via healthcare worker hands, 1 effective hand hygiene plays an essential role in
infection
and
control (IP&C).
60
- 70%prevention
etanolia tai
isopropyylialkoholia
sisältävät alkoholipitoiset käsihuuh2,3
teet
ovathand
suosittuja,
ne eivät ole
riskittömiä
niiden käytössä
voi
Alcohol
rubs atmutta
concentrations
of 60-70%
ethanol ja
/ isopropyl
alcohol are
ilmetä
ongelmia;
popular,
however they are by no means risk free 2, 3 and problems with these rubs may

include;

•
•l
•l
•
•l
l

•
•l

Ihon tahmeus käytön jälkeen
Skin
stickiness / tackiness
after
use
Käsihuuhteen
jäämien
peseminen
pois käsistä usein käytettynä
The
need to wash
hands after
several/ työperäinen
applications to
remove emollient build-up
Haitalliset
ihoreaktiot
(Kseroosi
ihotulehdus)
from
the
skin
Henkilökunnan heikko käsihygienian noudattaminen
Alkoholia
sisältävä(xerosis
käsihuuhde
saattaadermatitis)
roiskuessa tai valuessa 		
Adverse
skin reactions
/ occupational
vahingoittaa
työympäristöä
(maali,
muovi
ja kankaat jne.)
Limited
staff compliance
with hand
hygiene
protocols
4
Tuhoaa viruksia heikosti
Damage to facilities (paint / plastics / fabrics etc.) where alcohol
rubs splash / drip
Myrkyllinen nieltynä (tahallisesti tai tahattomasti) 3
during use

4
l Limited virucidal
efficacy
Päästäkseen
eroon
yllämainituista

ongelmista, Alder Hey IP&C tiimi halusi
3
l Toxicity
if ingested
(intentionally or
unintentionally)kokonaisuudessaan
ottaa
käyttöön
alkoholittoman
käsihuuhteen
uudessa
sairaalassa,
joka valmistuu vuonna 2015.
To overcome the above issues the Alder Hey IP&C team wanted to implement an
alcohol-free hand rub throughout the new hospital which is currently undergoing

Oikeanlaisen
käsihuuhteen valitseminen, jonka henkilökunta on hyväksynyt,
construction and will be completed in 2015.
on merkittävä tekijä onnistuneessa käsihygienian ylläpidossa. Tämän on
Selecting
a
suitable
hand hygiene
which is(WHO
accepted
staff is keykäsihyto the
huomannut myös World
Health product
Organisation
), jokabyohjeistaa
success ofseuraavasti;
any hand hygiene protocol. This fact is recognised by the World Health
gieniasta
Organisation (WHO) whose guidelines on Hand Hygiene in Healthcare state the
”Hyvän käsihygienian saavuttamiseksi terveydenhuollon työntekijöiden
following;

tulee
olla halukkaita käyttämään valittuja käsihygienia tuotteita. Käsihygienia
‘To achieve a high rate of hand hygiene adherence, healthcare workers need
tuotteiden valinta on haastava tehtävä, mutta samalla tärkeä tekijä käsihyacceptable hand hygiene products. The selection of hand hygiene products is a key
gienian edistämisessä. Merkittävimmät seikat tuotteiden valinnassa ovat ancomponent of hand hygiene promotion, and at the same time a difficult task. The
timikrobinen
profiili, käyttäjäystävällisyys sekä hinta”
major determinants for product selection are antimicrobial profile, user acceptance,
and cost.’

”Käsihygienian antimikrobinen tehokkuus voidaan todentaa vitro ja vito
tutkimuksilla,
jotka efficacy
ovat toistettavissa
ja yleistettävissä.
Käsihygienia
tuot‘The antimicrobial
of hand hygiene
agents is provided
by in vitro and
in
teiden
valinnassa
käytettävissä
tulisi Pilot
keskittyä
vivo studies
which are
reproducible pilottitutkimukissa
and can be generalized.
studies käyttäjän
aiming to
4
sietokykyyn
sekä käyttäjäystävällisyyteen.
help select products
at a local level should mainly concentrate on tolerance and user

Taulukko 1. vertailu: TECcare PROTECT vs. alkoholipohjainen huuhde
Table 1. Comparison of TECcare® PROTECT vs. alcohol rubs.

Kysymys
Question

Preferred Hand Hygiene Product
TECcare®
PROTECT

Alcohol

No View

Mikä tuote
tuntui tehokkaimmalta?
Which
product
do you feel is most effective?

30 (64%)

7 (15%)

10 (21%)

Which
product
is kindest
Mikä tuote
oli hellin
käsille? on your skin?

34 (72%)

4 (9%)

9 (19%)

Mitä tuotetta
käytät
Which
product
domieluiten?
you prefer using?

32 (68%)

7 (15%)

8 (17%)

Mitä tuotetta
käytät
mieluiten?
Which
product
is easiest
to use?

26 (55%)

7 (15%)

14 (30%)

Mitä tuotetta
käytät
mieluiten?
Which
is your
product
of choice?

31 (66%)

5 (11%)

11 (23%)

Mikä tuote tuntuu tehokkaimmalta?
Mikä tuote on ihoystävällisin?

Mitä tuotetta mieluiten käyttäisit?
Mikä tuote on helppokäyttöisin?
Minkä tuotteen valitsisit?

Taulukon 1 palautteen lisäksi;
•
72% henkilökunnasta mainitsi, että käyttäessään TECcare PROTECT:ia
In addition
to the feedback
reported
in Table 1;
he
”todennäköisesti”
tai ”hyvin
todennäköisesti”
noudattavat WHO:n viiden
kohdan
käsihygieniaohjetta.
l 72% of
staff stated that when using PROTECT they were ‘more likely’ or ‘much more
•
74%
henkilökunnasta
mainitsi,
että yleiskuva
TECcare PROTECT:ista oli
likely’
to comply with the
five moments
for hand hygiene
”hyvä”
”erittäin
hyvä”
l 74% tai
of staff
reported
that their overall view of PROTECT was ‘good’ or ‘very good’
•
85% henkilökunnasta mainitsi, että TECcare PROTECT:in helppokäyttöil 85% of staff reported ease of use for PROTECT as ‘good / very good’
syys
oli ”hyvä” tai ”erittäin hyvä”
l 74%
of staff reported that
PROTECT
‘good / very
good’ on
their skin
•
74%
henkilökunnasta
mainitsi,
ettäfelt
TECcare
PROTECT
tuntui
”hyvältä” tai
l 85% of
staff stated
”erittäin
hyvältä”
ihollathat the drying time required for PROTECT was ‘good / very
•
85%
henkilökunnasta mainitsi, että TECcare PROTECT:in kuivumisaika oli
good’
”hyvä”
tai ”erittäin hyvä”
Overall, more than half of all staff returning questionnaires wanted to see PROTECT

replace all alcohol based hand rubs in the hospital once the evaluation had finished.
Kokonaisuudessaan
yli puolet kyselyyn vastanneista oli halukas vaihtamaan alStaff feedback was so positive that June 2013 saw Trust-wide adoption of PROTECT
koholia
sisältävän käsihuuhteen TECcare PROTECT:iin kokeilujakson jälkeen.
with all staff now using the individual 50ml tottles. Over 9,000 tottles have been used
Henkilökunnan palaute oli niin positiivista, että kesäkuussa 2013 koko henkilöstaff in the past twelve months.
kuntaby
ottiTrust
käyttöön
50ml henkilökohtaisen käsihuuhdepullon. Yli 9 000 pulloa on
käytetty
viimeisen
12be
kuukauden
Staff
continue to
particularlyaikana.
impressed with how the product feels on their hands
and the fact it leaves no tackiness or residue on their skin.

acceptability issues’ 4

Tulevaisuus

for use within the new build at Alder Hey.

Tämä tutkimus on hyvin yhtäläinen WHO:n ohjeiden kanssa, joiden mukaan käFuture
Steps
sidesin
valinta tulisi
pohjautua käyttäjän sietokykyyn ja käyttäjäystävällisyyteen.

Tavoitteena oli löytää ja kehittää alkoholiton käsihuuhde käytettäväksi Alder
The improvement issue was to identify and evaluate a suitable alcohol-free hand rub
Heyssä.

Menetelmät ja mittaukset

This structured product evaluation aligns itself well with WHO guidance which

Huhti-toukokuussa
2013 Alder Hey IP&C tiimi löysi TECcare PROTEC:in
Methods and Measurement
potentiaaliseksi korvaajaksi alkoholia sisältäville käsihuuhteille.
TECcare
In April / May 2013 the Alder Hey IP&C team identified TECcare® PROTECT as a
PROTECT (katso kuva 1.) täyttää NICE:n (National Institute for Health and®Care Excelpotential replacement for their existing alcohol based hand rubs. TECcare
PROTECT
5
lence) vaatimukset, sillä käsihuuhteella on EN1500 sertifikaatti . Lisäksi se on5
(see Figure 1) meets the NICE definition for hand rubs by having EN1500 certification.
vesipohjainen,
myrkytön, ihoa ärsyttämätön, alkoholiton, laajan spektrin bakIn addition it is a water based, non-toxic, non-irritant, alcohol-free, broad spectrum
teereja,
viruksia ja itiöitä tuhova käsihuuhde, joka luo pitkäkestoisen suojan,
bactericidal,
virucidal ja
and
fungicidal hand
samalla
puhdistaen
kosteuttaen
ihoa.rub which offers prolonged antimicrobial
protection for the skin and simultaneously sanitises and moisturises the skin during use.

Strukturoitu
tuotearviointi
toteutettiin
valvonta
- ja and
sydänyksikössä,
jossa
A structured product
evaluation
took place
across HDU
Cardiology where
all
koko
henkilökunnalla
oli käytössä
50mlto käsihuuhde
uuden
tuotteen
käyttästaff were
issued with individual
50ml tottles
determine user
acceptance
of the
new
jäystävällisyyden
arviointia varten.
product.
Staff feedback
took place
via käyttöä
structuredneljän
questionnaires
whichselvittääkseen
were returned after
IP&C
tiimi seurasi
tuotteen
viikon ajan,
sen
the four week evaluation
period. In addition
the henkilökunnalta
IP&C team monitored
product
usage
soveltuvuutta
uuteen sairaalaan.
Lisäksi
kerättiin
palaute
over
four
weeks
to
determine
product
suitability
for
the
new
build
when
it
opens.
strukturoidulla kyselyllä, joka toteutettiin kokeilujakson jälkeen.

hand rub
productettä
selection
at a PROTECT:in
local level should
concentratejaon
Tämärecommends
tutkimus esittää
selkeästi,
TECcare
siedettävyys
tolerance and userolivat
acceptability
issues. 4verrattuna jo käytössäoleviin alkohokäyttäjäystävällisyys
erinomaiset
lipohjaisiin
käsihuuhteisiin.
Merkittävä
havainto
oli,and
että
70%
henkilökunnasta
This work
clearly demonstrates
that both
tolerance
user
acceptance
of TECcare®
toteutti
viiden kohdan
käsihygieniaohjetta
PROTECT:ia
PROTECT
was extremely
high comparedkäyttäessään
to the existingTECcare
alcohol based
hand rubs
alkoholipohjaisen
käsihuuhteen
Henkilökunnan
käsihygienia
protokolalready in use.
Of significant sijaan.
importance
is the findingjathat
over 70% of
staff were
lan yhteensaattaminen
jokaisen
tiimin
ongelma,
joten
kaikki
more likely to complyon
with
the five IP&C
moments
for hand
hygiene
when
usingtoimet,
TECcare®
jotka voivat
parantaa
käsihygieniaa
ovat
merkittäviä.
Tätä
tutkimusta
vahvistaa
PROTECT in place of alcohol hand rubs. Staff concordance with hand hygiene
käytettyjen
pullojen lukumäärä viimeisen 12 kuukauden aikana. Henkilökunta
protocols is an ongoing battle for any IP&C team therefore any intervention likely to
ei olisiimprove
käyttänyt
9 000 pulloa vesipohjaista käsihuuhdetta jos siitä ei olisi pidetstaff concordance is of significant interest. This finding is further re-enforced
ty. Tämä
johtaa parempaan käsihygienia protokollaan, josta hyötyvät sairaalan
when looking at the number of tottles used in the past twelve months. Staff would
henkilökunta,
potilaat sekä vierailijat.
not have used over 9,000 tottles of the water based hand rub if it was not well liked.
This affinity for the new product is likely to result in increased concordance with hand

Sairaalat ovat hyötyneet välittömästi vaihtamalla antimikrobiselta tehokkuudelhygiene protocols which can only benefit patients, staff and visitors to the hospital.
ta laajaan,
vesipohjaiseen ja alkoholittomaan käsihuuhteeseen ja ovat samalla
Adopting
new product into käsihuuhteiden
clinical practice riskeistä
is typicallyjaaccompanied
päässeet
eroonany
alkoholipohjaisten
ongelmista. by two

questions: (i) will it work? and (ii) will the staff like / accept it? Stakeholders considering

®
IC&P the
ryhmä
on päättänyt
ottaa
TECcare
PROTECT:in
käyttöön
koko to
uudessa
PROTECT
can be
confident that
it will perform
known inadoption
of TECcare
sairaalassa.
suosioon
henkilökunnan
keskuudessa,
laajaan
vitro test Päätös
standardsperustuu
(EN1500) whilst
simultaneously
being very
well received by
staff.
antimikrobiseen tehokkuuteen sekä pitkäaikaisempaan antimikrobiseen suoSwitching to a broad spectrum, water based, alcohol-free hand sanitiser has
jaan.

immediate benefits to the hospital as it overcomes the key risks and problems
associated with alcohol based hand rubs mentioned at the start of this poster.

Due to its popularity with staff, its broad-spectrum antimicrobial efficacy and the
prolonged antimicrobial effect it has on the skin the IP&C team at Alder Hey will be
installing TECcare® PROTECT as their hand sanitiser of choice throughout all areas of
the new hospital once the building is complete in 2015.
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Feedback from staff was overwhelmingly positive in favour of TECcare PROTECT (see
palaute
TECcare PROTECT:ista oli erittäin positiivista. (Taulukko 1.)
Table 1).
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