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co? kdy? jak? čím? koncentr. expozice účinnost
po příchodu na směnu, 

mytí rukou při vidotelném znečištění, vodou a mycí emulzí ESEMTAN WASHLOTION
po použití toaley, před jídlem

hygienická dezinfekce rukou: DESDERMAN N sol./gel koncentrát 30s ABTMV,MRSA
před a po kontaktu s pacientem, vtírat do suchých rukou etanol+bifenylol
po kontaktu s kontaminovaným min.3ml tak, aby ruce byly SENSIVA koncentrát 30s A(B)MV,MRSA

dezinfekce materiálem, ZP po celou dobu aplikace vlhké. propanoly + kys.mléčná
rukou po sundání rukavic V případě TBC aplikovat 2x DESMANOL koncentrát 30s A(B)TMV,MRSA

propanol+chlorhexidin
dezinfekční mytí a hygien. PRIMASEPT MED koncentrát 1min. A(B)MV,MRSA

dezinfekce rukou alkohol+dras.mýdlo
dezinfekční mytí těla a vlasů OCTENISAN koncentrát 1-3min. A(B)V,MRSA

octenidin + tenzidy
ruce chirurgická dezinfekce rukou: DESDERMAN N sol./gel koncentrát 1,5 min. ABTMV,MRSA

před zákroky vtírat do suchých rukou etanol+bifenylol
až po předloktí a k loktům DESMANOL koncentrát 3 min. ABTMV,MRSA

propanol+chlorhexidin
před začátkem směny

péče v průběhu směny při pocitu vetřír do pokožky rukou
o ruce vysušené pokožky ESEMTAN HAUTBALSAM

po skončení směny emulg.olej ve vodě
před vpichy injekcí, kanylací KODAN FORTE bar./bezb. koncentrát 15s A(B)TMV

kůže katerizací, operační pole dokonale potřít tamponem etanol+bifenylol+peroxid OP-koncentrát 60s
pacienta nebo postříkat OCTENIDERM koncentrát 15s ABTMV

octenidin+ alkohol OP-koncentrát 60s
OCTENISEPT koncentrát 1-2min. A(B)MV,MRSA

sliznice dezinfekce sliznic, uro-gyn dokonale smočit, postřikem, octenidin+voda
pokožka macerací, výplachem

tělo
prevence KODAN FORTE bezbarvý koncentrát 1 min. A(B)TMV

plísní nohou denně dle potřeby postříkat ponožky, obuv etanol+bifenylol+peroxid
instrumentárium, předčištění a dezinfekce:
anesteziologické zcela ponořit do připraveného GIGASEPT INSTRU AF 3% 15min A(B)TMV,

příslušenství, roztoku, nástroje rozevřít aminy + KAS 2% 30min. MRSA
nástroje, pomůcky z kovu, po použití a zajistit, aby všechny části
pomůcky sklo, byly smočeny,po vytažení GIGASEPT AF 4% 15min. A(B)TMV,MRSA

plasty opláchnout vodou a osušit aminy+alkylglycin 2% 30min.
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vyšetřovací po kontaminaci, postřikem

a zákrokové stoly, mezi vyšetřeními, postřikem dokonale smočit MIKROZID liquid koncentrát 1-2min. ABTMV,MRSA
vozíky,lehátka… dle potřeby plochu a nechat zaschnout alkoholy
plochy a povrchy dokonale smočit. TERRALIN protect 0,50% 60min ABTMV,MRSA

z citl.materiálů dle potřeby nechat působit a opláchnout benzalkoniumchlorid+alkoh 1% 30min. ABTMV,MRSA
plexisklo,… (Terralin se nemusí oplachov.) PERFORM 0,50% 60min. ABTMV,MRSA

plochy aktivní kyslík 1,00% 30min. ABTMV,MRSA
povrchy vyšetřovny: 3x denně vlhkým způsobem BURATON 10F 0,50% 60min. ABTMV,MRSA
inventář vlastní ůklid mimo lúžkové pokoje: 2x denně připraveným pracovním aldehydy 1% 30min. ABTMV,MRSA

úklidovou firmu: chodby,pokoje:2x denně roztokem vytřít vlhkým epidemie 3% 4h ABCTMV
podlahy, stoly, sesterský pokoj:2x denně způsobem nebo umýt TERRALIN protect 0,50% 60min. ABTMV,MRSA

nábytek, parapety, WC,koupelny:2x denně a nechat zaschnout benzalk.chlorid+alkohol 1% 30min. ABTMV,MRSA
postele,lehátka, jídelna:1x denně koncentrát 5min. ABTMV,MRSA
vozíky,koše,kliky kuchyňka,úkl.místnost:2x denně PERFORM 0,50% 60min. ABTMV,MRSA

velký úklid: 1x týdně aktivní kyslík 1,00% 30min. ABTMV,MRSA
podložní mísy, BURATON 10F 0,50% 60min ABTMV,MRSA
močové láhve, ihned po použití dokonale smočit, aldehydy 1% 30min. ABTMV,MRSA
odsávací láhve, mechanicky vyčistit,

hadice apod. opláchnout

Zdrav.zařízení


