
Комплет за изливање (Сет за деконтаминацију) 

 

Деконтаминација након случајног изливања 

Случајно ослобађање цитотоксичног материјала могуће је када: 

➢ Прст убодемо контаминираном иглом, 

➢ Долази до цурења из инфузионог раствора са цитостатиком, 

➢ Стаклена бочица са леком пукне 

 

Деконтаминација особља 

 

➢ Деконтаминација особља је приоритетна радња која се мора извршити одмах. 

• Ако је кожа контаминирана неким обликом ЦМР лекова (канцерогених, 

мутагених или репротоксичних агенаса), први приступ је темељно чишћење 

коже великом количином хладне воде 

• Ако су очи контаминиране, први приступ је да се одмах исперу великом    

количином хладне воде или физиолошког раствора најмање 10 минута.  

Након тога, потребно је консултовати офталмолога за даље радње. 

  

Деконтаминација површине 

Основни принципи 

➢ „Комплет за изливање“ се састоји од свих основних алата за чишћење као и 

основних алата за чишћење малог цурења од опасних супстанци, на пример 

цитотоксичних лекова. 

➢ Након што дође до цурења, одговорна особа која је прошла обуку, одлучује да 

ли је комплет за изливање погодан за деконтаминацију или су потребне 

додатне радње. 

 

 

Процедура за деконтаминацију: 

 

1. Означавање контаминиране површине 

• Контаминиране површине морају бити изоловане што је пре могуће како би се 

спречила могућа дистрибуција токсичности и контаминација особља 

• Контаминиране површине могу се неком методом означити (кредом, 

самолепљиома траком). 

• Неопходно је обележити области којима је додељен слободан улаз (на пример 

одељења или простор за издавање лека) знаковима пажње. 

• Ако је просута супстанца у облику праха, треба предузети додатне кораке како 

би се зауставио или ограничио проток ваздуха у просторији (на пример, 

искључите клима уређај и затворите врата и прозоре) 

 

 

 



 

2. Лична заштита 

• Универзални огртач или општи лабораторијски мантил за једнократну употребу 

• Навлаке за ципеле за једнократну употребу 

• 3М респираторна маска за лице 

• Заштитне рукавице (одговарајуће дебљине) и кућне рукавице 

• Заштитне наочаре 
 
3. Чишћење 

➢ Суве супстанце: упијајући материјал који се користи за сакупљање просуте 
супстанце треба у почетку да буде потопљен у воду, 

➢ Течна супстанца: упијајући материјал треба да има висок капацитет за апсорпцију 

течности 
 
3.1 Чишћење разбијеног стакла 

➢ Контаминирано разбијено стакло мора се у потпуности прикупити помоћу 
следећих алата: 

• Стругач/пинцета, лопата за смеће и картон 

• Строго је забрањено коришћење било каквог облика четке 
➢ Додатни пар рукавица се може носити. 

 
3.2 Поступак чишћења 

➢ Контаминиране површине треба темељно очистити, 
➢ Најбољи резултати се постижу када се користи двофазна процедура, али 

проверите безбедносни лист или сажетак карактеристика производа да видите 
да ли су потребна додатна средства за деконтаминацију: 

 1. 0,05 М NaOH у води 
 2. 98% изопропанол 

➢ На крају се површина опере помоћу детерџента или средстава за чишћење у 
домаћинству, 

➢ Очистите од најчистијег до најпрљавијег места, 
 
4. Одлагање отпада 

➢ Нагомилани отпад се ставља у пластичне кесе, које се добро затворе пластичном 
жицом, 

➢ Пластичне кесе се одмах стављају у контејнере за одлагање цитостатика (који се 
не могу поново отворити) и именују у складу са локалним процедурама, 

Акциденте треба документовати у складу са локалним процедурама. Опрема „Spill 
kit”.“ мора да буде постављена у свакој просторији у којој се рукује цитостатиком и 
да буде доступна свима. 
Одељење апотеке, као централна јединица у којој се врши припрема цитотоксичних 
лекова, има одговорност за доделу и одржавање опреме „Spill kit”. 

 


