pedikůra, manikůra, kosmetika, salóny, kadeřnictví, nehtová studia ...
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KTERÝ PRODUKT

SPEKTRUM DEZINFEKČNÍ ÚČINNOSTI

dezinfekce rukou
(hygienická i chirurgická)

před a po kontaktu
s klientem, materiály,
po použití WC, po úklidu
zejména při vyšším riziku
kontaminace tělními tekutinami

Vetřít cca 3 ml koncentrátu do suchých rukou a nechat působit 30 sekund.
Před natažením rukavic nechat ruce úplně oschnout.

DESDERMAN N nebo
SENSIVA – doba působení 30 sekund
KODAN FORTE – doba půs. 15 s
PRIMASEPT MED
doba působení 1-2 min.

A, B, M, V – pro citlivou pokožku,
A, B, M, V bez barviv a parfemace
A, B, V, M – též ve formě ubrousků
A, B, M, V

OCTENISAN – až 3 min.

dekontaminace, eridikace MRSA

dle potřeby,
po ušpinění, po kontaminaci

Vetřít cca 3 ml přípravku (bezkontaktní způsob) – dávk. pumpa či nástěnný ESEMTAN Waschlotion (mýdlo)
dávkovač SM 2, nanést na pokožku/ruce, napěnit a omýt vodou, osušit.
Antimikrobiální mycí emulze.
OCTENISAN

A - pro všechny typy pokožky

hygienické mytí a hygienická
dezinfekce pokožky
mytí rukou, pokožky, aj.
(např. vlasatých částí)

Hygienické mytí a dezinfekce v jednom – 3 ml nanést na ruce,
1 min. vtírat, pak napěnit malým množstvím vody a smýt vodou.
Ruce otřít jednorázovým ubrouskem.

dekontaminace, eridikace MRSA

ošetření pokožky

dle potřeby,
několikrát denně

Vetřít do pokožky a nechat vstřebat.

ESEMTAN BALZAM
ESEMTAN OLEJ, AKTIV GEL

hydratační a omašťující, regenerační s vitamíny
A, D, E, B a ureou pro všechny druhy kůže

aseptická dezinfekce
pokožky

při možném poškození,
po poškození pokožky,
po kontaminaci, před a
po ošetření (např. akné)

Aplikovat postřikem nebo namočeným tamponem, pokožku nechat
oschnout (dodržet dobu působení), případně opakovaně otřít.
Expozice 15 sekund.

KODAN Forte – bezbarvý
alkoholová báze
též ve formě ubrousků

A, B, M, V

antiseptikum na pokožku
a sliznici

dtto
včetně sliznice

Otěrem, postřikem, oplachem – expozice 30-60 sekund.

OCTENIDERM
OCTENISEPT

A, B, M, V a MRSA
včetně HERPES SIMPLEX

čištění a dezinfekce
všech druhů nástrojů

po použití

suchá pedikůra, manikůra

po použití

Dezinﬁkuje a čistí malé kovové rotační nástroje – vrtáčky, frézky ...

GIGASEPT INSTRU AF
2% – 30 min., 3% – 15 min.
v ultrazvuku 3% - 5 min.
LYSETOL V – 4%-15 min., ultrazvuk 4%-5
min., stud. sterilizace 10% -15 min.
MIKROZID ubrousky
doba působení 1-2 min.
ROTASEPT – v roztoku ponechat max. 30 min.

A, B, T, M, V
použitelnost roztoku až 7 dní pod zátěží
čištění a dezinfekce v jedné etapě
A, B, T, M, V, C

dle potřeby

Použité nástroje ihned ponořit do roztoku. Po uplynutí doby
působení z roztoku vyjmout, opláchnout pitnou vodou a osušit.
Nástroje kontaminované krví, nebo kterými byla porušena integrita
kůže po dezinfekci sterilizovat.
Manipulace s použitými nástroji pouze v ochranných rukavicích.
Po použití nástroj otřít ubrouskem a nechat zaschnout.

plochy a povrchy
WC, koupelny,
sprchy

dle potřeby
1x denně
1x týdně velký úklid

umyvadla, vaničky
rychlá dezinfekce ploch,
pomůcek a nástrojů

po každém klientovi
dle potřeby

Čištění a dezinfekce všech ploch a předmětů otěrem.
Také ponořením do roztoku (např. hřebeny, špachtle...).
Doporučeno používat vlažnou vodu o teplotě cca 25° C.
Přípravky dezinﬁkují a čistí v jedné etapě.
TERRALIN (koncentrát – 5 min.) či Perform a pak opláchnout.
Postřikem, otěrem a pak nechat zaschnout.

studená sterilizace
(vyšší stupeň dezinfekce)

Na materiály citlivé na alkohol (akryl, plexisklo, solária aj.).
pracovní oděv,
pokrývka hlavy,
prádlo

dle potřeby

Termicky praním a žehlením. Pokud ne, tak použít omyvatelné nebo
jednorázové pomůcky.

A, B, V
čištění a dezinfekce v jedné etapě
A, B, V, T – neředí se, v ultrazvuku – 15 min.

TERRALIN – 0,25% roztok (20 ml do 8 l vody) A, B, M, V
čištění a dezinfekce v jedné etapě
PERFORM – 0,5%-5 min. 1 sáček 40 g do 8 l vody A, B, (T), M, V, C
připravený roztok je účinný 30 hodin
čištění a dezinfekce v jedné etapě
BURATON – 1%-30 min.
A, B, V, T, C
MIKROZID liquid (i forma ubrousků) A, B, M, V
KODAN ubrousky
A, B, M, V
MIKROZID Sensitive
A, B, M, V (viry vč. HBV, HIV, HCV, Rota ...)
Omyvatelné: TERRALIN nebo PERFORM
MIKROZID – rychlá dezinfekce
textilie v pračce

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.

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

dtto

Jsme odborným poradcem provozovny:

A – usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub. B – usmrcení virů – s účinkem na HCV virus. V – fungicidní účinek. T – usmrcení Mykobakterií Tuberculosis.
M – usmrcení patogenních mykobakterií. C – inaktivace bakteriálních spór.

HYGIENICKÝ – DEZINFEKČNÍ ŘÁD

