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Jsme odborným poradcem provozovny:

CO KDY METODA – ZPŮSOB POUŽITÍ PRODUKT KDO SPEKTRUM ÚČINNOSTI – POZNÁMKA

Hygienická 
dezinfekce 
rukou

Před zahájením práce, 
při změně sterilního a 
kontaminovaného prostředí, 
po kontaminaci, po použití WC.

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

Vhodné pro vysoce riziková pracoviště.
Též chirurgická dezinfekce (2 x 5 ml / 3 min).

DESDERMAN N 
kontaktní čas 30 s nebo
DESDERMAN PURE nebo
SENSIVA
kontaktní čas 30 s

lékaři
sestry

• baktericidní, fungicidní, virucidní – HAV, 
HBV, HCV, polioviry, rotaviry, vaccinia viry, 
Herpes Simplex, Helicobacter pylori, MRSA

• bez barviv a parfemace s obsahem 
kyseliny mléčné (pro zvláčnění)

Mytí rukou

Dezinfekční mytí

Dle potřeby, po 
kontaminaci.

Nabrat koncentrát z dávkovače, rozmýt a opláchnout, osušit jednorázovým 
ručníkem.

ESEMTAN Waschlotion
OCTENISAN

PRIMASEPT Med

lékaři
sestry

• s antimikrobiálními přísadami, chrání 
před podrážděním, nevysušuje, s vysokým 
potenciálem vůči bakteriím a kožním 
houbám (MRSA)

Péče o 
pokožku

Dle potřeby, 
několikrát denně.

Nabrat z dávkovače a vetřít do suchých rukou. ESEMTAN Hautbalsam lékaři
sestry

• emulgovaný olej ve vodě s ureou a 
vitamíny A, D, E, B – hydratační a 
regenerační

Aseptická 
dezinfekce 
– POKOŽKY
– SLIZNICE

Před odběry krve, před 
injekčními aplikacemi.

Před a po vyšetření.

Aplikujte přípravek a dodržte expoziční čas, nechte oschnout.

Pro alternaci s remanentní účinností až 7 hodin.
Výplachy, oplachy, sprej. metoda, tampony.

KODAN TINKTUR FORTE
barevný  /  bezbarvý, expozice 15 s
OCTENIDERM
OCTENISEPT

lékaři
sestry

sestry

• remanentní efekt, skvrny barevné verze 
jsou lehce vypratelné (potravinářské 
barvivo), použitelný jako profylaxe mykóz

• rychlý nástup účinku – do 30 s, MRSA

Nástroje
ruční 
dekontaminace
čištění a 
dezinfekce

Po použití. Pracujte v ochranných rukavicích, ponořte použité nástroje do 
roztoku a dodržte expoziční čas, pak vyberte, opláchněte pitnou 
vodou a odešlete k centrální sterilizaci v uzavřeném kontejneru. 
Roztok je použitelný při plné zátěži 7 dní, mění se pouze při 
značném znečištění a změně barvy na hnědou.

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

GIGASEPT AF FORTE (alternace)

sestry • kombinovaná dezinfekce s důkladným 
čištěním, baktericidní, fungicidní, virucidní

• přípravky bez obsahu aldehydů

• MRSA

Teploměry, 
inhalátor

Po použití. Ponořením s následným oplachem pitnou vodou, vlhkým otěrem pro 
každého pacienta dezinfikovaný, sterilizovaný.

0,75 % – 30 min, 2 % – 15 min, 
5 % – 5 min

sestry
• SM LABOR – špičková čisticí účinnost

Plochy, povrchy
POSTŘIKEM

Dle potřeby. Rychlá dezinfekce postřikem, doba působení 1–2 min. MIKROZID liquid AF (s alkoholem)
MIKROZID SENSITIVE (bez alkoholu)

sestry • též ve formě ubrousků 
(v dózách + náhradní balení), MRSA

Plochy, povrchy,
OTĚREM,
zařízení,
vyšetřovací 
křesla

Po použití, 
denně.

Vlhkým úklidem, elektrické přístroje předtím odpojit od proudu. TERRALIN PROTECT
0,25 % do zaschnutí
0,75 % – 30 min
vany – koncentrát – 5 min
nebo

sestry • vůně nově rozbaleného mýdla, pracovní 
roztok nedráždí a nepoškozuje kůži 
– dermatologicky testováno, vhodný na 
všechny voděodolné povrchy 
i problematické materiály (akryl, sklo)

Podložky, postele,
lahve na 
exkrementy

Po kontaminaci, 
po použití.

Ruční dezinfekce vlhkým úklidem, dle potřeby. PERFORM
0,5 % do zaschnutí – běžná
(1 sáček 40 g do 8 l vody)

sestry
úklidový
personál

• neobsahuje těkavé látky, rychle působí 
na viry a spory, vhodný pro patogeny, 
exponovaná prostředí (až sporicidní)

WC
odpadové koše
podlahy
umyvadla, výlevky
úklid. prostředky

Dle potřeby 1–2x denně.
1x denně.

1x denně, dle potřeby.

Vlhkým úklidem – rychlá dezinfekce koncentrátem – 5 min.
Vyprázdnit, otřít a vybavit plastovým sáčkem.
Vlhkým úklidem – metoda dvou mopů.
Vlhkým úklidem. 
Mopy – termicky, chemotermicky nebo na noc do dezinfekce.

1,5 % – 15 min – sporicidní
(1 sáček 40 g do 3 l vody)
1 % – 30 min, plné vir. spektrum
(1 sáček 40 g do 4 l vody) nebo
BURATON (alternace při silném znečištění)

úklidový
personál

• roztok se připravuje rozpuštěním ve vlažné 
nebo studené vodě a zachovává si plnou 
mikrobiologickou účinnost 30 hod

• MRSA
• plně virucidní 0,5%/60 min (spory 3%/4 hod)

Kompletní příslušenství – dezinfekční vany (3 l, 5 l, 10 l), frezátor 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 k provonění pracovních prostor (digitální časové rozprašovače vůní). Ultrazvukové čističky atd.          
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