
OBLAST KDY METODA – ZPŮSOB POUŽITÍ PRODUKT POZNÁMKA

Hygienická
dezinfekce
RUKOU

Před započetím 
práce, 
po kontaktu 
s kontaminovaným 
materiálem, 
po použití WC.

Vtírat min. 3 ml koncentrátu do suchých rukou po dobu 30 s.

Též chirurgická dezinfekce (2 x 5 ml / 3 min).

DESMANOL

DESDERMAN N
DESDERMAN GEL

SENSIVA
bez barviv a parfemace

• baktericidní (vč. TBC), fungicidní, virucidní 
(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rotaviry)

• baktericidní, fungicidní, virucidní (HAV, HBV, 
HCV, polioviry, rotaviry, Herpes Simplex)

• MRSA
• s obsahem kyseliny mléčné, baktericidní 

(vč. Tb), fungicidní, HAV, HBV, HIV, vaccinia

Mytí rukou a těla,
dezinfekční mytí

Dle potřeby.
Po kontaminaci.

Použitím koncentrátu z dávkovače. 
Důkladně omýt a osušit jednorázovým ubrouskem.

ESEMTAN Waschlotion
OCTENISAN
PRIMASEPT MED
3 ml / 1 min a smýt

• také pro obličej a vlasaté části – nedráždí
• baktericidní (vč. Tb), MRSA, listerie, virucidní 

(HBV, HIV, Papova), fungicidní

Péče o ruce a 
pokožku

Dle potřeby 
několikrát denně.

Vetřít do pokožky. ESEMTAN Hautbalsam
ESEMTAN olej

• emulgovaný olej ve vodě s ureou
vysoce hydratační / přírodní sojový olej

Lokální dezinfekce Před odběry krve, 
před injekcemi.

Aplikovat přípravek, dodržet expoziční dobu (nechat místo 
oschnout). Též ve formě ubrousků.
K alternaci přípravek s remanentní účinností (až 6 hod):

KODAN TINKTUR FORTE
15 s, předoperačně 1 min
OCTENIDERM

• baktericidní (vč. Tb), fungicidní, virucidní (HAV, 
HBV, HIV), výrazný remanentní efekt a také 
jako profylaxe infekcí kožních mikroskop. hub

DEZINFEKCE 
SLIZNICE

Dle potřeby. Tampony, sprejová metoda, výplachy, oplachy... OCTENISEPT
účinnost do 30 s, působení 1 min

• MRSA, pro pre-, intra- a postoperativní 
ošetření sliznic, ran u dětí, kojenců atd.

NÁSTROJE 
RUČNÍ 
MANIPULACE 
dezinfekce

Po použití. Manipulace s nástroji pouze v ochr. rukavicích, umístit 
použité nástroje ihned do dezinfekčního roztoku a dodržet 
dobu působení. Vyjmout, opláchnout pod tekoucí vodou 
(destil.) a dát sterilizovat v uzavřených kontejnerech.

GIGASEPT INSTRU AF
4 % – 30 min
5 % – 15 min
ultrazvuková lázeň
4 % – 5 min

• čistí a dezinfikuje současně
• mikrob. účinnost pod zátěží až 7 dní, 

samoregenerační schopnost roztoku
• MRSA

TEPLOMĚRY
digitální, rtuťové

Po použití. Vydezinfikovat a omýt pod tekoucí vodou. Použití ochranné-
ho obalu je nezbytné při rektálním použití.

GIGASEPT INSTRU AF
4 % – 30 min
5 % – 15 min

• alterance GIGASEPT FORTE AF
• 2 %  /  15 min, 5 % / 5min

v ultrazvuku 2 %  /  5min
• SM LABOR – špičková čisticí účinnost

ZAŘÍZENÍ
Monitory apod.

Po použití, denně. Otřením namokro nebo smočením. Přebytečný roztok 
osušit, neoplachovat.

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

7,5 ml na 1 l vody
koncentrát – 5 min

nebo PERFORM
0,5% roztok – 60 min
1 sáček 40 g do 8 l vody)
0,75 % – 10 min
(1 sáček 40 g do 6 l vody)
spory 1,5 % – 15 min
(1 sáček 40 g do 3 l vody)
polioviry 2 % – 30 min
(1 sáček 40 g do 2 l vody)
TBC 2 % – 60 min
rotaviry 0,5 % – 1 min
Papova SV 0,5 % – 1 min
vany, výlevky 1,5 % – 15 min
kontaktní infekce 3 % – 4 hod
nebo
BURATON 10F
při silnějším znečištění

• baktericidní (vč. Tb), MRSA, virucidní (HAV, 
HBV, adenoviry, rotaviry)

• pracovní roztok nedráždí pokožku

• vhodný i pro problematické materiály např. akryl
• vany, výlevky – odstraňuje i vodní kámen

• aktivní kyslík – žádný únik toxických par do 
ovzduší

• účinnost připraveného roztoku – 30 hod
• dezinfekce a čištění v jednom cyklu
• granulát se rozpouští ve vlažné/studené vodě

• roztok má bělicí účinky na textilie

• plně virucidní 0,5 %  /  60 min
• sporicidní 3 %  /  4 hod

POVRCHY
Pracovní plochy

Dle potřeby, 1 x denně. Setřít namokro, neoplachovat. 

Postýlky
INKUBÁTORY
vozíky

Po každém dítěti. Setřít/otřít namokro, neoplachovat.
Když se nepoužívá protiprachová přikrývka. 

Přebalovací stoly
a další plochy

Dle potřeby, 1 x denně.
1–2 x denně.

Setřít/otřít namokro, dítě položit na čistou plenu nebo 
zabalit do ručníku.

Malé předměty Ponořením a následně opláchnout vodou.

Lahve na mléko
lednice, nádobí

Denně. Setřít/otřít namokro, neoplachovat.

Hračky Pro každé dítě
dle potřeby.

Plastové hračky ponořením do dezinfekčního roztoku, 
dřevěné hračky otřením dezinfekčním roztokem, textilní 
hračky vypráním v pračce.

Podložky
dětské vaničky

Denně, po použití. Setřít/otřít namokro, neoplachovat. 

Umyvadla

toalety

Dle potřeby 1x denně.

1–2 x denně.

Setřít/otřít namokro, neoplachovat.

Vlhký úklid.

Odpadové koše 1 x denně. Prázdné odpadové koše – vlhký způsob, výměna 
odpadových pytlů.

Čisticí prostředky Po použití. Mopy, hadry, houby – chemickotermickým způsobem 
v centrální prádelně nebo pračce nebo namočením do 
dezinfekce na noc.

Podlahy Denně. Vlhký úklid, metoda dvou mopů.

Rychlá dezinfekce 
ploch postřikem
otřením
bezaldehydová
alkoholová

Dle potřeby. Postřikem smočit danou oblast, nechat zaschnout 
(přebytečné množství možno vysušit buničinou).
Obsahuje alkohol.
Ubrouskem vlhkou metodou setřít a nechat zaschnout.

MIKROZID liquid AF
koncentrát, 1–2 min

MIKROZID TÜCHER
ubrousky v dóze, 1–2 min

MIKROZID SENSITIVE

• HAV, HBV, HCV, HIV, TBC, MRSA, rotaviry
polioviry – 30 min, nezanechává stopy

• také pro dezinfekci nástrojů, pomůcek, 
dekontaminaci flexib. endoskopů kromě 
materiálů citlivých na alkohol

• bez alkoholu, vhodný pro akryl, plasty apod.

DEZINFEKČNÍ PROGRAM
novorozenecké/dětské oddělení

Kompletní příslušenství: Dezinfekční vany (3 l, 5 l, 10 l, 30 l), frezátor (BUR BOX) na malé a rotující nástroje, dávkovací pumpy, rozprašovací hlavice, dávkovací uzávěr na 20 ml, SM2 – pákový 
nástěnný dávkovač s nastavitelným dávkováním na dezinfekci a mýdlo, zásobníky papírových ručníků a toaletního papíru, vonný program (digitální časové rozprašovače vůní). Ultrazvukové čističky atd.
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