DEZINFEKČNÍ ŘÁD
stravovací zařízení/kuchyň

OBLAST

KDY

METODA – ZPŮSOB POUŽITÍ

PRODUKT – POZNÁMKA

Hygienická dezinfekce rukou

Před zahájením práce, po práci s drůbeží,
syrovým masem, zeleninou. Po odkašlání,
kýchnutí, čištění nosu, po použití WC,
po manipulaci s odpady.

Vetřít nejméně 3 ml koncentrátu do suchých rukou a nechat působit 30 sekund.

DESMANOL
DESDERMAN N
nebo
SENSIVA – bez barviv a parfemace

Dekontaminace rukou
hygienickým mytím

Po přechodu z nečisté práce na čistou.

3 ml koncentrátu vetřít do suchých rukou po dobu 30 s, pak lehce rozpěnit vodou a umýt
pod tekoucí vodou, osušit.

PRIMASEPT Med (také MRSA)
3 ml – 1 min a smýt (alternace OCTENISAN)

Poranění pokožky, sliznice

Ošetření tržných, řezných ran.

Sprejová metoda, tampon – doba působení 1 min.

OCTENISEPT

Mytí rukou

Po ušpinění, dle potřeby.

Použitím koncentrátu z dávkovače důkladně umýt a osušit jednorázovým ručníkem.

ESEMTAN Waschlotion – také obličej a vlasy

Péče o ruce a pokožku

Dle potřeby, několikrát denně.

Dobře vetřít do suchých rukou.

ESEMTAN Hautbalsam – hydratační emulze

Dle potřeby.
Plochy, povrchy POSTŘIKEM
příp. otěrem (dezinf. ubrousky)

Rychlá dezinfekce postřikem – doba působení 1–2 min.

MIKROZID liquid AF
též ve formě ubrousků (dózy à 150 ks)

Plochy, povrchy OTĚREM
pracovní plochy, stoly

Po použití, denně.

Vlhkým úklidem, plochy přicházející do styku s potravinami po expoziční době opláchnout
pitnou vodou (koncentraci volit dle stupně znečištění).

TERRALIN PROTECT
0,25 % – 60 min, 0,75 % – 30 min

Regály, odkládací koše, skříně
skladové a v kuchyni

Dle potřeby, jednou týdně.

Vlhkým úklidem.

TERRALIN PROTECT / PERFORM
0,25 % roztok
0,5 % roztok

Krájecí stroje, zařízení
řezací prkna (plastová)

Po použití, denně.

Rozložit, dezinfekčně vyčistit, po expozici opláchnout.

0,75 % roztok
0,25 % roztok

Servírovací vozíky

Po použití, denně.

Vlhkým úklidem.

0,25 % roztok

Pánve, konvice, kotle
kuchařské náčiní

Po použití, denně.

Vlhkým úklidem, po expozici opláchnout.

0,25 % roztok

Digestoř, teploměry

1 x týdně.

Vlhkým úklidem, pravidelně měnit ﬁltr.

0,25 % roztok

Pečicí trouby

Dle potřeby, minimálně 1 x týdně.

Vystříkat čisticím prostředkem a omýt.

SM LABOR – vynikající čisticí účinnost

Řeznické špalky

Po použití.

Nerezovým kartáčkem nasucho očistit, když navlhko, tak pokrýt kuchyňskou solí.

Mřížky odpadů
odpadové nádoby

Dle potřeby.
Denně.

Vlhkým úklidem.
Vyprázdnit a vložit nový plastový sáček.

TERRALIN PROTECT (0,25 % roztok)
BURATON 10F (0,5 % roztok – alternace)

Lednice a mrazáky

1 x týdně.

Vlhkým úklidem.

0,25 % roztok

Dřezy, výlevky

Denně.

Vlhkým úklidem.

0,25 % roztok, na vodní kámen, usazeniny – koncentrát

Denní místnosti, chodby, šatny

Denně.

Vlhkým úklidem.

0,25 % roztok

Podlahy, dlaždice

Denně.

Vlhkým úklidem.

0,25 % roztok

Umyvadla
toalety

Dle potřeby.
1–2x denně.

Setřít/otřít namokro – neoplachovat.
Vlhký úklid.

TERRALIN PROTECT (od 0,25 % roztoku)
BURATON 10F (0,5 % roztok – alternace)

Čisticí prostředky, mopy

Po použití.

Vyprat v pračce nebo ponořit do čerstvého dezinfekčního roztoku.

0,25 % roztok, 60 min

Termicky praním a žehlením, nebo omyvatelné, nebo na jedno použití.
Dezinfekce ponořením nebo vlhkým způsobem.

omyvatelné – 0,25 % roztok, ostatní – prací prášky
0,25 % – 60 min, 0,75 % – 30 min

Po ušpinění i během směny.
Oděv, ochranné pomůcky
nádobí a obaly z infečních odd. Po použití a před mytím.

Zásady přípravy drůbeže apod. 1. rozmrazovat v chladu na určeném místě - pouze pro drůbež, 2. vodu z rozmražení ihned vylit do odpadu, 3. všechny kontaminované plochy a předměty ihned dezinﬁkovat,
4. při práci používat JEDNORÁZOVÉ ZÁSTĚRY (stejně jako rukavice aj. máme v nabídce), 5. po práci si umýt ruce a vydezinﬁkovat, příp. ošetřit příslušným regeneračním přípravkem.
AGENS J. D. – Ing. J. Dědič, LEDVINOVA 8, Vzorková prodejna – Ledvinova 4, 149 00 PRAHA 4; Tel./fax/zázn.: 27 29 25 267
Okamžitý servis po celé ČR – poradenská služba – individuální konzultace, přednášky
www.agens.cz, e-mail: agens@agens.cz, OBJEDNÁVKY: agens4@volny.cz
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