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CO? KDY? JAK ČÍM? spektrum

hygienická před započ.práce, po kontaktu s kontaminovaným vetřít cca 3ml do suchých rukou DESMANOL PURE  : koncentrát / 30s A(B)-TMV

dezinfekce materiálem, před přechodem na čistou stranu, propanol + emoliencia

rukou po použití wc, před a po jídle

mytí před chirurgickou dezinfekcí rukou umýt konečky prstů a nehtů vodou, emulzí ESEMTAN mycí emulze 

rukou po viditelném ušpinění a kontaminaci biolog.materiálem opláchnout vodou a osušit jednorázovým ručníkem WASCHLOTION bez mýdla

dle pokynu MZDr.ČR mycí emulze pro zátěžové provozy

předoperační mytí pacientů na mokrou pokožku(i vlasy) nanést koncentrát, rozmydlit, počkat 1 min. OCTENISAN,  koncentrát/  exp. 1 min. octenidin + tenzidy+alantoin

a dekontaminace  od MRSA a opláchnout vodou. Lze použít i žínku šampon A,(B),V, MRSA

chirurgická před zákroky dezinfekce rukou  předloktí vč.loktů, dezinfekce rukou a paží DESDERMAN N nebo pure AB-TMV

dezinfekce rukou dezinfekce rukou vč.zápěstí, nechat oschnout konc.- -1,5 min. etanol+bifenylol

ošetření dle potřeby vetřít do rukou ESEMTAN krém s vitaminy

pokožky rukou několikrát denně použít bezkontaktní způsob z dávkovače Haut balsam A,E,B,D a ureou

dezinfekce pokožky před odběry krve, před injekcemi aplikovat přípravek, dodržet kontaktní čas(nechat zaschnout) KODAN FORTE  bezbarvý  - 15s A(B)-TMV

dezinfekce před zákroky, před pumkcemi,…. Apod. aplikujte dobře namočeným tamponem směrem z chirurgického KODAN  FORTE  barevný - exp.1 nebo 2 min. A(B)-TMV

pokožky pole do periferií.Každý tampon smočit dezinfekcí jenom jednou. kontaktní čas 1 min., oblasti bohaté na maziva 2 min. obarveno potr.barvivem

Vyznačenou oblast dokonale smočit několikrát a dodržet expozici

antiseptická před a po chirirgickém zákroku aplikovat tamponovou metodou,dokonale smočit OCTENISEPT  sol. nebo sprej A(B)MV

příprava sliznic použít každý tampo jen jednou, na nepřístupná místa použít sprej koncentrát:  1 až 2 min.(dle příbal.informace) octenidin + voda

chirurgické po použití dekontaminace: ponořit použitý nástroj do dezinfekčního GIGAZYM X-tra A(B)MV

nástroje roztoku s virucidním účinkem. Po expozici opláchnout vodou a připravit 1% - 30 min. nebo 2% - 15 min. KAS + biguanid + enzymy

pro sterilizaci (použít termický způsob, pro anestet.příslušenství GIGASEPT AF forte A(B)-TMV

chemotermicky),roztok měnit děnně po směne, dle potřeby i dříve 2%-15 nim., 0,75%-30 min. alkylglycin, aminy

podávky před a po použití v toulci, namokro, po dobu jedné směny GIGASEPT FF new, 3% nebo aldehyd kys.jantarové

LYSETOL  V 4% směs aldehydů

vyšetřovací dle potřeby, po kontaminaci a po použití otřít alkoholovou nebo bezalkoholovou dezinfekcí MIKROZID AF liquid,  koncetnrát - 1 min. AB-TMV

pomůcky manžetu tlakoměru po ušpinění vyprat nebo  ubrousky normál/ jumbo - 2 min.

např.stetoskop MIKROZID  SENSITIVE, koncentrát - 1 min. AB-TMV

nebo ubrousky jumbo - 2 min.

velké plochy a povrchy po ordinaci, dle potřeby i častěji Vlhkým způsobem otřít povrchy, nechat působit TERRALIN PROTECT A(B)TMV

0,5%/60 min., 1%/30 min, 2%-15 min. konc.-5 min.

PERFORM AB-TMV

0,5 % - 60 min., 1%-30 min.. Ohnisková dez. 3%-4 h ABCTMV : 2%-10 min.

ANTIFECT EXTRA 

0,25% - 30 min., nebo 0,75% - 5 min. ABTMV

také dezinfekce močových láhví glutaraldehyd+ KAS

inventář po použití Metodou vlhkého otěru TERRALIN protect, 0,5% prac.roztok A(B)TMV

monitory, obrazovky, denně elektrické přístroje předtím vypnout nebo KAS + alkohol

zdi, stolky, lampy, knoflíky, Schuelke systém: kýbl se suchými ubrousky - 90ks  nebo 40 ks PERFORM ABTMV, aktivní kyslík

kontejnery,kazety RTG,…  přelít roztokem Terralin protect, nebo Mikrozid sensit.nebo Mkrozid AF 0,5 % pracovní roztok ABCTMV, 2% roztok/10 min.

odpadové koše  použitelnost 28 dní po aktivaci

operační obuv denně vytřít dezinfekcí nebo umýt chemotermicky v myčce TERRALIN protect, 0,5% prac.roztok AB-TMV, KAS + alkohol

po kontaminaci nebo vystříkat 

KODAN FORTE bezbarvý- zaschnout alkohol+H2O2+ bifenylol

A = baktericidní, B = virucidní, (B) = omezeně virucidní, C = sporicidní, M = mykobaktericidní, V = fungicidní, T = tuberkulocidní


