11 Desembre 2014

HI HA’N NOVETATS EN LA
ANTISÈPSIA DE LES
FERIDES?
Docent : EMI MATEO
Infermera referent de ferides cròniques i upp i responsable de la consulta de
ferides cròniques i upp de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

o29/03/2011 de l'Agència Espanyola de Medicaments i
Productes Sanitaris, classifica els desinfectants en 3 categories
legals:
oBIOCIDES: antisèptics per pell sana i desinfectants d'ambients i

superfícies
oPRODUCTES SANITARIS: desinfecció de productes sanitaris

oMEDICAMENTS: Tenen aquesta consideració els desinfectants
que es destinen a aplicar en pell malmesa: ANTISÈPTICS.

DISTINGIR:
oANTISÈPTICS

oDESINFECTANTS

QUÉ ÉS UN DESINFECTANT?
o Agent químic utilitzat sobre objectes
inanimats (com equips,material quirúrgic...) per
destruir els microorganismes i prevenir
infeccions.

QUÉ ÉS UN ANTISÈPTIC
Agents químics que destrueixen,inhibeixen o impossibiliten
el creixement dels microorganismes en teixits vius de forma
no selectiva, sense causar efectes lesius importants.

Que s'usen per disminuir el risc
d'infecció a la pell intacta,

mucoses i en ferides obertes
disminuint la colonització de

la zona.

CONSIDERACIONS SOBRE ELS
ANTISÈPTICS I
La majoria dels antisèptics bactericides, a
Els teixits vius posseeixen mitjans de defensa baixes concentracions, es comporten com
enfront de la invasió bacteriana:objectiu dels bacteriostàtics.
antisèptics és ajudar a aquesta defensa.
A vegades és suficient amb inhibir el
creixement dels gèrmens, és a dir, una acció

Tots els antisèptics que precipiten les

bacteriostàtica.

proteïnes produeixen lesions cel·lulars;

Utilitzant sempre drogues que danyen els

s'ha de considerar especialment

bacteris i el menys possible els teixits

important l'acció deletèria sobre els

de l'hoste

leucòcits i els fibroblasts.

ANTISÉPTICOS Fundamentos de uso en la práctica clínica VICENTE TORMO MAICAS , IVÁN JULIÁN ROCHINA
Departament d'Infermería Universitat de València. Estudi General

CONSIDERACIONS SOBRE ELS
ANTISÈPTICS II
o S’ha demostrat la reducció però no la eliminació de la
càrrega bacteriana, per això l'ús sistemàtic d'antisèptics no

pot evitar la contaminació i posterior infecció de la lesió.
o Si s’ha demostrat que l’ús sistemàtic d’antisèptics retrasa
la cicatrització de les ferides cròniques.

M.-J. Hernández-Navarrete et al / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2014;32(10):681–688

QUAN UTILITZAREM ELS
ANTISÈPTICS? I
oFERIDES AGUDES
Evitar la infecció del llit de la lesió i de la
sutura i es recomana durant 24-72 h .

QUAN UTILITZAREM ELS
ANTISÈPTICS? II
o Ferida contaminada: presència de bacteris en la
seva superfície, tota ferida crònica ho està.
oFerida colonitzada: s’estan multiplicant els
gèrmens sense produir infecció.
oFerida infectada i amb signes clínics d’infecció
local: eritema, edema, calor, rubor, dolor i exsudat
purulent, (més de 100.000 colònies per gram de
teixit)

ANTISÈPTICS
European Pressure Ulcer Advisor and Panel
(EPUAP):
oUtilitzar els antisèptics durant un temps limitat.

STOP ús:
oNeteja ferida
oInflamació periulceral reduïda

oEliminació màxima del teixit desvitalitzat

US DELS ANTISÈPTICS
oNetejar la pell abans d'aplicar-los
oNetejar la ferida amb aigua i sabó, esbandint

amb aigua1.
oS'eliminen els possibles detritus i/o substàncies

orgàniques que limitarien o inactivarien l'acció
de l’antisèptic.
1. Fernandez R, Griffiths R, Ussia C. Agua para la limpieza de heridas . 2007(Revisión Cochrane )

US DELS ANTISÈPTICS
o En les lesions que van a ser sotmeses a desbridament

quirúrgic, s’aconsella l’ús d’antisèptic abans i després del
desbridament, esperant almenys 3 min en cada cas.
Després la úlcera s'ha de netejar amb sèrum fisiològic per
eliminar les restes.

US DELS ANTISÈPTICS
oNo s'han d'utilitzar de manera rutinària antisèptics per netejar

les ferides, encara que es pot considerar el seu ús quan la càrrega
bacteriana necessita ser controlada

oA l'hora de triar un antisèptic, triar aquell que tingui menys
toxicitat i que sigui més biocompatible amb l'entorn de la ferida.

CLORHEXIDINA
o Gluconato de clorhexidina
oAmpli espectre antimicrobià , bactericida i eficaç amb bacteris
grampositius i gramnegatius, inclós la Pseudomona aeruginosa.

A l’1% és efectiva enfront MARSA a partir dels 3’ d’aplicació.
o Activitat fungicida, virucida, impedeix la germinació de les

espores i el desenvolupament de Mycobacterium tuberculosis.

GUÍA DE UTILIZACIÓN DE ANTISÉPTICOS
J.M. Arévalo, J.L. Arribas, Mª.J. Hernández, M. Lizán. Coordinador: R. Herruzo. Grupo de trabajo sobre desinfectantes y antisépticos

CLORHEXIDINA
oAcció: trenca les membranes citoplasmàtiques.
o L’antisèptic que menys s’inactiva amb la sang o amb proteines
sériques, no s’absorbeix i no es citotòxica.
oS'ha de tenir cura amb els preparats de clorhexidina que
contenen alcohol isopropílic, que pot ser absorbit i augmentar la
seva toxicitat, sobre tot en prematurs.

Clorhexidina: un antiséptico de nuestros tiempos. Consideraciones útiles para nuestra práctica clínica
Llovera Colom JM. Cirugía General. Hospital Universitari Sagrat Cor. Cliniques de Catalunya.2008

CLORHEXIDINA
oUn dels antisèptics d'elecció en l'actualitat, degut a la seva activitat
continuada sobre la zona i d’efecte ràpid
oAbsorció mínima a qualsevol edat, podent aplicar-se en prematurs i
nounats, en els quals no s'han descrit efectes secundaris importants;
oIncolora no altera la percepció de la lesió.

POVIDONA IODADA
oÉs un eficaç bactericida
oLa forma més estesa d’utilització és la polivinilpirrolidona
yodada (PVP), que conté de 9 a 12% de iode disponible.
oActua mitjançant la oxidació, precipitant
les proteïnes
.
bacterianes i àcids nucleïcs.
oAl·lergènic

POVIDONA IODADA
oAcció: El compost de iode en si és inactiu, però lentament va
alliberant iode orgànic, que és el que té l'activitat bactericida.
oLa seva activitat davant micobacteris és variable i a les
concentracions habituals d'ús no és esporicida.

Antimicrobianos tópicos en Dermatología . Actas Dermosifiliogr. 2007;98 Supl 1:29-39
J.I. Porras-Luque. Dermatólogo. Centro Médico Conde de Orgaz. Madrid. España.

POVIDONA IODADA
oS’inactiva més que la Clorhexidina en presència de sang, pus,
sèrum i teixit necròtic, però s’utilitza en cas d'infeccions en
cavitats sèptiques corporals com a pleura, peritoneu, os, bufeta.
o Interferència amb la cicatrització, poc poder de dilució,

“Inactivació important si la presència de matèria orgànica és
alta, (sang, pus, mucositats, etc.”

CLORHEXIDINA VS POVIDONA IODADA
Hi ha molta controvèrsia en relació a la inactivitat de la Povidona Iodada i de la
Clorhexidina en presència de matèria orgànica.
Bibliografia amb diferents punts de vista en relació aquest tema:

Clorhexidina SI s’inactiva:
• www.scfarmclin.org/docs/higiene/part2/235.pdf: 2.3.5. Derivados de biguanidas y amidinas. 2.3.5.1.

CLORHEXIDINA.
• Fundamentos de antisepsia, desinfección y esterilización, M.-J. Hernández-Navarrete et al / Enferm

Infecc Microbiol Clin. 2014;32(10):681–688
• GUÍA DE UTILIZACIÓN DE ANTISÉPTICOS J.M. Arévalo, J.L. Arribas, Mª.J. Hernández, M. Lizán.
Coordinador: R.
Herruzo. (SEMPSPH) Grupo de trabajo sobre desinfectantes y antisépticos.

• Guía de antisépticos y desinfectantes. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Subdirección General
de Gestión Económica y Recursos Humanos. 2013
• Tratamiento de las heridas. Antiséptiocs. Cambiando las ideas. Luc Teot, Bruno Coessens et al. 2013
• Antisépticos generales y locales. J. Flores.
• www.hvil.sld.cu_bvs_archivos_663_72antisepticos generales y locales.pdf.

CLORHEXIDINA VS POVIDONA IODADA
Clorhexidina NO S’inactiva :
•Antimicrobianos tópicos en Dermatología . Actas Dermosifiliogr. 2007;98 Supl 1:29-39
J.I. Porras-Luque. Dermatólogo. Centro Médico Conde de Orgaz. Madrid. España.

•Clorhexidina: un antiséptico de nuestros tiempos. Consideraciones útiles para nuestra práctica clínica
Llovera Colom JM. Cirugía General. Hospital Universitari Sagrat Cor. Cliniques de Catalunya.2008
•Casamada N, Ibáñez N, Rueda J, Torra JE. Guía práctica de la utilización de antisépticos en el cuidado de
heridas, ¿Dónde?, ¿cuándo? Y ¿por qué? Barcelona: Laboratorios SALVAT, 2002.
•Vallès Fernández R et al. El uso de los antisépticos en el tratamiento de las heridas agudas. FMC.
2010;17(7):486-9

PHMB: a well-tolerated antiseptic with no reported toxic effects. Journalof woundcare / ACTIVA health care SUPPLEMENT2009

CLORHEXIDINA VS POVIDONA IODADA
Conclusió química:
Tots els antisèptics s’inactiven en presència de
matéria orgànica, però:
La Clorhexidina s’inactiva menys que la Povidona
Iodada

PHMB
oPHMB es comporta igual que els pèptids antimicrobians de la
lesió.

o Ampli espectre d'activitat enfront de bacteris, virus i fongs.
o Són molècules amb càrrega positiva que s'uneixen a les

membranes de les cèl·lules bacterianes i causen la lisi cel·lular.

PHMB: a well-tolerated antiseptic with no reported toxic effects. Journalof woundcare / ACTIVA health care SUPPLEMENT2009

PHMB

oDescompon la capa de lipopolisacàrids de la paret de les
cèl·lules bacterianes per matar els bacteris, de forma ràpida, pel
que resulta improbable que els bacteris desenvolupin resistència
al PHMB.

PHMB: a well-tolerated antiseptic with no reported toxic effects. Journalof woundcare / ACTIVA health care SUPPLEMENT2009

PRONTOSAN
o Combinació d’un antisèptic i un tensioactiu

aniònic ( -)
o Els tensioactius redueixen la tensió
superficial del medi en què es dissolen,
facilitant el despreniment de la brutícia, els
residus i desprenent els bacteris del llit, que
queden suspesos en la solució.
o Més efectiu a més temps d’exposició

o PHMB 0,1 %
o Betaína 0,1%

PERÒXID D’HIDRÒGEN
oCurta durada i ampli espectre d'acció, incloent gèrmens anaerobis.

Acció:
oProducció d'ions hidroxil i radicals lliures, que actuen oxidant lípids,
proteïnes i DNA del microorganisme.

oAlliberament d'O2 per les catalases tissulars
oPot originar 10 vegades el seu volum d’oxigen i produir efervescència.
oA més, l'O2 alliberat en la seva descomposició en forma de bombolles

afavoreix l'eliminació de detritus cel·lulars, bacteris i teixits
desvitalitzats.
oA l'interior del bacteri, per acció de la mieloperoxidasa, es forma

hipoclorit

PERÒXID D’HIDRÒGEN
oContraindicat en cavitats tancades, perill de provocar lesions tissulars i de
produir embòlia gasosa.

oDisminució de l’activitat en presència de matèria orgànica (proteïnes, sang,
pus). Es descompon ràpidament quan entra en contacte amb les catalases de
la ferida.
oPot crear butllofes plenes d'aire en els nous epitelis, separant del teixit
subjacent.
oNo s'ha d'utilitzar quan la ferida està adequadament desbridada i s'està
formant epiteli nou.
Després de la seva aplicació,
s’ha d'eliminar de la ferida
amb sèrum fisiològic

ÀCID HIPOCLORÓS
o Potent germicida
o La seva activitat depèn del pH, és 10 vegades més efectiu > a pH 6 que

a 9; a pH 7, la concentració de clor necessària per matar la majoria
dels microorganismes en 15-30 seg oscil·la entre 0,10 i 0,25 ppm.
o Activitat bactericida: Càrrega neutra i penetra fàcilment en la cèl·lula

destruint-la.
o Elimina moltes soques bacterianes a una molt baixa concentració i en
un curt període de temps.

o L’activitat disminueix en presència de matèria orgànica

www.hvil.sld.cu_bvs_archivos_663_72antisepticos generales y locales.pdf.

MICRODACYN
- Àcid Hipocloròs 0,003%
- Hipoclorit Na 0,004%
- Clorur Na 0,023%

- PH 7,4
o Clor i oxigen de la solució MICRODACYN®

desnaturalitzen proteïnes de la paret bacteriana i de
les càpsules virals. Això altera les funcions bàsiques
dels microorganismes que acaba per destruir-los.

PERMANGANAT POTÀSIC
oÉs un fort agent oxidant
oTé propietats bactericides ,antifungica i astringents

oSolució aquosa al 0,01% ( 1:10.000)
oAplicació en foments a dermatitis
exsudatives, cel·lulitis
o Inactiu en presencia de materia orgànica

CLORUR DE BENZALCONI
o Compost d’amoni quaternari

o Incorporats a antisèptics, desinfectants, detergents…
o Es bacteriostàtic a dosis baixes i bactericida a dosis altes, però és més

actiu contra bacteris Gram +
o Acció: Inactivació dels enzims productors d’energia , desnaturalització
de les proteïnes cel·lulars esencials i la ruptura de la membrana cel·lular
o En solucions al 0,01 – 0,1 % per neteja de la pell, mucoses, i ferides

CLORUR DE BENZALCONI
o Abans d'aplicar, la pell ha de ser rentada per retirar les restes de sabó

per evitar la inactivació.
o Incompatble amb moltes substàncies: sabons, tensioactius aniònics,

permanganat, sals de plata, òxid de zinc, H2O2…
o Es troba incorporat en apòsit amb plata per augmentar l’efecte
antibacterià

HIDROCLORUR D’OCTENIDINA
o Surfactant catiònic amb propietats biocides
o Ampli espectre
o Bona compatibilitat per a cel. epitelials i teixit de granulació
o Acció : s’uneix a la superfície dels bacteris carregada negativament i
interacciona amb polisacàrids aniònics de la paret cel·lular
microbiana i els fosfolípids de la membrana cel·lular provocant la
mort bacteriana.
o El Cl Na disminueix la seva activitat.
o És activa en una concentració de 22 i 17 mg/l (0, 0022% i 0, 0017%)

OCTENISEPT
o 1 mg/ml de Hidroclorur d’Octenidina, en solució
aquosa

o No netejar amb SF abans de l’aplicació
o A Europa i EEUU ja està substituïnt als altres
antisèptics, per la baixa incompatibilitat i
per la no citotoxicitat.
o Acció ràpida, 1 minut

ANTISÈPTICS
ANTISÉPTIC

COMENTARIS

INICI
ACTIVITAT

MECANISME ACCIÓ

EFECTE RESIDUAL

Clorhexidina

S’inactiva amb sabons, tensioactius ionics:
clor. benzalconio,

15 – 30
segons

Acoplament i destrucció de la
membrana citoplasmàtica

6 hores

Yodo

Inactivació amb matèria orgànica

3 minuts

Oxidant: precipitació de
proteines bacterianes, i
altera els àcids nucleics i la
membrana cel·lular

3 hores

H2O2

S’ha d’eliminar de la ferida amb S.F. No
utilitzar a ferides profundes ni cavitat
peritoneal.
No es pot garantir la seva estabilitat

Inmediat

Permangant K

Asstringent,

Inmediat

Oxidació

10 – 15 minuts

Polihexanida,
Betaina

S’inactiva amb tensioactius iònics,
conservació 8 setmanes post obertura.

Inmediat, més
temps més
efectivitat

Descomposa la capa de
polisacàrids de la pared
bacteriana, disminueix la
tensió superficial del llit de
laferida per que els bacteris
es desenganxin

Fins evaporació

Àcid Hipocloròs

Inactivitat enfront matèria orgànica

Ràpid

Canvis a la membrana
cel·lular per oxidació

Nul

Clorur de
benzalconi

Perd activitat en contacte amb surfactants
aniònics

Lenta

Inactivació dels enzims
productors d’energia ,
desnaturalització de les
proteïnes cel·lulars esencials i
la ruptura de la membrana
cel·lular

Nul

ADAPTADA DE
M.-J. Hernández-Navarrete et al / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2014;32(10):681–688

l’OH i els radicals lliures
destrueixen lípids i proteïnes
de les membranes cel·lulars

Nul

ANTISÈPTICS
ANTISÈPTIC

CONC
EFICA

GRAM +

GRAM -

VIRUS
ENCAP

VIRUS NO
ENCAP

FONGS

MICOBACTERI
S

TOXICITAT

Clorhexidina

0,5-2%

+++

++

+

-

+

+
bacteriostàtic

No tòxica

Povidona Iodada

2,5%-10%

+++

+++

++

++

++

++

Irritació cutània,
absorció sistèmica

H2O2

3%

+

+

+

+

+

+

Irritació cutània i
mucoses

Permanganat
Potàsic

1:10.000

+

+

-

-

+

++

--

Polihexanida,
Betaina

0,1 %,
0,1 %

++

++

-

+

++

++

--

Àcid Hipoclorós

0,10-0,25
ppm

+++

+++

+++

+++

+++

+++

--

Clorur de
Benzalconi

0,001-0,1%

+

-

+

-

+

-

Sequedat pell, capa
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L’EFECTE DELS ANTISÈPTICS

SOBRE EL BIOFILM

o A les ferides cròniques la formació del

biofilm impedeix la curació de les
mateixes.
o No tots els antisèptics sòn eficaços.

QUE ÉS EL BIOFILM
Bacteries en forma de bastons
dintre de substància polimèrica
extracel·lular

o Comunitats microbianas molt
organitzades que s’allotjen a
l’interior d’una matriu
extracel·lular protectora
sintetitzada per les propies
bacteries.

Bacteries en forma de bastons
exposades

AAWC. Progresando en su práctica: Comprender la infección de
las heridas y el papel de los biofiilms. Malvern, PA.

Matriu que uneix la comunitat
bacteriana a la sup. de l’hoste

BIOFILM
 La seva formació protegeix de la fagocitosi i
de l’acció dels antibiòtics i dels

antimicrobians.
 Estàn formats bàsicament d’aigua,

exopolisacàrids secretats pels bacteris i en
menor proporció macromol·lécules.

INVASIÓ

CREIXEMENT

FORMACIÓ

COLONITZACIÓ

L'arquitectura d'un biofilm no és sòlida, existeixen canals per
permetre el flux de nutrients, aigua, oxigen i deixalles.
AAWC. Progresando en su práctica: Comprender la infección de las heridas
y el papel de los biofiilms. Malvern, PA.

COM ACTÚEN ELS ANTISÈPTICS SOBRE EL BIOFILM?

o Les mesures es poden dividir en:

o Eliminar o alterar les biopel·lícules
o Evitar la formació

Hi ha poca evidència clínica per confirmar l'eficàcia de qualsevol
d'aquests dos enfocaments, i que els productes siguin eficaços.
Biofilms and wounds: much ado about nothing? Wounds uk, 2010, Vol 6, No 4

COM ACTÚEN ELS ANTISÈPTICS SOBRE EL
BIOFILM?
Eliminar o alterar les biopel·lícules:
o Els productes que alteren la tensió superficial del llit
de la ferida provoquen la separació del biofilm del llit.
o El biofilm ja no pot continuar nutrint-se ni organitzantse.
Evitar la formació:
o Els productes que afecten a la pared cel·lular

bacteriana provocaran la lisi dels bacteris separats del
llit de la ferida.

ANTISÈPTICS i BIOFILM
PHMB I BETAINA: PRONTOSAN
o El surfactant aniònic despren el biofilm i el PHMB provoca la lisi dels
bacteris.

PLATA IÒNICA + CL. BENZALCONI
o La plata bloqueja la obtenció d’energía de la pared cel·lular dels bacteris i
el derivat de l’amoni quaternari actúa com a surfactant catiònic i com
antisèptic.

o Els altres antisèptics no poden travessar la pared de mucopolisacàrids del
biofilm.

SUBSTÀNCIES ANTISÈPTIQUES EN
ALTRES FORMATS
o Plata: iónica, nanocristalina, metàlica

o Sulfadiazina Argèntica
o Cadexòmer Iodat
o Mel

APÒSITS AMB PLATA
o La plata actua bloquejant el sistema enzimàtic respiratori,
alterant l’ADN i la paret cel·lular sense produir cap dany a les
cèl·lules de la ferida.
o És efectiva davant d'un ampli espectre de gèrmens, incloent
els multirrresistents, llevats, fongs
o No produeix efectes secundaris ( sensibilitat Ag)
o No interfereix amb antibiòtics sistèmics

APÒSITS AMB PLATA

o Necessiten humitat per alliberar la plata.
o Alliberen plata de forma sostinguda.
o Son antibacterians no selectius.
o Es presenten de diverses formes: malla, escuma, hidrofibra,
alginat, hidrogel...

CADEXÒMER IODAT
o Unió d’un dextranòmer( agent potenciador del
desbridament químic i iode)
o Absorbeix exsudat i desbrida
o Allibera de manera sostinguda el iode.0.9%.

CADEXÒMER IODAT
o Necessita apòsit secundari.
o Indicat en ferides molt exsudatives.

o Varies presentacions.
o Canvi quan canvia de color. De 2 a 3 dies.

SULFADIAZINA ARGÈNTICA
o Format :pomada a l’1%
o Ocasiona la lisi dels bacteris afectant la membrana i la paret
cel·lular.

ade

o Ampli espectro d’actividad : gérmens gram + i gram - , fongs
o Aproximadament el 10% de la sulfadiazina pot absorbir-se

Vademecum 2010

MEL
o Té pèptids antimicrobians: defensina-1 i substàncies com l’H2O2 ,
toxiques pels bacteris. Mel de Manuka

o Efecte osmòtic: al ser hipertónica reacciona amb les molècules
deshidratan-les
o Ph àcid

o Beneficis:
o Regula la colonització bacteriana
o Estimula el creixement del teixit de granulació

o Accelera el procés de cicatrització.

MAPA DE LA UTILITZACIÓ DELS
ANTISÈPTICS A CATALUNYA
o H.U. Vall d’Hebron
o H. U. Bellvitge
o Pere Virgili

o Parc Sanitari S. Joan de Deu, Sant Boi
o H. Valls
o Àrea Primària Lleida

o H Sagrat Cor, Martorell
o Àrea Primària Terrassa
o H. Terrassa

o H. Can Ruti
o H. Altaia, Manresa
o Centro Multidisciplinar de úlceras crónicas . Galicia

10%

CLORHEXIDINA AQUOSA
2%

10%

POVIDONA IODADA

45%
POLIHEXANIDA
BIGUANIDA

34%

AC. HIPOCLOROSO
23%
55%
23%

PERMANGANAT K+
CLORHEXIDINA AQUOSA
1%

78%

CLORHEXIDINA SOL
JABONOSA 4 %
CLORHEXIDINA AQUOSA
0,5 %

MAPA DE LA UTILITZACIÓ DELS
ANTISÈPTICS A CATALUNYA
Ús simultani d’antisèptics al mateix centre:
o 1 antisèptic: 18% ( 2)

o 2 antisèptics: 45% ( 5)
o 3 antisèptics : 18% (2)

o 4 antisèptics : 9% (1)
o 5 antisèptics : 9% (1)

