PLAN HIGIENY
CO?

CZYM?

KIEDY?

JAK?

higieniczna
dezynfekcja rąk

desderman pure
desderman pure gel
desderman N
sensiva

• przed kontaktem z pacjentem
• po kontakcie z pacjentem
• po kontakcie z materiałem
organicznym

Pobrać 3 ml preparatu z dozownika łokciowego przez 30 s.
zgodnie z techniką EN 1500.

higieniczne
mycie rąk

esemtan emulsja myjąca
sensiva emulsja myjąca

• przed rozpoczęciem pracy
• po opuszczeniu toalety
przed jedzeniem
• po dłuższych przerwach w pracy kiedy
ręce są widocznie zanieczyszczone

Odpowiednią ilość mydła nanieść z dozownika łokciowego na
wilgotne dłonie, umyć zgodnie ze schematem, opłukać, wytrzeć
do sucha jednorazowym ręcznikiem. Zamknąć wodę ujmując
kurek przez ręcznik papierowy.

desderman pure
desderman pure gel
desderman N
sensiva

• przed zabiegiem chirurgicznym

Na umyte i suche dłonie i przedramiona pobrać z dozownika
łokciowego 5 ml środka a następnie wcierać zgodnie z techniką
EN 12791 w dłonie oraz przedramiona przez min. 90 s.

kodan wipes

• przed kontaktem i po kontakcie
z pacjentem
• przed naruszeniem ciągłości skóry

Wycierać dłonie gotową do użycia chusteczką przez 30 s., nie
spłukiwać pozostawić do wyschnięcia

pielęgnacja rąk
i skóry

esemtan emulsja pielęgnująca
sensiva emulsja pielegnująca
sensiva dry skin balm

• w przypadku częstego mycia rąk
• po zakończeniu pracy

Wcierać odpowiednią ilość emulsji w suchą skórę dłoni

jama ustna

octenidol
octenisept

• w profilaktyce infekcji oraz stanów
zapalnych jamy ustnej,
• dezynfekcja błony śluzowej jamy
ustnej

W profilaktyce infekcji oraz stanów zapalnych jamy ustnej płukać
lub pędzlować raz dziennie 10 ml preparatu przez 30 s.
Dezynfekcja błony śluzowej jamy ustnej przed zabiegami chirurgicznymi płukać lub pędzlować 10 ml przez 30 s.

dezynfekcja
skóry

kodan tinktur forte

• przed iniekcjami
• przed punkcjami
• przed cewnikowaniem żył
obwodowych
• przed zabiegami operacyjnymi

Spryskać skórę z atomizera i odczekać 15 s.
Spryskać skórę lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym preparatem odczekać 60 s.
Spryskać skórę i odczekać 15 s.
Przecierać skórę jałowymi gazikami nasączonymi preparatem,
ruchami kolistymi od środka na zewnątrz. Skóra powinna pozostać
wilgotna przez 60 s.

dezynfekcja
skóry przed
założeniem
cewnika
centralnego

octeniderm

• przed założeniem cewnika
centralnego

Przecierać jałowym gazikiem nasączonym preparatem octeniderm. Skóra powinna pozostać zwilżona przez 60 s.

gigasept instru AF 2% -15 min.
gigasept AF forte 2% -15 min.
gigazyme Xtra 0.5% - 15 min.
chirosan plus - 2% - 10 min

• natychmiast po użyciu

Zanurzyć narzędzia natychmiast po użyciu w wanience dezynfekcyjnej w roztworze środka, odczekać wymagany czas. Wyjąć
narzędzia na sicie, opłukać wodą demineralizowaną, pozostawić
do wyschnięcia. Przygotować do sterylizacji.

chirurgiczna
dezynfekcja rąk
dezynfekcja rąk
i skóry

narzędzia
stomatologiczne

wiertła narzędzia obrotowe

rotasept gotowy do użycia

• natychmiast po użyciu

Zanurzyć elementy obrotowe w roztworze preparatu w
wanience dezynfekcyjnej. Odczekać 15 min. Następnie wyjąć na
sicie, opłukać wodą demineralizowaną. Pozostawić do wyschnięcia. Przygotować do sterylizacji.

endoskopy

gigazyme 0,5% - 5 min.
gigasept PAA 2% -15 min.

• natychmiast po użyciu
• po umyciu

Wyszczotkować kanały, zanurzyć endoskop
w roztworze środka myjącego, wypełnić wszystkie kanały, na
zakończenie wypłukać wodą i umieścić w roztworze gigaseptu
PAA.
Zanurzyć umyty endoskop w 2% roztworze środka na 15 min.
Wypełnić wszystkie kanały. Po upływie czasu wypłukać wodą
o wysokiej czystości mikrobiologicznej. Użyć natychmiast po
dezynfekcji.

wyciski stomatologiczne

perform 2% -15 min.

• natychmiast po użyciu

Zanurzyć wyciski w 2% roztworze preparatu. Odczekać 15 min.
Wyjąć z wanienki na sicie, opłukać wodą demineralizowaną.
Pozostawić do wyschnięcia.

systemy ssące

aspirmatic 2%

• dwa razy dziennie

1,5l 2% roztworu aspirmatic zassać do systemu ssącego i pozostawić na 30 min. Po tym czasie przepłukać system ssący wodą.

małe
powierzchnie
wrażliwe na
działanie
alkoholu

mikrozid sensitive liquid
mikrozid senstive wipes
schulke wipes zalane 0,5%
desam effekt - 15 min.

• min. raz dziennie lub wg. potrzeb

Spryskać a następnie przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię.
Pozostawić do wyschnięcia.
Przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię a następnie pozostawić
do wyschnięcia.

małe
powierzchnie
odporne na
działanie
alkoholu

mikrozid AF liquid
mikrozid AF wipes

• min. raz dziennie lub wg. Potrzeb
• min. raz dziennie lub wg. potrzeb

Spryskać i przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię. Pozostawić
do wyschnięcia.
Przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię a następnie pozostawić
do wyschnięcia.

• raz dziennie po zakończonej pracy
• raz dziennie po zakończonej pracy

Przetrzeć powierzchnie za pomocą mopa jednego kontaktu
nawilżonego roztworem preparatu quartamon. Pozostawić
zwilżone powierzchnie przez 15 min.
Przetrzeć powierzchnie za pomocą mopa jednego kontaktu
nawilżonego roztworem preparatu terralin. Pozostawić zwilżone
powierzchnie przez 15 min.

duże
quartamon med. 2% -15 min
powierzchnie
terralin protect 0,5% -15 min
(ściany,podłogi) desam Effekt 0,5% - 15 min

