
OBLAST KDY METODA – ZPŮSOB POUŽITÍ PRODUKT SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Hygienická
dezinfekce
rukou

Před započetím práce, 
přechodem z kon-
taminovaného do 
čistého prostředí.
Po použití kontami-
novaného materiálu. 
Po použití WC.

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

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

DESDERMAN N
DESDERMAN PURE
DESMANOL

SENSIVA
bez barviv a parfemace

• baktericidní, virucidní, fungicidní, HAV, HBV, 
HCV, polio-rota-vaccinia viry, Herpes Simplex, 
Helicobacter pylori, MRSA

• s obsahem kyseliny mléčné (pro zvláčnění)

Mytí rukou Dle potřeby.
Po kontaminaci.

Nabrat koncentrát z dávkovače, vetřít do rukou, umýt 
a osušit jednorázovým ručníkem.

ESEMTAN Waschlotion
OCTENISAN
PRIMASEPT

• MRSA, antimikrobiální přísady, nevysušuje, 
vysoký potenciál vůči bakteriím a kožním 
houbám

Péče o pokožku Dle potřeby 
několikrát denně.

Nabrat z dávkovače a vetřít do rukou. ESEMTAN Hautbalsam
ESEMTAN olej

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

Aseptická 
dezinfekce 
pokožky

Před odběry krve, 
před injekcemi.

Aplikovat smočením, dodržet expoziční čas. Též ve formě 
ubrousků v dóze (90 ks).

KODAN TINKTUR FORTE
kontaktní čas 15 s
OCTENIDERM

• bezbarvá i zbarvená (lehce vypratelná) verze, 
profylaxe mykóz

• remanentní účinnost (až 6 hod)

Dezinfekce sliznic Před katetrizací, 
močové cesty.

Aplikujte dobře smočeným tamponem, zopakujte 4–6x, 
dodržujte expoziční čas. 

OCTENISEPT
kontaktní čas 1 min

• MRSA
– kompletní informace na vyžádání

Dezinfekce sliznic
gynekologické 
zákroky

Před vaginálními 
zákroky.

Pochvu dobře smočíme sterilním tamponem namočeným 
v antiseptiku, opakujeme několikrát a vždy použijeme nový 
tampon. Smáčení/otěr je vhodnější než postřik.

OCTENISEPT
kontaktní čas 1 min

• mj. chlamydie a mykoplazmata (konc.  /1 min)
• mikroskopické houby a kvasinky (konc.  /1 min)

Chirurgické 
nástroje

Po použití. Ponořit nástroje zcela do dez. roztoku s virucidním účinkem, 
dodržet expoziční čas. Opláchnout zbytky dez. prostředku a 
event. mechanicky dočistit, osušit, zabalit a dát sterilizovat. 
Roztok vyměnit při změně barvy a silném znečištění.

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

• ABTMV, MRSA
• roztok použitelný až 7 dní

• k alternaci

Zařízení Po použití, denně. Vlhkým úklidem, předtím odpojit od přívodu el. proudu. TERRALIN PROTECT
0,25% roztok nebo
PERFORM
0,5% roztok

• vynikající mater. snášenlivost (inkubátory)
• dezinfikuje a čistí zároveň
• MRSA, až sporicidní účinnost (1,5 % / 15 min 

0,75 % / 2 hod)

Pracovní plochy Dle potřeby, 1 x denně. Vlhkým úklidem. TERRALIN
0,25% roztok nebo
PERFORM
0,5% roztok

• sestry, úklidový personál

• až sporicidní účinnost
• na bázi aktivního kyslíku

Přebalovací
vyšetřovací stoly

Po každém dítěti. Vlhkým úklidem, položit kojence na čistou pokrývku. TERRALIN
0,25 % roztok nebo
PERFORM
0,5 % roztok

• sestry

Mísy
lahve na moč

Po použití. Po vymytí otřít dezinfekčním roztokem nebo ponořit, již 
neoplachovat.

Při silnějším znečištění. 

TERRALIN
0,25% roztok nebo
PERFORM 0,5% roztok
BURATON 10F

• sestry, úklidový personál

• s obsahem aldehydů

Mycí vaničky
umyvadla

Dle potřeby, 1 x denně. Vlhkým úklidem, rychlá dezinfekce: 
TERRALIN koncentrát – 2 min, 
PERFORM 1,5 % – 5 min (1 sáček 40 g do 3 l vody).

TERRALIN
0,25% roztok nebo
PERFORM
0,5% roztok

• sestry

Toalety
odpadové koše

1–2 x denně.
1 x denně.

Vlhkým úklidem.

Při silnějším znečištění. 

TERRALIN
0,25% roztok nebo
PERFORM 0,5% roztok
BURATON 10F

• úklidový personál

• Plná mikrobiol. účinnost, až sporicidní

Úklidové 
prostředky

Po použití. Mopy, textil – termicky (praním) nebo chemotermicky nebo 
na noc  ponořit do dezinf. roztoku.

• úklidový personál

Podlahy Denně. Vlhkým úklidem. TERRALIN
0,25% roztok nebo
PERFORM
0,5% roztok

• úklidový personál

Rychlá dezinfekce 
ploch postřikem
bezaldehydová

Dle potřeby. Postřikem smočit danou oblast, nechat zaschnout (přebyt. 
množství možno vysušit bunič.).

Ubrouskem vlhkou metodou setřít a nechat zaschnout.

MIKROZID liquid AF
koncentrát, 1–2 min

MIKROZID TÜCHER
ubrousek, 1–2 min
MIKROZID SENSITIVE

• lékaři, sestry
• s obsahem alkoholu

• MRSA

• bez alkoholu, vhodný pro akryl, sklo apod.

HYGIENICKÝ ŘÁD
porodní sál

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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