
Dezinfekční řád
záchranná služba

KDY? JAK? ČÍM? Spektrum

Hygienická před započetím práce vtírat nejméně 3 ml koncentrátu DESDERMAN N A,B,T,M,V,MRSA

dezinfekce po kontaminaci,  do suchých rukou po dobu 30 sekund koncentrát

rukou před vyšetřením vtírat  2x 5ml/3 min. - Desderman N SENSIVA A,(B),T,M,V

po použití toalety a Sensiva koncentrát

chirurgická dezinfekce KODAN Ubrousky A,(B),T,M,V

rukou 1 ubrousek na cca 10 cm 1 ubrousek/30 sek

Mytí rukou a těla, dle potřeby použitím koncentrátu z dávkovače ESEMTAN Waschlotion antibakt.přísady

po kontaminaci důkladně omýt a osušit jednorázovým koncentrát 

ubrouskem SM Waschlotion- koncentr. antibakter.přísady

dezinfekční mytí a hyg. před zákroky vetřít do suché pokožky - 1 min., navlhčit, PRIMASEPT MED A,(B),T,M,V, MRSA

dezinfekce v jednom po kontaminaci napěnit - 1 min. a vytřít vlhkou žíňkou 3 ml/ 1-2 min 
nebo smýt vodou

Péče o ruce dle potřeby vetřít do pokožky ESEMTAN ♥emulg. olej ve vodě 

a pokožku několikrát denně Hautbalsam s ureou - vysoce

hydratační

před odběry krve aplikovat přípravek postřikem/smočit, KODAN TINKTUR Forte A,B,T,M,V,MRSA

Lokální aseptická před injekcemi, dodržet expoz.dobu (nechat místo 15 sek/bezbarvý-konc.

dezinfekce před  invazivními oschnout) nebo
zákroky OCTENISEPT A,B,T,M,V,MRSA

koncentrát - 1 min.

KODAN TINKTUR Forte A,B,M,V

dezinfekce OP pole dezinfekce.OP pole aplikujte sterilním, dobře smočeným 60 sekund/barevý

tamponem několikrát (4-6x) OCTENISEPT A,B,M,V,MRSA

koncentrát - 2 min.

aseptická dezinfekce ran, tamponem, postřikem, instilací, OCTENISEPT -koncentrát

sliznic, 1 min.

výplachy, oplachy ředit aqua bidestilata nebo aqua pro inj., ředěno 1:1

sol.ringer nebo fyziol.roztok

Nástroje, pomůcky po použití manipulace s nástroji pouze v ochr.rukavicích GIGASEPT INSTRU AF - konc. A,B,T,M,V,MRSA

RUČNÍ umístit použité nástroje ihned do dezinfekčního 2%/30 min  nebo 3%/15 min.

MANIPULACE  roztoku a dodržet dobu působení nebo 1,5%/ - 60 min.

dezinfekce vyjmout, opláchnout pod tekoucí vodou/destil. v ultrazvukové lázni

a dát sterilizovat v uzavřených kontejnerech 3% - 5 min
GIGASET FF - sol. A,B,C,T,M,V,MRSA

6% - 15 min.,3% - 60 min.
spóry 10% -5h nebo 5%- 12 h

ZAŘÍZENÍ po použití TPH 5225-bez vůně - sol. A,B,T,M,V,MRSA

dezinfekce interiérů sanit- denně otřením/smočením namokro TERRALIN-vůně mýdla-sol
ních vozů, nástrojů a nebo 0,5 % roztok/ 60 min nebo

pomůcek z kovů, silikonu, přebytečný roztok osušit-neoplachuje se 0,75% - 30 min. nebo 2%/15 min. 

pryže a plastů, podlahy dle potřeby setřít namokro - neoplachuje se TBC: 0,5%/4h nebo 1%/2h

a stěny zdrav.ordinací, 1 x denně pokud předměty ponoříme, následně koncentrát - 5 min - opláchnout

WC, umývárny,odpadové opláchneme nebo PERFORM granulát A,B,T,M,V,C,MRSA

koše… 0,5% roztok / 60 min(5g do 1 l vody)

0,75% - 10 min(7,5g do 1l vody)

spóry 1,5% - 15 min(1 sáček do 3l vody)

2%/10min. (20g do 1l vody )

rozpustit ve studené nebo vlaž.vodě

ČISTÍCI po použití mopy/hadry/houby - chemickotermickým TPH 5225/ Terralin - 0,5% roztok
PROSTŘEDKY způsobem v centrální prádelně, nebo pračka PERFORM - 0,5% roztok

nebo namočením do dezinfekce na noc

RYCHLÁ DEZNFEKCE povrch dobře smočit postřikem nebo MIKROZID liq. - koncentrát A,B,T,M,V,MRSA

PLOCH POSTŘIKEM denně, dle potřeby otřením - min. 40 ml/m2 koncentrát / 1 - 2 min.

OTŘENÍM po použití na větší plochy použít více ubrousků MIKROZID TÜCHER

bezaldehydová, nepoužívat na materiály citlivé ubrousek/ 1 - 2 min.

alkoholová na alkohol(např. akrylát) KODAN ubrousky
ubrousek/ 2 min.
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