
Dezinfekční řád
ORL

Co Kdy Jakým způsobem Čím Kdo spektrum
hygienická před zahájením práce cca 3ml vtírat do suchých rukou po dobu 30 sekund DESDERMAN N NEBO GEL lékaři ♣baktericidní, fungicidní, virucidní - HAV,

dezinfekce při změně sterilního kontkatní čas 30 s sestry HBV,HCV,polioviry,rotaviry, vaccinia viry,

rukou a kontamin.prostředí nebo Herpes simplex, také Helicobacter pylori

po kontaminaci SENSIVA ♥ bez barviv a parfemace s obsahem kyseliny

po použití WC kontaktní čas 30 s mléčné

mytí dle potřeby nabrat koncentrát z dávkovače ESEMTAN lékaři ♦s antimikrobiálními přísadami, chrání

rukou po kontaminaci rozmýt a opláchnout, osušit jednorázovým ručníkem Wash Lotion sestry před podrážděním, nevysušuje,s vysokým

potenciálem vůči bakteriím a kožním houbám

péče dle potřeby nabrat z dávkovače a vetřít do suchých rukou ESEMTAN lékaři ■emulgovaný olej ve vodě s ureou a vitaminy

o pokožku několikrát denně Hautbalsam sestry A,D,E,B - hydratační a regenerační

aseptická před odběry krve aplikujte přípravek a dodržte expoziční čas -nechte oschnout KODAN TINKTUR ♥remanentní efekt, skvrny barevné verze jsou

dezinfekce před inj.aplikacemi FORTE-barevný/bezbarvý lékaři lehce vypratelné(potravinářské barvivo), použi-

pokožky expozice 15 sekund sestry telný jako profylaxe mykóz

nástroje po použití pracujte v ochranných rukavicích GIGASEPT AF FORTE sestry ♦kombinová dezinfekce s důkladním čištěním

ruční dekontaminace ponořte použité nástroje do roztoku a dodržte expoziční čas, 2% - 15 min., 0,75%-30 MIN. baktericidní, fungicidní, virucidní účinek

čištění a dezinfekce pak vyberte,opláchněte pitnou vodou a odešlete centrální 5% - 5 min.

sterilizaci v uzavřeném kontejneru čištění a dezinfekce

♣roztok je použitelný při plné zátěži 7 dní, mění se pouze ultrazvuk

při značném ušpinění a změně barvy na hnědou 4% - 5 min. 

teploměry po použití ponořením s následným oplachem pit.vodou, vlhkým otěrem GIGASEPT AF FORTE sestry

inhalátor po použití pro každého pacienta dezinfikovaný,sterilizovaný 0,75% - 30 min. 

5% - 5 min. 

zařízení po použití vlhkým úklidem, elektrické přístroje předtím odpojit od proudu TERRALIN protect sestry , Terralin-vůně nově

plochy,povrchy denně 0,25 % do zaschnutí rozbaleného mýdla, pracovní roztok nedráždi

0,75% - 30 min a nepoškozuje kůži-dermatologicky testováno,

vyšetřovací křesla vany-koncentrát-5 min vhodný na všechny voděodolné povrchy i 

nebo problematické materiály(akryl.sklo)

podložky, postele po kontaminaci ruční dezinfekce vlhkým úklidem - dle potřeby PERFORM gran. sestry ●neobsahuje těkavé látky, rychle působí na viry 

láhve na exkrementy po použití 0,5 % do zaschnutí -běžná úklidový a spóry,vhodný pro patogeny exponovaná 

(1sáček 40g do 8l vody) personál prostředí

1,5%-15 min. spOricidní ■roztok se připravuje rozpuštěním ve vlažné

WC dle potřeby 1-2x denně vlhkým úklidem - rychlá dezinfekce koncentrátem - 5 min. (1 sáček 40g do 3l vody) úklidový nebo studené vodě a zachovává si plnou

odpadové koše 1x denně vyprázdnit, otřít a vybavit plastovým sáčkem 1%-30 min.plné vir.spektrum personál mikrobiolog.účinnost 30 hod.

podlahy vlhkým úklidem -metoda dvou mopů (1 sáček 40g do 4 l vody

umyvadla,výlevky 1x  denně, dle potřeby vlhkým úklidem
úklidové prostředky mopy-termicky,chemotermicky,nebo na noc do dezinfekce


