
Dezinfekční řád
lázně

Co? KDY? JAK? ČÍM? Spektrum

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

dezinfekce po kontaminaci,  do suchých rukou po dobu 30 sekund koncentrát (etanol +bifenylol)

rukou po použití toalety, SENSIVA A,(B),M,V,MRSA

před navlečením koncentrát (propanol+kys.mléč

ochranných rukavic KODAN Ubrousky- dóza 90ks A,(B),,M,V

1 ubrousek/30 sek (alkoholy)

ochranné rukavice před ošetřením ran po hygienické dezinfekci rukou DUMAX latexové- 100ks krabice pudrované/hladké

před dekontaminací těla DUMAX vinylové - 100 ks krabice pudrované/hladké

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

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

použitím koncentrátu do lázně lázeň - cca 20ml

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

dezinfekce v jednom, minace celého těla - napěnit - 1 min. a vytřít vlhkou žíňkou 3 ml/ 1-2 min (alkoh.+dras.mýdlo

dekontaminace MRSA a jiné nebo smýt vodou OCTENISAN A,(B),V,MRSA

Octenisan-použití jako šampon koncentrát - 1-3min. octenidin+tenzidy

Péče o ruce dle potřeby vetřít do pokožky ESEMTAN Hautbalsam s ureou - vysoce

a pokožku několikrát denně hydratační

ESEMTAN LOTION výborně promaš-

ťující

Lokální aseptická aplikovat přípravek postřikem/smočit, KODAN tct.bezbarvý A,(B),M,V

dezinfekce alkoholová před injekcí, dodržet expoz.dobu (nechat místo bezbarvý koncentrát/15sek (alkohol + peroxid)

zákrokem a prevence oschnout) nebo

lokální aseptická dezinf. a léčba kožních mykóz OCTENISEPT A,(B),M,V,MRSA

bezalkoholová koncentrát - 1 min. (octenidin + voda)

dezinfekce ran, sliznic po zákroku, při převa- postřikem, smočením, mokrou kompresí, OCTENISEPT - koncentrát 30s

dekontaminace těla zech výplachy a oplachy, OCTENISEPT - ředěno 1:1

(ředění aqua destilata, aqua pro inj. fyz.roztok)

rychlá dezinfekce po použití, MIKROZID liq. A,(B),M,V,MRSA

inventáře a pomůcek dle potřeby postřikem/smočením namokro, koncentrát / 1 - 2 min. (alkoholy)

 z kovů, silikonu, skla nechat oschnout MIKROZID ubrousky

pryže a plastů, ubrousek/ 1 - 2 min.

KODAN ubrousky A(B)TMV

ubrousek/ 2 min. (alkoholy)

dezinfekce a mytí jednou denně TERRALIN PROTECT A(B)MV

ploch a povrchů po kontaminaci ihned 0,25%-75 min., 0,5%-60 min. (KAS+alkohol)

Bburaton 10F ABTMV

0,5%/ 60 min. (aldehydy)

dezinfekce van po použití, vytřít vlhkou metodou PERFORM plv. (aktivní kyslík)

sanitárního zařízení po kontaminaci 1,5%(15g) do 1 l vody / 5 min. ABTMV

1%(10g do 1 l vody)/ 2 hod ABCTMV

vytřít navlhko a po expozici opláchnout SM dezinfekční čistič AF (organ.kyseliny)

vodou koncentr./ 1 min. nebo 2%/30 min. ABMV

vytřít a po expozici jednou týdně vytřít vodou TERRALIN PROTECT ABMV

koncentr./ 5 min. (KAS+ alkohol+tenz.)
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