
Dezinfekční řád veterinární ordinace
Co Kdy Čím Konc. Exp. Spektrum úč.látka
Ruce
Mytí *před a po kontaktu s pacienty, po znečištění Esemtan Wasch-lotion 2,5 ml 30 s syndet

mytí a hygienická dezinfekce v jednom kroku Primasept Med 3 ml 30 s ABTM alkohol+dras.mýdlo
péče o pokožku vetřít do rukou Esemtan HB 1ml emulze
Hygienická(HDR) a 
chirurgická(CHDR) 
dezinfekce *po kontaktu s pacientem s podezřením na infekci

Desderman pure roztok nebo 
gel HDR 3 ml 30 s/1 min. A(B)TMV/ABTMV etanol+bifenylol

* po kontaktu s biolog. materiálem nebo prádlem CHDR 3-5ml 1,5 min. ABTMV
vtírat do suchých * před vyšetřením pacienta, před invaz.zákrokem Sensiva HDR 3 ml 30 s A(B)TM propanoly
rukou CHDR 3-5ml 2x 2,5 min. A(B)TMV

Kodan ubrousky HDR 3 ml 1 min. A(B)TMV propanoly
Kůže, pokožka
postřikem,smočením *před inj.odběry,vpichy Kodan forte bezbarvý konc. 15 s A(B)TMV propanol+H202

a drobnými zákroky Kodan ubrousky 1 min. A(B)TMV
*předoperační dezinfekce,dezinfekce ran a šití Kodan forte barevný Konc. 60s A(B)TMV propanol+H202

*na drobná poranění
Octenisept drm.sol - také rány 
a sliznice konc. 60 s A(B)TMV octenidin+voda

vlhké hojení ran, sliznic a pokožky Octenisept gel, octenilin gel
jemně potřít,dle 

potřeby krytí antimikrob.efekt octenidin v gelu

Plochy a povrchy 
*dle typu a režimu odd. Terralin protect 0,5%/ 0,75% 60 min/30 min. A(B)TMV KAS+ fenoxyprop.

vlhkým úklidem Perform
0,5%(1 sáček do 8l 

vody 60 min. ABTMV akt.kyslík
2%(1 sáček do 2l 

vody) 10 min. ABCTMV
malé a hůře přístupné *dle potřeby postřikem- Mikrozid sensitive liquid konc. 1 min. ABTMV aminy+alkylgycin
povrchy, pomůcky otřením Mikrozid sensitive ubrousky konc. 1 min. ABTMV

Microzid  AF liquid konc. 1 min. ABTMV
Microzid AF ubrousky 1 ubr. 5 min. ABTMV alkoholy
Kodan ubrousky 1 ubr. 5 min ABMV

chirurgické nástroje manuální reprocesing
po použití - dekontaminace Gigasept Instru AF 1,5%/2%/3% 60min./30min./15min. A(B)TMV
po použití - čištění/mytí- Gigazyme(enzymat.) 1% 6 - 10 min. min. čistící báze 3 enzymů

a flex.endoskopy vyšší stupeň dezinfekce Gigasept FF 6%(3% - podávky) 15 min ABTMV
dialdehyd 
kys.jantarové

(bez sterilizace) 10% 5 h ABCTMV endoskopy
dezinfekce i mytí = dezinfekční mytí Lysetol V 5% 15 min. ABTMV směs aldehydů
vyšší stupeň dezinfekce 10% 15 min. ABCTMV

prádlo smluvním způsobem nebo v pračce prací prostředek 60-90°c ordinace:
odpad infekční ostrý do pevnostěnných nádob a likvidovat smluvním způsobem
A-baktericidní, V-fungicidní, M-mykobaktericidní, T-tuberkulocidní, (B)-omezeně virucidní, B-plně virucidní, C-sporicidní Datum vyhotovení:

autorizovaný dovozce pro ČR: 
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