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ESTUDI CRITIC I REVISIO DE LES CONCENTRA-
CIONS D'EFICACIA DELS ACTUALS PROCEDIMENTS

DE DESINFECCIO, DESINSECTACIO
I DESRATITZACIO

pel

Dr. Sixte Cambra i Alberti

Pel fet d'esser la desinfeccio un procediment imperfecte, cal

rev'sar acuradament els efectes d'eficacia, tant en el referent al

producte o cos quimic i procediment emprats. com a la concentra-

cio obtinguda. Del contrari ens exposariem a convertir un impor-

tant factor de la lluita sanitaria en un grotesc simulacre, com ha

vingut succeint durant molts anys.

Concretarem 1'estat actual del problema en els seus extrems:
Primer. Ha de localitzar-se en tot el que sigui possible la

practica de la desinfecc `. o en les Estacions sanitaries oficials espe-

cialitzades , ja que el tractament per les estufes de vapor a pressio

de robes i objectes contaminats, no alterables per l'accio del vapor

d'aigua, es el procediment que pot donar mes garanties de destruc-

ci.o de tota classe de germens.

Segon. Que tan sols quan es tracti d'immobles o cle grans

quantitats de productes a desinfectar es fara in situ, orientant l'ac-

cio sanitaria a la destruccio , en quant sigul possible , d'objectes con-

taminats , neteja i emblanquinament dels locals i consegiient tracta-

ment per mitja de productes quimics en solucio o en forma gasso-

sa, segons els casos.

Tercer. Que el clor i les seves solucions (hipoclorits) 1 deri-
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vats (cloropicrina, fosgeno, etc.), el subliniat corrossiu, les sals de

calc. i els fenols son, dintre el tipus de solucions, les mes emprades

en desinfeccio i desinsectacio per ]a seva eficacia, economia i espe-

cialment els primers pere`sser a dosi bactericida innocues per a

I'home.

Quart. Que entre els desinfectants gasosos, l'anhidrid sulfu-

ros torna a esser el mes emprat, pero a concentracions elevades

(del 4 %, que equival a combustionar 55 grams de sofre per me-

tre cubic d'aire o a gasificar 11o grams d'anhidrid sulfuros liquid,

corn a insecticida i raticida. A 8%, que equival a iio grams de

sofre per metre cub'c o a gasificar 220 grams d'anhidrid sulfuros

liquid, com abactericida i desnfectant). Que les dosis antiques de

io grams eren del tot inoperants, sense cap eficacia. Que l'anhidr'd

sulfuros, per tant, a Ia deguda concentracio en cada cas, no to per

ara substitut dintre els desinfectants gasosos taut en les practiq-ues

de desinfeccio corn en les de desinsectacio i desratftzacio que es

puguin fer en llocs tancats.

Cinque. Que l'accio de l'acid cianhidric i derivats (Zyklon) o

derivats del radical cianogen (CN), (clorur de cianogen, bromur,

etcetera), es completament inocua per a les bacteries i els seus es-

pors i, en canvi, molt energica corn a raticida i desinsectizant i a

dosi minima. No obstant, els perills que ofereixen per a l'liome

fan molt limitada la seva practica.

Sise. Que el formaldehide ha caigut molt en desus per haver-

se comprovat que no es mes que tin petit desinfectant en super-

ficie, sense cap accio desinsectitzant ni raticida i que sols to una ac-

cio minima a forta concentracio i en condicions favorables d'hu-

mitat, pressio i temperatura. Si s'empra encara en alguns casos en

Estacions saniti;ries, es cons a coadjuvant a I'accio del vapor en es-

tufes a pressio ; el seu us en farina gasosa deu poc menys que

abandonar-se.

(TVegi's treball publicat en la Revista Ars Medica, nu-

mero de maig del 1934, anlb el terra: " Estado actual

y critica de los actuates procedimientos de desirefeccion")


