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Legislația în România
BIOCIDE IAAM

Ordinul nr. 1082/2016 pentru aprobarea modelului de 
documentație de atribuire standard privind achiziția de produse 
biocide
⁃Ordinul nr. 1071/2017 privind modificarea anexei nr. 3 la 
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.082/731/2016 pentru 
aprobarea modelului de documentație de atribuire standard 
privind achiziția de produse biocide

ORDIN Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale în unităţile sanitare

Registrul național al produselor biocide actualizat ORDIN Nr. 961/2016
pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia 
si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de 
lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei 
procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate 
pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, 
metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de 
suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a 
derularii si eficientei procesului de sterilizare

ORDIN nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 
obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare modificat și 
completat prin:
-ORDIN nr.1144/2006
-ORDIN nr.1030/2009
-ORDIN nr.1096/2016
-ORDIN nr.1461/2017



PRODUSELE BIOCIDE
Tipul 1:

a) dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;

b) dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare;

c) dezinfecţia pielii intacte

Tipul 2:

a) dezinfecţia suprafeţelor;

b) dezinfecţia manuală a dispozitivelor medicale, dezinfecţia 
prin imersie, dezinfecţia la maşini automate;

c) dezinfecţia lenjeriei/material moale



Criterii de alegere corectă a dezinfectantelor

a) spectrul de activitate conform EN 14885/2015

b) timpul de acţiune;

c) eficiente în prezenţa materiei organice

d) remanenţă cât mai mare pe suprafeţe;

e) compatibile cu materialele pe care se vor utiliza;

f) gradul de periculozitate (foarte toxic, toxic, nociv, coroziv, iritant, 
oxidant, foarte inflamabil şi inflamabil) pentru personal şi pacienţi;

g) uşor de utilizat;

h) stabile în timp;

i) natura suportului care urmează să fie tratat;

j) riscul de a fi inactivat de diferite substanţe sau condiţii de mediu, aşa cum 
este prevăzut în fişa tehnică produsului;

k) biodegradabile în acord cu cerinţele de mediu.



BIODEGRADABILITATE

• Proprietatea  unui produs de a se degrada în compuși prezenți 
în ciclul lor natural (apă, CO2, săruri minerale)

Periculos pentru mediul acvatic

•    Pericol acut

•    Pericol cronic

Riscuri:

• Afectarea pe termen lung a mediului

• Costuri suplimentare de eliminarea deșeurilor chimice 
periculoase

N: Periculos pentru mediu



Toxicitate

• Toxicitate acută (orală, dermică, inhalare)

• Iritarea pielii, ochilor, căilor respiratorii

• Sensibilizarea pielii

• Toxicitate asupra unui organ ţintă specific 

– o singură expunere

• Efecte narcotice

T: Toxic
T+: Foarte toxic

Xn: Nociv
Xi: Iritant



Riscuri

• Complianță scăzută / refuz de a 
utiliza substanțele biocide

• Reclamații ale pacienților

• Costuri suplimentare pentru 
asigurarea echipamentului de 
protecție

• Absența de la locul de muncă 
prin concedii medicale

• Accidente de muncă

Toxicitate



Corozivitate

• Coroziv pentru metale

• Corodarea pielii

• Lezarea gravă a ochilor

Riscuri

• Deteriorarea echipamentelor, suprafețelor, 
dispozitivelor

• Costuri suplimentare pentru asigurarea 
echipamentului de protecție

• Accidente de muncă

C: Corosiv



Dezinfectia Biodegradabilitate Grad de periculozitate

Alcooli - Inflamabil

Compușii de clor NU Toxic 
Iritant
Coroziv 
Periculos pentru mediu

Iodofori NU Iritant
Coroziv 
Toxic 

Acid peracetic DA Coroziv (metale moi)

Peroxid de hidrogen DA -

Ultraviolete DA -

Sursa: 
1.Russell, Hugo & Ayliffe’s Principles and Practice of Disinfection , Preservation and Sterilization, 5th ed. (ed. A.P. Fraise, J. Maillard, S.A .Satter,
John Wiley & Sons, New York, pp. 5-70.
2. CDC - Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008



Biofilm
Un strat subţire de microorganisme care aderă puternic la suprafeţe organice sau 
anorganice şi care este foarte rezistent la un unele substanţe biocide;

Sursa: http://www.dailymirror.lk/article/Are-biofilms-silent-killers-in-hospitals--121709.html



Biofilmul și infecțiile

David Lebeaux et al. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2014; doi:10.1128/
MMBR.00013-14



Remanența pe suprafețe

• Rol esențial în prevenirea formării 
biofilmului

• Scăderea incidenței infecțiilor 
asociate asistenței medicale

• Scăderea consumului de 
antibiotice

• Reducerea duratei medii de 
spitalizare / pacient

• Scăderea costurilor de îngrijire



Alti factori

• Complianța la igiena mâinilor

• Produse de curățenie și biocide

• Ustensile de curățenie

• Spații de depozitare a 
materialelor de curățenie

• Personalul de curățenie

• Proceduri respectate

• Instruiri



Concluzii
1. Produs biocid ideal:

• Biodegradabil

• Să nu fie toxic, iritant, corosiv

• Remanență cât mai mare pe suprafețe

• Ușor de folosit

• Stabil în timp, în condiții normale de depozitare

• Timp de acțiune scurt

• Activ în prezența materialului organic

• Compatibil cu diferite tipuri de materiale

           Este mai ieftin să previi, decât să tratezi !!!



2. Strategie pentru o curățenie și dezinfecție eficientă

Proceduri  clare Instruiri eficiente Responsabilizarea prin 
consemnarea în documente

Implicarea pacienților
Cunoașterea 

responsabilităților de către 
personalul implicat

Realizarea auditului pentru 
îmbunătățirea activității

Susținere din partea 
conducerii unității

Asistenți șefi
Colaborare cu echipa de 

prevenire a infecțiilor 
asociate asistenței medicale

Sursa: Otter J, Galletly T (2018) Environmental decontamination 3: auditing cleaning and disinfection. Nursing Times [online]; 114: 9, 25-28





Vă mulțumesc !


