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CO? KDY? JAK? ČÍM? Spektrum

Hygienická před započetím práce vtírat nejméně 3 ml koncentrátu SENSIVA AB-MV,MRSA (hypoalergenní)

dezinfekce  do suchých rukou po dobu 30 sekund konc. - 30s propanoly + aditiva(kys.mléčná)

rukou po kontaktu s kontami- DESDERMAN N AB-TMV,MRSA

novaným materiálem konc. - 30s etanol+bifenylol , plné virové spektrum

KODAN ubr. AB-MV : alkohol + aditiva

po použití toalety pokožka  15 s kombinovaný přípravek na pokožku,

malé plochy 5 min. ruce i malé plochy

Mytí rukou a těla dle potřeby použitím koncentrátu z dávkovače ESEMTAN Waschl mycí emulze bez mýdla

dezinfekční po kontaminaci konc.

dezinfekční dekontaminace MRSA a dalších OCTENISAN A(B)V,MRSA

mytí izolátů pacientů i personálu konc.- 1-3 min. octenidin + tenzidy + alantoin

Péče o ruce dle potřeby vetřít do pokožky ESEMTAN emulgovaný olej ve vodě s ureou -vysoce

a pokožku několikrát denně Hautbalsam hydratační s vitaminy A,E,B,D a ureou

před odběry krve aplikovat přípravek KODAN TINKTUR AB-TMV,MRSA

Lokální dezinfekce před injekcemi dodržet expoz.dobu (nechat místo FORTE -bezb. 15s alkohol+peroxid+bifenylol

pokožky před punkcemi oschnout) barevný 60s OP pole

antiseptická dez. před katetrizací aplikujte sterilním, dobře smočeným OCTENISEPT ABMV,MRSA

ran a sliznic tamponem několikrát (2 x 1 min.) koncentrát - 1 min.

Nástroje po použití manipulace s nástroji pouze v ochr.rukavicích GIGASEPT INSTRU AF AB-TMV: bezaldehydový

ruční umístit použité nástroje ihned do dezinfekčního 2% - 30 min.,3%-15min. mikrob.účinnost pod zátěží - 7 dní-

manipulace  roztoku a dodržet dobu působení GIGASEPT AF forte AB-TMV: bezaldehydový(AMINY)

dezinfekce vyjmout, opláchnout pod tekoucí vodou/destil. 0,75%-30min., 2%-15min mikrob.účinek 7 dní

a dát sterilizovat v uzavřených kontejnerech 5% -  5 min. také termolabilní nástroje

Nástroje po použití termicky 93°C/10 min. Thermosept RKF -1% alkalický čistící

v myčkách Therm.alka clean-0,5% jemně alkalický čistící

Thermosept NKZ-0,15% neutralizátor

nebo Thermosept NKP neutralizátor

Teploměry po použití vydezinfikovat otřením a nechat oschnout MIKROZID ubrousky AB-TMV,MRSA

digitální,rtuťové expozice 2 min. směs alkoholů

Zařízení po použití TERRALIN protect AB-TMV,MRSA

monitory apod denně otřením/smočením namokro 0,5% - 60 min.,2%-15min. KAS + alkohol

přebytečný roztok osušit-neoplachuje se 0,75% - 30 min vhodný i pro problematické materiály

Povrchy dle potřeby setřít namokro - neoplachuje se TERRALIN protect AB-TMV,MRSA

pracovní plochy 1 x denně vany a výlevky - koncentr./5min. a oplach O,25% - 75 min.

postele setřít/otřít namokro-neoplachuje se nebo PERFORM gran. AB-TMV,MRSA 

vozíky malé předměty ponořením s oplachem 0,5% roztok / 30 min akt.kyslík (roztok je účinný 30 hodin)

Umyvadla, dle potřeby setřít/otřít namokro-neoplachuje se TERRALIN protect AB-TMV,MRSA

toalety, 1 x denně 0,5%-60 min,0,25%-75min.

podlahy 1x - 2x denně vlhký úklid SM dezinf.čistič A(B)V,MRSA

použití koncentrátu vyžaduje oplach konc.-1 min.,2%-30min. organické kyseliny

Čistící prostředky po použití mopy/hadry/houby - chemickotermickým 

způsobem v centrální prádelně, nebo pračka

Odpadové koše 1x denně ostrý a kontaminovaný odpad do tlustostěnných nádob s uzávěrem, ostatní do plastových pytlů,

nebo dle potřeby obsah vybrat a vytřít dez.prostředkem na plochy-povrchy

Rychlá dezinfekce dle potřeby postřikem smočit danou oblast, nechat zasch- MIKROZID liq. AB-TMV, MRSA

ploch postřikem, nout (přebyt.množství možno vysušit bunič.) koncentrát / 1 - 2 min. směs alkoholů

otřením ubrouskem vlhkou metodou setřít a nechat MIKROZID TÜCHER AB-TMV,MRSA

bezaldehydová, zaschnout ubrousek/ 1 - 2 min.

alkoholová

prádlo denně chemotermicky nebo termicky pračky


