
co kdy jak který produkt spektrum dezinfekční účinnosti

hygienická DESDERMAN N a DESDERMAN gel A,B,V,M, účinný proti všem

dezinfekce po kontaktu s kontamino- virům žloutenky- bal 150ml,450ml,1l

rukou vanými materiály, klientem, SENSIVA liquid A,(B),V,M (bez barviv a parfemace)

mytí rukou OCTENISAN - dezinfekční mytí A,V,(B) pro všechny typy k že -

ESEMTAN Hautbalsam s vitaminy A,D,E,B , (bal 150ml, 450ml)

KODAN TINKTUR Forte
bezbarvý také profylaxe kožních plísní

MICROZID liquid a ubrousky

HYGIENICKÝ ŘÁD
piercing a tetování

Jankovcova 2, 170 00 Praha 7
www.nora-as.cz, e-mail:objednavky @nora-as.cz
Tel: 2 66 78 29 29, info: 608 666 885

Tip pro bezproblémové zahojení a nošení šperk

1. Strupy a výměšky neodstraňovat dokud samé neodpadnou
2. Nenavštěvovat bazény, sauny, solária až do úpl. zhojení
3. U piercingu na jazyku a genitáliích se v prvních týdnech

vyhnout sexuálním kontakt m
4. Místo 2x denně omýt pouze teplou vodou a šperk 3 - 5x

rozhýbat. Následně ošetřit Octeniseptem a okolí natřít
Esemtan Hautbalsamem

5. Piercing na jazyku - 2x denně/1 minutu proplachovat
ústní vodou (1 dávka do 100ml vody). Piercing na rtu 2x
denně nakrémovat Esemtan Hautbalsam

6. Šperk neodstraňovat a trvale nosit min. prvních 6 měsíců

´

před započetím práce a

po použití WC, po jídle

vetřít cca 3ml koncentrátu do suchých rukou
a nechat působit 30 sekund

na citlivou pokožku-bal 450ml, 1l

z dávkovače nabrat cca 3ml, rozpěnit a smýt;
a pokožky

k osušení použít jednorázový ručník
ošetření
pokožky

dle potřeby
několikrát denně

vetřít do pokožky

bal 150ml, 450ml, 1l, 5l

dezinfekce
sliznic a přilehého
epitelu

před a po zákroku
porušujícím integritu
pokožky nebo sliznice

postřikem nebo vytřít smočeným tamponem a
nechat působit 15 sekund
postřikem nebo vytřít smočeným tamponem
nechat působit 1 minutu

;

dezinfekce pokožky A,(B),M,V - bal 250ml, 1l

OCTENISEPT A,(B),M,V - bal 250ml, 450ml,1l

nástroje
čištění a dezinfekce

ihned po použití
nástroje ponoří do roztoku tak, aby ani v dutinách
nebyl vzduch o expoziční době vybrat a oplách
pitnou vodou

t
; p nout

GIGASEPT INSTRU AF(bez aldehydů)
1,5%/1hod. nebo 2%/30 min. nebo
3%/15 min.

A,(B),T,M,V -účinný 7 dní - bal 2l
Příprava 1l např.3% roztoku:
do 970ml vody přidáme 30ml
koncentrátunástroje kontaminované krví po dezinfekci osušit

a dát sterilizovat
GIGASEPT AF(bez aldehydů)
3%/30 min. nebo 4%/15 min. A,B,T,M,V - bal 2l

ošetřit postřikem nebo vlhkým otěrem, nechat
působit 2 minuty a již neoplachovat

A,(B),T,M,V - bal 250ml, 1l, 10l

vlhkým způsobem: 0,5% / 60 min. TERRALIN protect A,(B),T,M,V - bal 2l

na velký úklid použít 2% roztok s expozicí 2 hod. Příprava např.1l 0,5% roztoku:
do 995 ml vody přidáme 5ml koncentr.

Dovozce pro ČR:

dezinfekce a čištění
ploch a povrchů ubrousky- dóza 150ks, náplň 150ks

ihned po použití

jednou denně nebo ihned
po kontaminaci

(dle evropských standardů a čs.legislativy - vyhl.195/2005 Sb.)

Vysvětlivky: A - baktericidní, V-fungicidní, B - virucidní, (B) - omezeně virucidní,
M - mykobaktericidní, T - tuberkulocidní

Moderní dezinfekce
s déle než 100 letou

tradicí

Největší riziko přenosu infekce
při úkonech porušujících
integritu pokožku:

1. kontaminované a nedezinfikované
ruce

2. nenošení ochranných rukavic
3. kontaminované a nesterilní

nástroje
4. aerosolový spad
5. neošetřené povrchy ploch

a inventáře


