HYGIENICKÝ – DEZINFEKČNÍ ŘÁD
ústavy sociální péče

S&M
Schülke & Mayr

domovy důchodců, pečovatelské služby a další poskytovatelé sociálních služeb
CO

KDY

JAK

PRODUKT

SPEKTRUM

RUCE
Hygienická
(i chirurgická)
dezinfekce

před započetím práce

Vtírat nejméně 3 ml koncentrátu do suchých rukou
po dobu 30 sekund.
(chirurgická dezinfekce – 2x 5 ml/3 min.)
Klinicky prokázán inaktivační účinek na polioviry a kožní
mikroskopické houby na lidských rukách. Obvyklé
vysoušení pokožky je odstraněno obohacením přípravku
o látky udržující vláčnost a o složky zabezpečující zpětné
omaštění pokožky.
K příp. alternaci s přípravky DESDERMAN resp. SENSIVA.

DESDERMAN N

• bezkonkurenční spektrum účinků
• baktericidní, fungicidní, virucidní (HAV, HBV)

SENSIVA
(bez barviv a parfemace)

• s obsahem kys. mléčné, baktericidní
(vč. Tb), fungicidní, virucidní (HAV, HBV, HIV,
vaccinia)

Použitím koncentrátu z dávkovače důkladně omýt a osušit
jednoráz. ubrouskem (3 ml-1 min. a smýt).
Dezinﬁkuje a myje současně.

ESEMTAN Mýdlo
PRIMASEPT MED

po kontaktu
s kontaminovaným
materiálem
po použití toalety

Mytí rukou a těla,
dezinfekční mytí

dle potřeby
po kontaminaci

DESMANOL

• baktericidní (vč. TBC), fungicidní, virucidní
(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rotaviry)
• také pro obličej a vlasaté části – nedráždí
• baktericidní (vč. Tb), MRSA, listerie, virucidní
(HBV, HIV, Papova), fungicidní
• antimikrobiální mycí emulze

Antiseptické mytí a dekontaminace těla při MRSA.

OCTENISAN

Péče o ruce
a pokožku,
dekubity

dle potřeby
několikrát denně

Vetřít do pokožky eventuelně dle návodu.
Velmi účinný při pruritu (svědění) pokožky.
Aktivující kombinace vysoce účinných bylinných látek.

ESEMTAN BALZAM
- OLEJ
- AKTIV GEL

• emulgovaný olej ve vodě s ureou – vysoce
hydratační – koupele,
• prevence dekubitů, prokrvení tkáně

POKOŽKA
lokální
dezinfekce

před odběry krve
před injekcemi
chirurg. zásahy

Aplikovat přípravek (15 s), dodržet expozič. dobu (nechat
místo oschnout), ošetřování ran, stehů.
Velmi dobrá kožní tolerance.
Špičková bakteriostatická účinnost, zejména proti grampozitivním bakteriím i proti dermatofytům a kvasinkám.

KODAN TINKTUR
též ubrousky

• baktericidní (vč. Tb), fungicidní, virucidní
(HAV, HBV, HIV)
profylaxe infekcí kožních
mikroskopických hub
• výrazný remanentní efekt – až 6 hod.

OCTENIDERM

antiseptická
dezinfekce
(též sliznice)

před katetrizací,
sliznice, poraněná
pokožka

Aplikujte sterilním, dobře smočeným tamponem několikrát
(4–6x), i postřik, podporuje hojení ran.
Kůží, sliznicí ani otevřenými ranami se nevstřebává.

OCTENISEPT
koncentrát – 1 min.
oplachy, výplachy – lze ředit

• určen také k dekontaminaci celého těla
u pacientů s MRSA, cévkování aj.
též viry včetně HERPES SIMPLEX

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,
sterilizovat.
Příslušenství: dezinfekční vany.

GIGASEPT INSTRU AF
1,5%-60 min.
2%-30 min.
3%-15 min.
v ultrazvukové lázni 3%-5 min.

• baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní,
virucidní (HBV, HCV, HIV, adenoviry, Papova)
• čistí i dezinﬁkuje současně,
mikrob. účinnost pod zátěží až 7 dní
samoregenerační schopnost roztoku
• pracovní roztoky jsou biologicky odbouratelné,
nedráždivé, nízkotoxické a příjemně voní

TEPLOMĚRY
digitální, rtuťové

po použití

Vydezinﬁkovat a omýt pod tekoucí vodou, použití ochr.
obalu je nezbytné při rektálním použití.

POVRCHY
Pracovní plochy

dle potřeby
1x denně

Setřít namokro – neoplachovat.

ZAŘÍZENÍ
Monitory apod.

po použití
denně

Otřením/smočením namokro.

TERRALIN PROTECT
0,25% roztok/60 min.
0,75% roztok/30 min.
koncentrát – 5 min.

• baktericidní vč. Tb, MRSA, virucidní (HAV,
HBV, adenoviry, rotaviry)
pracovní roztok nedráždí pokožku, vhodný
i pro problematické materiály např. akryl. sklo
• vany, výlevky – odstraňuje i vodní kámen

Přebytečný roztok osušit – neoplachovat.

nebo
PERFORM
0,5% roztok/60 min.
(40 g do 8 l vody)
0,75% roztok/10 min.
(40 g do 6 l vody)
spóry – 1%-2 hod.
polioviry – 2%-30 min.
(40 g do 2 l vody)
TBC – 2%-60 min.
vany, výlevky 1,5%-15 min.
kontaktní infekce 3%/4 hod.

POSTELE, KŘESLA,
VOZÍKY,
VYŠETŘ. STOLY
a jiné malé předměty

dle potřeby

Setřít/otřít namokro – neoplachovat.

UMYVADLA,
VANY, SPRCHY,
TOALETY

dle potřeby
1x denně
1–2x denně

Setřít/otřít namokro – neoplachovat.

ODPADOVÉ
KOŠE

1x denně

Prázdné odpadové koše – vlhký způsob.
Výměna odpadových pytlů.

ÚKLIDOVÉ
PROSTŘEDKY

po použití
smetáky, vědra aj.

Mopy/hadry/houby – chemickotermickým způsobem v centrální
prádelně/pračce či namočením do dezinfekce na noc.

PODLAHY
INVENTÁŘ

denně

Vlhký úklid/metoda dvou mopů.

RYCHLÁ
DEZINFEKCE
PLOCH
bezaldehydová,
alkoholová

dle potřeby

POSTŘIKEM smočit danou oblast, nechat zaschnout
(přebyt. množství možno vysušit buničinou).
UBROUSKEM vlhkou metodou setřít a nechat zaschnout,
optimální aplikační formy pro stacionář i terén (roztok
i napuštěné ubrousky).

MIKROZID liquid
koncentrát/1–2 min.
MIKROZID SENSITIVE
MIKROZID TÜCHER
ubrousky/1–2 min.

ÚSTNÍ HYGIENA

denně

Výplachy ústní dutiny, redukuje podráždění apod.

ESEMDENT
OCTENISEPT

Vlhký úklid.

• aktivní kyslík – žádný únik toxických par
účinnost připraveného roztoku 30 hod.
dezinfekce a čištění v jednom cyklu
granulát se rozpouští ve vlažné/studené vodě
roztok má bělící účinky na textilie
40 g = 1 sáček či 2 dávky odměrkou
• denní vlhký úklid a dezinfekce voděodolných povrchů a pomůcek ve zdravotnictví,
ústavech sociální péče, pečovatelských
službách, domovech důchodců a celém
spektru užívání dezinfekčních a čistících
prostředků

• HAV, HBV, HCV, HIV, MRSA, rotaviry, TBC,
polioviry – 30 min., nezanechává stopy,
vhodný také pro plasty, akryl, sklo aj.
• také pro dezinfekci nástrojů, pomůcek atd.
otěrem
bez cukru a alkoholu
bakterie, viry vč. HERPES SIMPLEX (nepolykat)

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 (digitální časové rozprašovače vůní). Ultrazvukové čističky atd.

AGENS J. D. – Ing. J. Dědič, Ledvinova 8 • vzorková prodejna – Ledvinova 4, 149 00 PRAHA 4
Tel./fax: 27 29 25 267, www.agens.cz, e-mail: agens@agens.cz
Okamžitý servis po celé ČR – poradenská služba – individuální konzultace, přednášky
OBJEDNÁVKY: Tel./fax/zázn.: 27 29 25 267, e-mail: agens4@volny.cz
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