
Hygienický řád
porodní sál

Co? Kdy? Jakým způsobem? Čím? Pozn.

hygiencká před zahájením práce vtírat cca 3ml koncentrovaného roztoku do suchých DESDERMAN N lékaři

dezinfekce přechodem z kontamino- rukou po dobu 30 sekund roztok nebo gel sestry

rukou vaného do čistého 
prostředí
po použití kontaminova- SENSIVA
ného materiálu bez barviv a parfemace

po použití WC
mytí dle potřeby nabrat koncentrát z dávkovače,vetřít do rukou, ESEMTAN lékaři

rukou po kontaminaci umýt a osučit jednorázovým ručníkem Wash Lotion sestry

péče dle potřeby nabrat z dávkovače a vetřít do rukou ESEMTAN lékaři

o pokožku několikrát denně Hautbalsam sestry

aseptická před odběry krve aplikovat smočením KODAN TINKTUR F. lékaři

dezinfekce před inj.aplikacemi dodržet expoziční čas kontaktní čas 15 sek. sestry

pokožky
dezinfekce před katetrizací aplikujte dobře smočeným tamponem OCTENISEPT lékaři

sliznic močové cesty zopakujte 4-6krát, dodržte expoziční čas kontaktní čas  1 min sestry

dezinfekce před vaginálními pochvu dobře smočíme sterilním tamponem namočeným OCTENISEPT lékaři

sliznic zákroky v antiseptiku, opakujeme několikrát a vždy použijeme
gynekologické nový tampon kontaktní čas  1 min. sestry

zákroky smáčení/otěr je vhodnější než postřik

chirirgické po použití ponořit nástroje zcela do dez.roztoku s virucidním účinkem, GIGASEPT INSTRU AF

nástroje dodržet expoziční čas použitelný 7 dní sestry

opláchnout zbytky dez.prostředku a event.mechanicky 4% - 30 min.

dočistit, osušit, zabalit a dát sterilizovat 5% - 15 min.

ultrazvuk

♥roztok vyměnit při změně barvy a silném znečištění 4% - 5 min. 

zařízení po použití vlhkým úklidem, předtím vypnout z proudu TERRALIN PROTECT sestry

denně 0,25 % roztok 

TPH5225/Terralin 2,5ml na 1l vody nebo
PERFORM 

Perform  1 sáček 40g do 8 l vlažné/studené vody 0,5 % roztok
pracovní dle potřeby vlhkým úklidem TERRALIN PROTECT sestry

plochy 1 x denně 0,25% roztokem úklidový pers.

nebo

PERFORM 
0,5 % roztokem

přebalovací po každém ditěti vlhkým úklidem TERRALIN PROTECT sestry

vyšetřovací položit kojence na čistou pokrývku 0,25% roztokem

stoly nebo

PERFORM 
0,5 % roztok

mísy po použití po vymytí otřít dezinf.roztokem nebo ponořit, BURATON 10F sestry

láhve na moč již neoplachovat 0,50% use solution úklidový pers.

nebo  PERFORM
0,5 % use solution

mycí vaničky po použití vlhkým úklidem TERRALIN PROTECT sestry

1 x denně rychlá dezinfekce: TPH5225/Terralin- koncentrát - 2 min0,25% roztokem

umyvadla Perform 1,5% - 5 min (1 sáček 40g do 3l vody) nebo  PERFORM

0,5 % roztokem

toalety 1 - 2x denně vlhkým úklidem TERRALIN PROTECT úklidový pers.

0,25 % roztokem 
odpadové koše 1x denně nebo  PERFORM

0,5% roztok

úklidové po použití mopy,textil - termicky(praním) nebo chemotermicky úklidový pers.

prostředky nebo na noc ponořit do dezinf.roztoku

podlahy denně vlhkým úklidem TERRALIN protect úklidový pers.

0,25% roztok

nebo  PERFORM
0,5 % roztok


