
 
 

 

Informacja prasowa 

Mydło w kostce – potężna broń przeciw COVID-19 

Jak najczęściej myjmy ręce wodą z mydłem! Tak brzmi podstawowe zalecenie 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w walce z koronawirusem. Mydło w 

kostce, obok zaleceń o pozostaniu w domach, to podstawowy i niedrogi środek 

do walki z pandemią.  

Tak, to prawda. Zwykła, tradycyjna kostka mydła znów wraca do łask na 

całym świecie. Choć ma nieskomplikowany skład, to jest potężnym orężem w walce 

z patogenami. Mydło w kostce skutecznie usuwa drobnoustroje z naszych rąk, 

w tym także wirusa SARS-CoV-2. Mydło w kostce jest wygodne w użyciu, przyjazne 

dla środowiska i niedrogie. 

Ale czy Polacy dokładnie myją ręce? Niestety nie. Doświadczenia 

epidemiologów wskazują na to, że ręce myjemy zbyt rzadko, niedokładnie i za 

krótko. Drobnoustroje w codziennym życiu mogą gromadzić się niemal wszędzie. 

Ręce należy myć mydłem co najmniej kilka-kilkanaście razy dziennie, w tym m.in. 

przed i po posiłkach, po wyjściu z toalety, po przyjściu do pracy i do domu oraz po 

każdorazowym kontakcie ze zwierzętami. Poprawne umycie dłoni powinno trwać 

minimum 30 sekund. Po zwilżeniu wodą i dokładnym rozprowadzeniu mydła 

w kostce w dłoniach, należy najpierw umyć dokładnie część wewnętrzną, a potem 

zewnętrzną dłoni. Następnie trzeba starannie umyć opuszki palców wraz 

z paznokciami, kciuki i nadgarstki. Po spłukaniu piany mydła, dłonie należy obmyć 

bieżącą wodą i dokładnie wytrzeć ręce w czysty lub jednorazowy ręcznik.  

Mydło w kostce ma ogromnie wiele zalet. Oprócz tego, że usuwa ze skóry 

brud i drobnoustroje, w tym wirusy, jest bardzo praktyczne. Mydło w kostce 

możemy zabrać wszędzie, do kosmetyczki podczas podróży, także do samochodu 

czy samolotu. Nie ma też obaw, że mydło w kostce nam się wyleje. Mydło w kostce 



 
 

ze względu na niskie ryzyko mikrobiologiczne, nie wymaga stosowania 

konserwantów. Dodatkowo nie stwierdza się aktywności bakteryjnej na 

powierzchni mydła. Istnieje bardzo duży wybór mydeł w kostkach: do każdego 

rodzaju skóry, dla alergików, o różnych zapachach  kolorach i kształtach. Mydło 

w kostce może stanowić dekorację, a przechowywane w szafie z ubraniami – 

utrzymuje ładny zapach.  

Mydła w kostce są jednymi z najbardziej wartościowych środków 

higienicznych, dzięki którym dbamy o czystość, a także zmniejszamy ryzyko 

zachorowania, w tym na   COVID-19. . Co prawda mydła w płynie także mają 

podobne właściwości, ale ich poprawne użycie wymaga rozwagi. Po pierwsze, 

dozowniki mydeł w płynie, w szczególności te, w których uzupełniamy mydło sami, 

mogą być siedliskiem bakterii i wirusów. Dlatego trzeba je bardzo często 

dezynfekować. Natomiast wyjątkowo dużo drobnoustrojów gromadzi się na 

pompkach dozowników, ponieważ miejsce to naciska się jeszcze przed umyciem 

rąk.  Niestety, czasem słyszy się nieprawdziwe twierdzenie, że można zarazić się 

bakteriami z tzw. kożucha, który powstaje na powierzchni mokrego mydła. To mit. 

Co prawda, wilgotność sprzyja namnażaniu się bakterii w każdym przypadku, 

niezależnie czy jest to mydło w kostce, czy też w płynie. Jednak właściwości 

chemiczne i sposób użytkowania mydła w kostce potwierdza jego higieniczność: 

umieszczenie mydła pod bieżącą wodą pozwala uzyskać pianę, która zmywa 

i usuwa z powierzchni kostki wszelkie bakterie przed rozpoczęciem procesu mycia.  

Warto dodać, że mydło w kostce jest przyjazne środowisku! Nie trzeba 

kupować go wraz z plastikowymi butelkami, plastikowymi pompkami czy 

zakrętkami, ani foliowymi saszetkami re-fill, które w setkach ton trafiają później na 

wysypiska śmieci na całym świecie. Poza tym, mydło jest produktem pochodzenia 

naturalnego i ulega biodegradacji.  

– Mydło pod względem chemicznym to cząsteczka będąca solą sodową, 

potasową bądź inną wyższych kwasów tłuszczowych. Składa się ona z części 

hydrofilowej („lubiącej wodę”) i hydrofobowej („nie lubiącej wody”). W obecności 



 
 

zanieczyszczeń zawierających tłuszcz, części hydrofobowe mydeł atakują ich 

powierzchnię, przyciągając je do siebie, a następnie zamykając najczęściej 

w kulistej strukturze – miceli. Części hydrofilowe skierowane w kierunku wody 

ułatwiają spłukanie powstałych miceli ze skóry. Takie działanie gwarantuje 

skuteczność mydła, także w usuwaniu mikroorganizmów obecnych na skórze. 

Obecność warstwy lipidowej, czyli tłuszczowej, w otocze wirusów bądź bakterii 

umożliwia atak części hydrofobowych mydła i utworzenie emulsji łatwo zmywalnej 

wodą. Z tego powodu WHO zaleca używanie mydeł, zarówno w kostkach jak 

i w płynie, jako środka, który w bardzo dużym i znaczącym stopniu ogranicza 

rozprzestrzenianie się SAR-CoV-2, redukując dzięki temu ilość zakażeń – tłumaczy 

Adam Wojtyło, główny technolog i szef działu R&D w firmie Betasoap.  

Dlatego – walcząc o swoje zdrowie – myjmy ręce!  

Więcej informacji o poprawnym myciu rąk, ciekawostki o mydle i dodatkowe 

materiały multimedialne można znaleźć na stronie internetowej pod adresem 

www.umyjrece.pl 

 


