
Dezinfekční řád
stomatologie

Odpovídá znění vyhlášky č.195/2005 Sb.a evropským standardům

oblast použití četnost / kdy způsob dez.prostředek spektrum

hygienická před a po vyšetření ruce umýt mýdlem s dezinfekční přísadou a vysušit DESDERMAN N sol.konc. A,B,T,M,V,MRSA

dezinfekce každého pacienta, nanést cca 3 ml koncentrovaného dezinfekčního přípravku, (etanol+bifenylol)

rukou při jakékoliv kontaminaci, vtírat 30 sekund a nechat zaschnout SENSIVA  sol. koncentr. A,B,M,V.MRSA

po použití WC )propanoly)

před a po vyšetření,

 mytí po kontaminaci, nanést cca 2ml koncentrátu, napěnit malým množstvím vody, ESEMTAN Waschlotion A

rukou před hygienickou opláchnout a osušit jednorázovým ubrouskem SM Waschlotion A

a chirurgickou dezinfekcí

regenerace ochrana před prací s vodou nanést malou vrstvu prostředku, rozetřít a nechat ESEMTAN 

a ochrana rukou regenerace po práci vstřebat do pokožky Skin Balsam/Hand Balsam

několikrát denně

chirurgická před chirurgickými ruce umýt mýdlem s dezinfekční přísadou, vysušit DESDERMAN N sol./konc. A,B,T,M,V,MRSA

dezinfekce rukou zákroky a dvakrát po sobě vtírat cca 5 ml koncentrovaného roztoku (etanol+bifenylol)

po dobu 3 minut, nebo do zaschnutí SENSIVA sol.koncentr. A,B,M,V (propanoly)

röntgenové filmy po vybrání z úst otřít navlhko MIKROZID sensitive ubr. A,B,M,V

expoz.5 min. (aminy)

hygiena a deodorizace před, během a po zákroku nechat povalovat v ústech 30 sekund a vyplivnout OCTENIDOL roztok A,V,(B)

ústní dutiny (octenidin)

aseptická dezinfekce před a po chirurgických proplachovat ústa cca 20 ml roztoku po dobu 20 sekund OCTENISEPT sol./ 1 min. A,B,T,M,V,

dutiny ústní zákrocích a pak vyplivnout(oplachování -zředěno 1:1/ 30sek) MRSA

výplach koř.kanálků 3 x ihned po sobě kanylou OCTENISEPT sol./ 1 min. A,B,T,M,V,

výplach kapes, MRSA
extrakčních ran apod. dle potřeby kanylou (octenidin + voda)

nástroje po každém použití vložit použitý nástroj do dezinfekčního roztoku Gigasept instru AF A,B,T,M,V, MRSA

mytí a dezinfekce po vytažení opláchnout tekoucí pitnou vodou a dát sterilizovat 1,5%/60min.3%/15min. (bezaldehydový)

a rotační nástroje (u plastových a rotačních nástrojů nepřekračovat expoziční v ultrazv.lázni 3%/ 5 min.

(vrtáčky, brusky…) dobu a rotační nástroje ihned osušit) možnost použití až 7 dní
(při použití Grotanadu BB se již nástroje neoplachují GROTANAT Bohrrebad A,B,(T),M,V,MRSA
vodou) konc./30 min, ultrazv/15min. (louh)

GIGASEPT FF/dezinfekce A,B,T,M,V,C

6%/15 min, spóry 10%/ 5h (aldehydový)

možnost použití až 16 dní

pomůcky na více po každém použití mokrá metoda - nechat zaschnout MIKROZID AF liquid A,B,M,V

použití koncentrát/ 2 min MRSA

a tupé nástroje (alkoholy)

odsávací systém v době polední pauzy nasát do systému a nalít do plivátka ASPIRMATIC   2%/ 30 min. A,B,M,V,MRSA

s amalgamovými a po ukončení ordinace po expozici vysát ze systému a propláchnout vodou ASPIRMATIC cleaner

odlučovači Aspirmatic cleaner jednou týdně místo Aspirmaticu 5% / 1 - 2 h

nebo bez
zubní protézy po vytažení z úst pacienta, vložit do roztoku, po vytažení opláchnout vodou PERFORM A,B,T,M,V,C

a dentální před nasazením z labora- 2%     - 10 Min. MRSA

otiskovací hmoty toře (aktivní kyslík)

plochy a povrchy po každém použití postřikem nebo setřením namokro MIKROZID AF liquid A,B,M,V

vyšetřovací křeslo koncentrát/ 1 min. MRSA (alkoholy)

MICROZID ubrousky A,B,(T),M,V,MRSA

plochy a povrchy 1 x denně metoda vlhkého úklidu TERRALIN protect A,B,M,V,

nábytek, podlahy, nebo dle potřeby 0,50%/60 min. MRSA

čekárny, sociální (KAS+alkohol)

zařízení,nádoby PERFORM A,B,(T),M,V,

na odpad 0,5%/60min MRSA

malé plochy 3 x denně metoda vlhkého úklidu MIKROZID sensitive ubr. A,B,M,MRSA

vozíky, telefony, nebo vždy po kontami- setřít, nebo postříkat a nechat zaschnout MIKROZID ubrousky A,B,M,V,MRSA

lampičky, kliky, naci MIKROZID AF sprej A,B,M,V,MRSA

obuv apod.

plochy a povrchy 1 x týdně velký úklid metoda vlhkého úklidu a mechanického čištění TERRALIN protect A,B,M,V,
obložení stěn, a při epidemiologicky 1%/ 30 min. MRSA
zrcadla, dveře, závážných situacích PERFORM A,B,(T),M,V,C

okenní parapety 1%/30 min nebo 2%/10 min. MRSA

Pro úklid a dezinfekci používat vlažnou vodu o teplotě 20 - 25°C
Vysvětlivky : A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovách hub, B - usmrcení virů
C - inaktivace bakteriálních spór T-usmrcení mykobakterií Tuberculosis, M - usmrcení patogenních mykobakterií
V - fungic. účinek MRSA- masivresistentní Staphylococcus aureus
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