Dezinfek ní ád
lékárna
Co?

KDY?

JAK?

Hygienická

p ed zapo etím

vtírat nejmén 3 ml koncentrátu

dezinfekce

práce

rukou

po kontaminaci

do suchých rukou po dobu 30 sekund
z dávkova e

po pou ití toalety

Spektrum

ÍM?
DESDERMAN N (alkohol+bifenylol)

A,B,T,M,V,MRSA

koncentrát
SENSIVA(alkoholy+ kys.mléčná)

A,(B),T,M,V

koncentrát
KODAN Ubrousky(alkoholy)

A,(B),T,M,V

1 ubrousek/1 min.
Mytí rukou a t la,

dezinfek ní mytí a hyg.
dezinfekce v jednom

dle pot eby

pou itím koncentrátu z dávkova e

ESEMTAN Waschlotion(emulze)

po kontaminaci

d kladn omýt a osu it jednorázovým

koncentrát

antibakt.p ísady

ubrouskem

Octenisan - octenidin v šamponu

A,V.(B)

p ed zákroky

vet ít do suché poko ky - 1 min., navlh it,

PRIMASEPT MED(alkohol+dras.mýdlo)

A,(B),M,V, MRSA

po kontaminaci

nap nit - 1 min. a vyt ít vlhkou í kou

3 ml/ 1-2 min

nebo smýt vodou
Pé e o ruce

dle pot eby

a poko ku

n kolikrát denn

vet ít do poko ky

ESEMTAN Hautbalsam

emulg. olej ve vod
s ureou - vysoce
hydrata ní

Lokální aseptická

po kontaminaci,

dezinfekce

aplikovat p ípravek post ikem/smo it,

KODAN TCT. Forte (alkohol+peroxid)

dodr et expoz.dobu (nechat místo

15 sek/bezbarvý-konc.

oschnout)

nebo
OCTENISEPT (octenidin)- bez PVP jódu

A,(B),M,V,MRSA

A,(B),M,V,MRSA

koncentrát, bezbarvý - 1 min.
ZA ÍZENÍ

po pou ití

dezinfekce interiér

denn

ot ením/smo ením namokro

TERRALIN-v n -sol(KAS+alkohol)

nástroj a pom cek

nebo

0,5 % roztok/ 60 min nebo

A,(B),M,V,MRSA

z kov , silikonu, skla,

p ebyte ný roztok osu it-neoplachuje se

0,75% - 30 min. nebo 2%/15 min.
koncentrát - 5 min - opláchnout

A,B,T,M,V,MRSA

pry e a plast , podlahy

dle pot eby

set ít namokro - neoplachuje se

a st ny, WC

1 x denn

pokud p edm ty pono íme, následn

nebo PERFORM gran.(akt.kyslík)- mikrob.aktivní 30 hodin
A,B,M,V,MRSA
0,5% roztok / 30 min(5g/1lvody)

opláchneme

2%/5 min. (20g/25m plochy/1l vody)

umývárny,odpadové
ko e

ISTÍCI a DEZ.

koncentrát naneseme na rzí nebo
vodním kamenem zanesenou plochu,
necháme působit a opláchneme
po pou ití

PROST EDKY

2

A,B,T,M,V,MRSA

SM DEZINFEKČNÍ ČISTIČ - sol. - organické kyseliny
2% - 30min. nebo koncentrát - 2 min.
A,B,V
a opláchnout

mopy/hadry/houby -

TERRALIN PROTECT - 0,25% roztok-75 min.
A,(B),M,V,

namo ením do dezinfekce na noc

PERFORM - 0,5% roztok - 30 min.

nebo vyprat

povrch dob e smo it post ikem nebo

RYCHLÁ DEZNFEKCE

MIKROZID liq. - koncentr.(alkoholy)

PLOCH POST IKEM

denn , dle pot eby ot ením - min. 40 ml/m2

koncentrát / 1 - 2 min.

OT ENÍM

po pou ití

na v t í plochy pou ít více ubrousk

MIKROZID TÜCHER (alkoholy)

bezaldehydová,

nepou ívat na materiály citlivé

ubrousek/ 1 - 2 min.

alkoholová

na alkohol(nap . akrylát)

KODAN ubrousky (alkoholy)
ubrousek/ 5 min.

Lékárna:
Výrobce: Schülke&Mayr
Norderstedt, SRN
Distributor pro `CR: Nora a.s., Praha
tel/fax: 266 78 29 29, info: 608 666 885
www.nora-as.cz

A,(B),M,V,MRSA

A,(B),M,V,MRSA

