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O et ovatelské postupy p i dekontaminaci imobilních

 
MRSA pacient

 
(zpracováno dle standard

 
N mecké spole nosti pro hygienu  produkty Schülke&Mayr)  

Kauza Imobilní pacient, MRSA infek ní/nosi , který není schopen provést 
autodekontaminaci  

Cíl    komplexní o et ovatelská

 
pé e     

o ista a kontrola pacienta     
bazální stimulace

 

Nároky   
na personál   sestra vy len ná k

 

o et ování    MRSA pacient        

Nároky   O et ující

 

personál: Dezinfek ní p ípravek na ruce, empír, ústenka, 

na materiál epice, jednorázové rukavice, jednorázová omyvatelná zást ra

  

Pacient: Temperovaný antiseptický roztok ( Ocenisept 50%), 2 ks mycí mísy, 
2-3 jednorázové mycí ínky, 2-3 jednorázové ru níky na ruce, ko ile(py amo) 
pro pacienta, povle ení  na postel, set ústní hygieny, obvazový materiál denní 
pot eby, NaCl 0,9%, nosní mast, set na výt ry.

 

Pro mytí vlas pacienta: lavor na mytí vlas

 

a d bán s hadi kou (mo no pou ít  
klystírový set) pro cílené smo ení bez zbyte ného pot ísn ní pacienta a okolí,

 

který naplníme temperovaným antiseptickým roztokem (Octenisept 50%), 
nepropustná podlo ka na ochranu l ka p ed promá ením, 1x jednorázový 
ru ník a 1x ínka, kartá nebo h eben na vlasy. 

P íprava

  

Po vstupu do pacientova/MRSA pokoje/boxu: 
- provést hygienickou dezinfekci rukou (nap .Desderman N) 
- obléci si ochranné pom cky ( epice, ústenka)

 

- obléci si plá /empír a omyvatelnou zást ru

 

- navléct jednorázové rukavice 
- informovat pacienta o nezbytnosti omytí celého t la 

 

- pacienta p im t k

 

co nejv t í kooperaci

 

- zajistit pacientovi komfort a soukromí (chránit p i pé i p ed zraky 
spolubydlících nap .zást nou) 

- zav ít okna, postarat se o p íjemnou teplotu prost edí

 

- dle mo nosti umístit pacienta co nejvíce do sedací polohy a umo nit 
mu (pokud má zájem), podílet se na o ist

 

Provedení  Na úvod provést dle pokyn ústavního hygienika nebo hygienické stanice  
v echny relevantní výt ry

    

 
Pé e o nos a dutinu ústní:    

- vy istit zuby    
- vlo it zubní protézu/ áste nou náhradu chrupu do antiseptického roztoku a    
(nap .

 

Perform 2%), opláchnout a do istit jednorázovým kartá kem 
- ústní dutinu vypláchnout antiseptickým roztokem( 20ml Octeniseptu po 
dobu 30s) nebo vyt ít smo eným  tamponem 
- nosní otvory vyt ít vatovými tamponky napu t nými antiseptickým

 

rozto- 
kem (nap .Octenisept) a dle doporu ení léka e aplikovat antibiotickou mast     

Mytí vlas a pé e o hlavu:

   

- pacienta zafixovat proti smeknutí v mírn zaklon né poloze  
Pol tá em podlo it ramena

 

a umístit igelitový chráni proti promo ení. Za krk   
umístit mycí nádobu, o i  chránit p ikrytím suchou jednorázovou ínkou. 



2 
-   vlasy smo it teplým Octeniseptem  50% z nádoby s hadi kou, nechat 
p sobit

 
2 min. a pak roztok vmasírovat i do vlasové poko ky(senzitivním 

pacient m je mo né po expozici opláchnout hlavu istou vodou) 
- odstranit igelit a mycí nádobu 
- vlasy vyt ít 

 
jednorázovým ru níkem 

- pacienta ulo it do pohodlné polohy(nejlépe do sedu)  
Mytí celého t la:

 
V eobecn platí 

 
vyu ít optimáln dekontamina ního/dezinfek ního roztoku. 

Senzitivní pacienty lze po expozici opláchnout istou vodou. 
Teplota lázn  - cca v teplot lidského t la.

 

- odstranit pol tá e, p ikrývku

 

a v echny mokré nebo kontaminované ásti 
prádla 

- elo, obli ej, u i a krk omýt Octeniseptem. Omýt vrchní ást t la, ruce,

 

ramena, hý d

 

, pupek. Nechat p sobit 2 min. Následn osu it a ruce polo it 
na jednorázový ru ník k o et ení prst , neht

 

- spodní partie(intimní a dolní kon etiny) zep edu omýt, nechat p sobit a 
osu it 

- pacienta oto it na bok a stejným zp sobem o et it i  intimní partie a dolní 
kon etiny zezadu  

Pou ité prádlo: 
- prost radlo srolovat sm rem do st edu, provést vlhkou dezinfekci odhalené     
matrace a vn j ích ástí postele (nap .

 

0,5% roztokem Terralinu)  
-sundat jednorázové rukavice a umístit do pytle s infek ním odpadem 
-provést hygienickou dezinfekci rukou (nap .Desderman N nebo Sensiva)  

Povle ení postele: 
- prost radlo rolovaním rozprost ít na dezinfikovanou ást postele sm rem do 
st edu, umístit podlo ku pod hý d , pacienta p eklopit na istou stranu

 

- pou ité prost radlo/a dal í

 

ásti ihned odlo it do pytle s infek ním prádlem 
- provést hygienickou dezinfekci rukou 
- navléci ochranné rukavice 
- vydezinfikovat vlhkým zp sobem druhou polovinu matrace (nap .roztokem 
0,5% Terralinu) 
- sundat rukavice a odlo it do pytle s infek ním odpadem  
- potáhnout druhou ást postele prost radlem, napnout a zajistit

 

- nov povle ené pol tá e a p ikrývku opatrn umístit do postele

 

- pacienta obléct do istého prádla(ko ile)  
Hygiena kontaktních ploch: V echny v dosahu/blízkosti  pacienta 

- natáhnout ochranné rukavice a provád t rychlou dezinfekci post ikem/ot rem

 

p ípravky na bázi alkohol (nap .Mikrozid liquid/sprej),materiály citlivé na 
alkohol o et it vhodným typem dezinfekce ( nap .0,5% roztokem Terralinu 
nebo 2% roztokem Performu) a to v etn :

 

brýle, naslouchadla, perky, h eben/kartá ,

 

holící souprava, teplom r, 
stetoskop, mycí pot eby, no ní stolek, p ivolávací za ízení, rám postele, 
zvedací za ízení na posteli, telefon, ovlada k

 

TV, stolek, idle, kliky u dve í a 
oken, v echna madla, parapety, vypína e a rovn v echny pou ité 
diagnostické p ístroje(RTG, EKG, kyslíková bomba apod.)

 

et nost

 

Kompletní pé e o t lo 1 x denn s

 

celkovou vým nou l kovin v etn prádla 
pacienta a cca 3x denn ustlat  - na asovat dle stavu pacienta . 

Dokumentace  zaznamenat provedenou aktivitu

    

 
zaznamenat vlastní aktivitu pacienta a zát

    

 
zaznamenat komplikace p i pé i o MRSA pacienta     
zaznamenat zji t ný stav sliznic a poko ky pacienta

 

Ing.Kamila Bo ecká, Nora a.s, Praha

 


