
Dezinfekční balíček
domácí péče

Co? KDY? JAK? ČÍM? Spektrum

Hygienická před započetím práce vtírat nejméně 3 ml koncentrátu DESDERMAN N - 150ml, 450ml A,B,T,M,V,MRSA - koncentrát- etanol+bifenylol

dezinfekce po kontaminaci, po použití toalety,  do suchých rukou po dobu 30 sekund SENSIVA 450ml A,(B),T,M,V,MRSA-koncentrát- propanoly

rukou před navlečením rukavic KODAN Ubrousky- dóza 90ks A,(B),T,M,V - alkoholy- 1 ubrousek/30 sekund

ochranné rukavice před ošetřením ran,dekontaminací po hygienické dezinfekci rukou DUMAX latexové/vinylové - 100ks krabicepudrované/hladké

Mytí rukou a těla, dle potřeby použitím koncentrátu na vlhkou žínku- OCTENISAN ruce - cca 1ml

dekontaminace MRSA následně omýt vodou a osušit koncentrát celé tělo-cca 10ml

použitím koncentrátu do lázně lázeň - cca 20ml

Péče o ruce dle potřeby vetřít do pokožky ESEMTAN Hautbalsam - 150ml, 450ml s ureou - hydratač.

a pokožku několikrát denně ESEMTAN LOTION - 450ml mastné mléko

péče o dutinu ústní prevence infekcí,léčba 20ml/30sekund povalovat v ústech- OCTENIDOL - 250 ml A(B),V

parodontitíd, aft, herpesů a pak v\plivnout - 2x denně octenidin + voda

Lokální aseptická před injekcí, aplikovat přípravek postřikem/smočit, KODAN TINKTUR  - 250ml sprej A,B,T,M,V,MRSA

dezinfekce alkoholová zákrokem a prevence dodržet expoz.dobu (nechat oschnout) bezbarvý koncentrát/15sek (alkohol + peroxid)

dezinfekce ran, sliznic po zákroku, při převa- postřikem, smočením, mokrou kompresí, OCTENISEPT - koncentrát 30s A(B)MV,MRSA

a přechodového epitelu zech výplachy a oplachy, OCTENISEPT - ředěno 1:1 octenidin

dekontaminace těla,MRSA (ředění aqua destilata, aqua pro inj., fyziologický roztok

vlhké hojení ran po dezinfekci gelová obložka a zakrýt ránu OCTENILIN  gel 20g - VZP kód  bez revize

dekontaminace a oplach ran po sejmutí starého krytí namočit  a nechat působit 5-10min.-oplach OCTENILIN roztok na oplach ran 350 ml - VZP kód bez revize

rychlá MIKROZID liq. - 250 ml ve spreji A,(B),T,M,V,MRSA

dezinfekce nástrojů po použití, postřikem/smočením namokro, koncentrát / 1 - 2 min. (alkoholy)

a pomůcek z kovů, dle potřeby nechat oschnout MIKROZID AF ubrousky - dóza 150ks/200ks Jumbo-velké

silikonu, skla, pryže ubrousek/ 1 - 2 min.

dezinfekce nástrojů po použití, ponořit do připraveného roztoku GIGASEPT AF forte koncentr. 2l A(B)TMV

podléhající sterilizaci po expozici opláchnout, nechat oschnout 2% - 30 min aminy

mytí a dezinfekce velkých po kontaminaci, vlhkým způsobem TERRALIN PROTECT - 2l A(B)TMV

kontaminovaných ploch dezinfekce van(koncentrát 5 min.-oplach vodou) 0,5%/60min. nebo 2%/30 min. KAS+alkohol

Výrobce: Schülke&Mayr 
Norderstedt, SRN zdrav.zařízení:

Distributor pro `CR: Nora a.s., Praha
tel: 266 78 29 29, fax: 266 78 29 92  info: 608 666 885
www.nora-as.cz


