Dezinfekční řád při výskytu hepatitidy typu A a jiných nákaz způsobených
odolnými viry včetně noro viru
Oblast použití

MYTÍ RUKOU

DEZINFEKCE
RUKOU

před začátkem
nanést mýdlo na ruce, zpěnit a
činnosti, po skončení
vtírat 30 vteřin
práce a po použití
WC, před jídlem, při
přípravě jídla a jeho nanést na suché ruce, po celou
vydáním
dobu dezinfekce musí být ruce
vlhké

nanést malé množství krému a vetřít do suché
pokožky

REGENERACE
POKOŽKY

PŘEDMĚTY,
POMŮCKY,
NÁSTROJE

NÁDOBÍ

Jak

nástroje, pomůcky,
včetně silikonu,
pryže, plastů

ihned po použití zcela ponořit
do připraveného dezinfekčního
roztoku, po expozici důkladně
opláchnout pitnou vodou,
nekovové předměty,
osušit
podložní mísy
nečistoty odstranit důkladně
stěrkou, po uplynutí doby
dekontaminace před
expozice umýt v myčce nebo
mytím
ručně, znečištěný roztok
vyměnit

dezinfekce po mytí

omyté vložit do roztoku, po
uplynutí expozice důkladně
opláchnout pitnou vodou

Produkt

MANISOFT

SKINMAN SOFT
PROTECT

PLOCHY A
POVRCHY

Ředění

Expozice

neředit

30 vteřin

neředit

3 ml vtírat
do suchých
rukou 2min

SEKUSEPT AKTIV

aktivní kyslík

1%
2%

30 min
10 min

MEDICARINE

chlór

1tbl/5l vody
1 tbl/1,5 L

15 min*
15 min

1tbl/1,5 L

15 min

2-3 tbl/10 L

15 min

0, 5%

60 min

0, 75%

30 min

MEDICARINE
chlór
MEDICARINE

aldehyd, KAS

MEDICARINE

chlór

3-4 tbl /10 L

15 min*

WC, výlevky,
umyvadla, sprchy

1 až 2 denně

MEDICARINE

chlór

4 tbl /10 L

15 min*

malé plochy vše

postříkat pěnou a rozetřít

INCIDIN OXYFOAM S

peroxid vodíku

konc.

2min*/
30 min

INCIDIN OXY WIPE S

peroxid vodíku

ubrousky

30 min*

SANI CLOTH ACTIVE

KAS

ubrousky

30 min

SEKUSEPT AKTIV

aktivní kyslík

1%
2%

30 min
10 min

INCIDIN RAPID

aldehyd, KAS

1%

15 min

roztok nalít na textílii, přikrýt
znečištění po dobu expozice,
odstranit do infekčního
odpadu

MEDICARINE

chlór

1 tbl/1,5 L

15 min

odpad zalít roztokem

MEDICARINE

chlór

1 tbl/1,5 L

30 min
nebo přes
noc

klávesnice

krev, tělní tekutiny

DEZINFEKCE
SIFONŮ

Poznámka

neředit

3 x denně nebo dle potřeby
otřít povrchy a nechat
zaschnout

MALÉ PLOCHY počítačů, telefony a otřít dezinfekčním ubrouskem
A POVRCHY
malé plochy vše
VČETNĚ
PLOCH Z
otřít připraveným roztokem
citlivé materiály
CITLIVÝCH
MATERIÁLŮ
systém utěrek
otřít vlhčenou utěrkou z 3 l
zásobníku
Incidin wipes

LIKVIDACE
BIOLOGICKÉ
ZÁTĚŽE

alkohol

SILONDA

INCIDIN RAPID
podlahy, stolky, velké
plochy apod.

Účinná látka

Možno přidat pH
neutrální saponát.
Dávka se zvyšuje
úměrně znečištění

s výjimkou
mramoru, mědi a
mosazi

Stabilita 28 dní.
Utěrky lze použít i
k likvidaci biol.
zátěže.

*nižší biologická zátěž

Před střídaním dezinfekčních přípravků na podlahy a povrchy je nutné provést umytí povrchu teplou vodou s neutrálním mycím
prostředkem

Dezinfekční prostředky řeďte jen studenou vodou!!!
Ředění koncentrátu
0,5%
do 1 litru = 5 ml 1%
do 1 litru = 10 ml
do 5 litrů = 25 ml
do 5 litrů = 50 ml
do 8 litrů = 40 ml
do 8 litrů = 80 ml
do 10 litrů = 50 ml
do 10 litrů = 100 ml
Incidin rapid - 1 x otočení dávkovací lahve = 20 ml

72016

2%

do 1 litru = 20 ml
do 5 litrů = 100 ml
do 8 litrů = 140 ml
do 10 litrů = 200 ml

