
Dezinfekční řád
novorozenecké/dětské oddělení

CO? KDY? JAK? ČÍM? Spektrum

Hygienická před započetím práce vtírat nejméně 3 ml koncentrátu DESMANOL A(B)TMV

dezinfekce  do suchých rukou po dobu 30 sekund

rukou po kontaktu s kontami- DESDERMAN N ABTMV

novaným materiálem

po použití toalety SENSIVA A(B)MV

(bez barviv a parfemace)

Mytí rukou a těla dle potřeby použitím koncentrátu z dávkovače OCTENISAN AVMRSA

dezinfekční po kontaminaci důkladně omýt a osušit jednorázovým PRIMASEPT MED A(B)V,MRSA

mytí ubrouskem 3 ml/ 1 min a smýt

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

a pokožku několikrát denně Hautbalsam hydratační

KODAN TINKTUR A(B)MV MRSA

Lokální před odběry krve aplikovat přípravek FORTE 

dezinfekce před injekcemi dodržet expoz.dobu (nechat místo 15 sekund výrazný remanentní efekt a také jako 

oschnout) předoperačně 1 min profylaxe infekcí kožních mikroskop.hub

Nástroje po použití manipulace s nástroji pouze v ochr.rukavicích GIGASEPT AF forte ABMV MRSA

RUČNÍ umístit použité nástroje ihned do dezinfekčního 0,75% - 30 min. mikrob.účinnost pod zátěží - 5 dní-

MANIPULACE  roztoku a dodržet dobu působení 5% - 5 min. samoregenerační schopnost,

dezinfekce vyjmout, opláchnout pod tekoucí vodou/destil. nebo 2% - 15 min.

a dát sterilizovat v uzavřených kontejnerech

TEPLOMĚRY po použití vydezinfikovat a omýt pod tekoucí vodou GIGASEPT INSTRU AF

digitální,rtuťové použití ochr.obalu je nezbytné při rektálním 2% - 30 min. 

použití 3% - 15 min. 

ZAŘÍZENÍ po použití TERRALIN PROTECT A(B)TMV MRSA

Monitory apod denně otřením/smočením namokro 0,25 % roztok/ 75 min vhodný i pro problematické materiály

0,5% roztok / 60 min např.akryl

přebytečný roztok osušit-neoplachuje se 2% - 15 min

POVRCHY dle potřeby setřít namokro - neoplachuje se koncentrát - 5 min

PRACOVNÍ PLOCHY 1 x denně nebo PERFORM gran.

0,5% roztok / 30 min

(5 g do l vody) A(B)TMV MRSA

POSTÝLKY dle potřeby setřít/otřít namokro-neoplachuje se  2% - 5 min do ovzduší

INKUBÁTORY u novorozenců denně když se nepoužívá protiprachová přikrývka ( 20g do l vody) účinnost připraveného roztoku - 30 hod.,

VOZÍKY dezinfekce a čištění v jednom cyklu,

PŘEBALOVACÍ po každém dítěti setřít/otřít namokro granulát se rozpouští ve vlažné/studené

STOLY dítě položit na čistou plenu nebo zabalit vodě,

A DALŠÍ PLOCHY do ručníku roztok má bělící účinky na textilie,

malé předměty postřikem MIKROZID AF 1-2 min. A(B)TMV MRSA

LÁHVE NA MLÉKO denně THERMOSEPT alca clean

LEDNICE v mycích automatech 0,5% termicky

HRAČKY pro každé dítě plastové hračky  ponořením do dezinfekčního 

dle potřeby roztoku, dřevěné hračky otřením dezinfekčním 

roztokem, textilní hračky vypráním v pračce

PODLOŽKY denně setřít/otřít namokro-neoplachuje se

DĚTSKÉ VAŇIČKY po použití setřít  namokro- neoplachuje se

UMYVADLA dle potřeby setřít/otřít namokro-neoplachuje se SM DEZINF.ČISTIČ AV

1 x denně 2%-30 min. nebo

TOALETY 1x - 2x denně vlhký úklid koncentrát - 5 min

ODPADOVÉ 1 x denně prázdné odpadové koše - vlhký způsob

KOŠE výměna odpadových pytlů

ČISTÍCI po použití mopy/hadry/houby - chemickotermickým 

PROSTŘEDKY způsobem v centrální prádelně, nebo pračka

nebo namočením do dezinfekce na noc

PODLAHY denně vlhký úklid/ metoda dvou mopů




