
DEZINFEKČNÍ PROGRAM pro GIT

mytí rukou pacienti i personál několikrát denně, rozetřít s trochou vody, opláchnout konc. 30 sekund
vždy po použit WC,po znečištění osušit ručníkem na jedno použití
po kontaktu s kontaminovaným materi- vetřít do suchých, prázdných konc. 30 sekund ABTMV.MRSA
álem, po a před ošetřovatelskými úkony rukou a nechat oschnout,neutírat nebo gel

konc. 30 sekund A(B)TMV,MRSA

před invazivním zákrokem vetřít do suchých rukou a předloktí konc. 1,5 min. ABTMV,MRSA
po umytí šetrnou mycí emulzí nebo gel

konc. 2 x 1,5 min. A(B)TMV

dle potřeby několikrát denně vetřít do suchých rukou a nechat neředěný
vstřebat

ESEMTAN WASCHLOTION

DESDERMAN pure roztok

SENSIVA

DESDERMAN N roztok

SENSIVA

ESEMTAN HAUTBALSAM

hygienická
dezinfekce
rukou

chirurgická
dezinfekce
rukou

regenerace

kůže KODAN FORTE

OCTENISEPT

před vpichy, odběry nebo jinými zákroky oblast smočit postřikem nebo bezbarvý konc. 15 sekund A(B)TMV,MRSA
tamponem

sliznice a rány neředěný 60 sekund A(B)MV,MRSA

nástroje GIGASEPT INSTRU AF
a pomůcky

GIGASEPT AF forte

GIGASEPT FF

po použití vložit do připraveného celé ponořit, dodržet expoziční 3%/4% 15 min./30 min. A(B)TMV,MRSA
dezinfekčního(kombinovaného)roztoku dobu, příp.dočistit, opláchnout v ultrazvukové lázni 3% 5 min.

pitnou vodou, osušit a invazivní
nástroje dát sterilizovat 2%/5% 15min. /5 min. A(B)TMV,MRSA

první stupeň dezinfekce 0,75%/10 min. A(B)MV,MRSA
a dezinfekční mytí
flexibilní digest. endoskopy 4% 15 min.

5%/3% 15 min./60 min. ABTMV,MRSA
druhý stupeň 8% 60 min. ABTMV,MRSA
vyšší stupeň - endoskopy 8% 16 hod. ABTMV,MRSA

3%

z kovů, skla
keramiky, pryže
plastů

podávky - 1 směna

LYSETOL V
první stupeň a mytí v jednom 1%/ 10 min./15 min. A(B)MV,MRSA
druhý stupeň 5% 15 min. - 7 dní
vyšší stupeň 10% 15 min. - 7 dní ABCTMV,MRSA

pro digestivní endoskopy platí
dvoustupňová dezinfekce a oplach
čištěnou vodou
pro ostatní termolabilní flexibilní
endoskopy platí vyšší stupeň
dezinfekce s oplachem sterilní
vodou

manuální
postup
digestivní
endoskopy

plochy,
povrchy
a předměty

sálový komplex 2x denně, hl.úklid mytí s dezinfekčním účinkem (protect) 2%/0,5% 15 min./60 min. ABTMV,MRSA
průběžně mezi operacemi vlhkým způsobem a nechat

zaschnout
vyšetřovny: 2x denně 1%/0,5% 30min./60 min. ABMV,MRSA
lůžkové pokoje: 2x denně 3%/2% 30 mi./60 min. ABTMV,MRSA
pracovny lékařů a sester: 2x denně 1% 2 hod. ABCTMV,MRSA
chodby, jídelna: 1x denně
WC,koupelny: 2x denně
čistící místnost: 2x denně

TERRALIN

PERFORM

nástroje
a pomůcky -
čistění po dezinfekci s virucidním účinkem celé ponořit a dočistit, opláchnout 0,5 - 1% 6 - 10 min.

také v ultrazvukové lázni
GIGAZYME

malé plochy MIKROZID liq.
a povrchy MIKROZID AF ubrous. 5
rychlá Mikrozid sensitive ubr.
dezinfekce MIKROZID sensitive liq. k

po kontaminaci postřikem nebo otřením konc. 1 min. ABTMV,MRSA
min. ABTMV,MRSA

1 min. A(B)TMV,MRSA
onc. 1 min. ABTMV,MRSA

oblast kdy? četnost jak? způsob čím? produkt konc. expozice spektrum

rychlá TERRALIN PROTECT
dezinfekce
van

konc. 5 min.po použití vytřít nasátou houbou
a po expozici opláchnout

flexibilní
endoskopy
v mycích
automatech

po použití a manuálním předčištění chemotermicky - aldehydová

chemotermicky - bez aldehydů

THERMOSEPT ER
THERMOSEPT ED

THERMOSEPT ER
THERMOSEPT AF

0,5% 5 min. enzymat.čištění
1% 5 min. ABTMV

0,5% 5 min. enzymat.čištění
1% 5 min. ABTMV
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Vysvětlivky: A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub, (B) - omezeně virucidní účinek(účinnost na obalené viry vč.
HBV,HIV,HCV potvrzena v zahraničních laboratořích), B - virucidní účinek na široké spektrum virů(vč.malých neobalených virů), C - sporicidní
účinek, T - usmrcení mykobakterií komplexu M.tuberculosis, M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií, V - fungicidní účinek(plísně)

odpovídá vyhlášce 195/2005 Sb.

Zdravotnické zařízení:

aseptická příprava OCTENIDOL sol.
dutiny ústní před výkonem

koncentrát 1 min. A(B)V,MRSA

prádlo a odpady smluvně s autorizovanou firmou

Výrobce: Schuelke Mayr, Norederstedt, SRN

Distributor pro ČR: Nora, a.s., Praha 7
Jankovcova 2(TOKOVO)

tel: 266 78 2929, objednavky@nora-as.cz
bezpečnostní listy a produktové informace na:
www.nora-as.cz

&

Gigasept PAA konc. 5 min. ABCTMV,MRSA
druhý i vyšší stupeň dez.


