Zarazkofobia? – Pomy?lmy o tym rozs?dnie
Zgodnie z artyku?ami publikowanymi wcze?niej w Alert Diver, mikroorganizmy z ró?nych ?róde?,
przenoszone przez elementy sprz?tu nurkowego, mog? by? prawdziwym zagro?eniem dla nurków.
Faktycznie, wypo?yczany sprz?t i pojemniki do p?ukania sprz?tu mog? by? ?ród?em wielu
bakterii, grzybów, wirusów i ameb, sprzyjaj?c roznoszeniu si? chorób.
Nie my?l, ?e centra nurkowe u?ywaj? ?rodków bakteriobójczych w wannach do p?ukania
sprz?tu – bo prawdopodobnie tego nie robi?
Albo powiedzmy tak: cz??? mo?e tak robi, a cz??? nie. A nawet je?li tak robi?, po tym jak 20
nurków wyp?uka?o tam swój sprz?t po nurkowaniu, ilo?? mikroorganizmów b?dzie po prostu zbyt
du?a, by ?rodek dezynfekcyjny móg? sobie z nimi poradzi?.
P?ucz?c twój automat w tym samym zbiorniku, w którym inni p?ukali swoje pianki neoprenowe nie
spowoduje, ?e b?dzie czystszy. Zw?aszcza, je?li we?miemy pod uwag? to, ?e cz??? z nurków ma
zwyczaj "ul?y? sobie" do pianki podczas nurkowania. Wi?kszo?? centrów nurkowych zapewnia
oddzielne zbiorniki do p?ukania, jeden dla pianek neoprenowych i butów, drugi dla automatów i
masek, jeszcze jeden dla kamizelek wyporno?ciowych i tak dalej. Ale wci?? im wi?cej nurków
b?dzie p?uka? swój sprz?t, tym wi?ksze b?dzie nagromadzenie ró?nych mikroorganizmów.
W rezultacie zbiornik ze s?odk? wod? mo?e szybko zamieni? si? w zbiornik z ró?nymi rodzajami
bakterii, wirusów i grzybów. Bior?c pod uwag?, ?e na ?odzi nurkowej pe?nej turystów z ró?nych
stron ?wiata mamy prawdziwie mi?dzynarodowe ?rodowisko, te drobnoustroje mog? by? tak
ró?ne jak ich nosiciele. I przez to mog? by? trudne do zwalczenia w przypadku infekcji.
W czasach, gdy na ca?ym ?wiecie ro?nie niepokój zwi?zany z coraz wi?ksz? oporno?ci?
drobnoustrojów na antybiotyki – które kiedy? by?y efektywn? broni? przeciwko bakteriom
chorobotwórczym – to powinno da? nam do my?lenia. Wiele wspania?ych miejsc nurkowych jest
zlokalizowanych w mniej rozwini?tych krajach z ni?szymi standardami higieny, czysto?ci i zdrowia.
W niektórych krajach nie mo?na pi? wody z kranu, wi?c czemu mieliby?my w niej p?uka? swój
automat lub kamizelk? wyporno?ciow??
Zbiorniki do p?ukania s? po to, by chroni? sprz?t przed korozyjnym dzia?aniem wody morskiej i
nie mog? zapewni? ochrony przed drobnoustrojami. Zatem powiniene? po prostu wyp?uka? swój
sprz?t nurkowy oddzielnie lej?c wod? z w??a i powiesi? do wyschni?cia. Je?li jest to twój sprz?t,
mo?esz go zdezynfekowa? stosuj?c ?rodek zalecany przez producenta.
Je?li sprz?t jest wypo?yczony, musisz polega? na centrum nurkowym, ?e go odpowiednio
wyczyszcz? (co mo?e si? zdarzy? lub nie).
Dlaczego p?uczemy sprz?t w zbiornikach ze s?odk? wod??
Robimy to g?ównie po nurkowaniu w s?onej wodzie. Sól ma silny efekt korozyjny na ró?nego
rodzaju materia?ach. Aby sprz?t by? sprawny jak najd?u?ej, powiniene? op?uka? go z soli jak
najdok?adniej. Zatem dezynfekcja to co?, co trzeba zrobi? dodatkowo.

Co mo?esz zrobi?, ?eby chroni? si? przed infekcjami przenoszonymi przez sprz?t z
wypo?yczalni?
Po pierwsze, mo?esz korzysta? ze swojego sprz?tu i nie dzieli? si? nim z innymi – nie dotyczy to
ma??onków, z oczywistych wzgl?dów – i unika? korzystania z wanien do p?ukania, które s?
wykorzystywane przez wielu nurków. Mo?esz równie? poprosi? o wymian? wody, je?li centrum
nurkowe tego nie robi. To dotyczy przede wszystkim masek, fajek, automatów, kamizelek
wyporno?ciowych, kombinezonów neoprenowych i wszelkiego sprz?tu, który wchodzi w kontakt z
twoj? b?on? ?luzow?. Mo?e warto te? korzysta? z w?asnej butli nurkowej i butów.
Pami?taj, ?e kiedy korzystasz z w?asnego sprz?tu, jeste? jedynym u?ytkownikiem i przez to
jedynym, który zanieczyszcza sprz?t. W ten sposób zmniejszasz mo?liwo?? przekazania
patogenów (bakterii, wirusów i grzybów) przez inne osoby.
A je?li, moi drodzy instruktorzy i divemasterzy, musicie wypróbowa? automat waszego kursanta,
aby co? zademonstrowa? lub sprawdzi?, to chocia? szybko wyp?uczcie go przed oddaniem, aby
unikn?? niezr?cznej sytuacji i/lub roznoszenia zarazków.
Worek kamizelki wyporno?ciowej – dok?adnie czy?? go i dezynfekuj
Kamizelka wyporno?ciowa wymaga starannej konserwacji. Worek wyporno?ciowy nale?y czy?ci? i
dezynfekowa? równie? wewn?trz, stosuj?c roztwór przygotowany specjalnie do tego celu. ?rodek
dezynfekuj?cy zniszczy bakterie, wirusy i grzyby, które mog? bra? si? z oddechu, którym
nape?nia?e? swoj? kamizelk?, lub z innych ?róde?. Wraz z oddechem mog? one trafi? do wn?trza
worka, gdzie w ciep?ym i wilgotnym ?rodowisku b?d? mia?y doskona?e warunki rozwoju.
Zw?aszcza worek wyporno?ciowy i w?? inflatora z ustnikiem s? szczególnie nara?one na wzrost
grzybów i bakterii. Je?li korzystasz z wypo?yczonego sprz?tu, to pami?taj, ?e inni mogli
pompowa? kamizelk? ustami. Worki wyporno?ciowe, które nie by?y odpowiednio konserwowane
mog? zawiera? w sobie du?o grzybów i zaczerpni?cie z nich powietrza mo?e powodowa? ci??kie
infekcje górnych dróg oddechowych. W normalnych warunkach nigdy nie nale?y oddycha?
powietrzem z worków wyporno?ciowych. Po zdezynfekowaniu worka wyporno?ciowego kamizelki i
kilkukrotnym wyp?ukaniu go czyst? s?odk? wod? nale?y go przechowywa? w ch?odnym i suchym
miejscu z otwartymi zaworami.
Jak ju? to zosta?o powiedziane, prawdopodobnie nie b?dziesz w stanie wiele zmieni?, je?li
korzystasz z wypo?yczonego sprz?tu, ale z pewno?ci? mo?esz odpowiednio zaj?? si? swoim
w?asnym sprz?tem.
Automat, maska, fajka, buty
Wystarczy na?o?y? ?rodek dezynfekuj?cy na zewn?trzne powierzchnie ustnika, a nast?pnie
op?uka? go s?odk? wod?. Pozwól, ?eby automat wyschn??, wieszaj?c go w suchym, ch?odnym
miejscu. Nie przechowuj go zwini?tego w torbie. Mask?, fajk? i buty mo?esz zdezynfekowa? i
op?uka? w ten sam sposób.
Zasady zebrane w pigu?ce
Miej swój sprz?t – co najmniej jego najwa?niejsze elementy, które wchodz? w kontakt z
twoimi b?onami ?luzowymi, które s? barier? naj?atwiej penetrowan? przez patogeny
U?ywaj zalecanych ?rodków do dezynfekcji i czytaj instrukcje zanim ich u?yjesz.
Usuwaj bakterie, wirusy i grzyby stosuj?c ?rodki dezynfekcyjne, które je niszcz? (na
przyk?ad EW80 des lub inny podobny ?rodek zalecany przez producenta twojego sprz?tu).

Przed dezynfekcj?, nale?y sprz?t umy? z u?yciem detergentu (np. EW 80 clean). Je?eli ze
wzgl?du na nat??enie nurkowa? podczas wyprawy jest to niemo?liwe, to umycie sprz?tu
nale?y wykona? przynajmniej przed jego z?o?eniem do przechowania
Zawsze wysusz swój sprz?t w dobrze wentylowanym, ch?odnym i suchym miejscu. Wilgotny
sprz?t schowany w torbie nurkowej jest doskona?ym miejscem dla rozwoju grzybów.
Przechowywanie z ciep?ym, wilgotnym ?rodowisku zwi?ksza wzrost bakterii.
W normalnych warunkach nigdy nie bierz oddechu z kamizelki wyporno?ciowej.
Mo?esz równie? pra? swój skafander neoprenowy z ?agodnym detergencie i moczy? go w
roztworze ?rodka dezynfekuj?cego.
W przypadku sprz?tu z wypo?yczalni, m?drze wybieraj centrum nurkowe. Je?li czujesz, ?e sprz?t
jest niehigieniczny, znajd? inne centrum i nurkuj z kim? innym.

