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DEZINFEKČNÍ PROGRAM

OBLAST POUŽITÍ PŘÍPRAVEK KONCEN-
TRACE

EXPOZIČNÍ 
DOBA

ÚČINNOST ZPŮSOB POUŽITÍ

            
RUCE

Hygienická 
dezinfekce

Sterillium® konc. 30 s AB1-TMV

vtírat do suchých rukou tak, aby byla pokožka smočena celou dobu působení se zvláštní důrazem 
na konečky prstů a palce

Sterillium® classic pure konc. 30 s AB1-TMV
Sterillium® med konc. 30 s AB1-TMV
Sterillium® Virugard konc. 1 min AB-TMV
Manusept® basic konc. 30 s AB1-TMV

Mytí rukou Baktolin® basic na začátku pracovní směny; při viditelně znečištěných rukách; po použití toalety; před jídlem
Baktolin® basic pure

Péče o ruce

Baktolan® lotion po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (normální pokožka)
Baktolan® lotion pure po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (velmi citlivá pokožka)
Baktolan® balm po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (suchá pokožka)
Baktolan® balm pure po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (velmi citlivá pokožka)
Baktolan® cream k regeneraci a rehydrataci pokožky po skončení směny
Baktolan® protect při příchodu na směnu, před dlouhodobým použitím rukavic

            
KŮŽE A 
TĚLO

Dezinfekce kůže
Cutasept® F konc. 15 s

AB1-TMV
před vpichy, zaváděním kanyl apod. na místech s malým počtem tukových žláz

konc. 1 min před operačními zákroky na místech s malým množstvím tukových žláz
Cutasept® G konc. 10 min vždy na místech s velkým množstvím tukových žláz

Dekontaminace 
těla a vlasů

Stellisept® med konc. 30 s A----- 1x denně nanést na tělo a vlasy pacienta, nechat působit, poté opláchnout
Stellisept® med foam konc. 60 s A----- 1x denně nanést na tělo a vlasy pacienta, nemusí se oplachovat
Stellisept® med tissues konc. 60 s A----- 1x denně otřít tělo a vlasy pacienta navlhčenými ubrousky, nemusí se oplachovat

            
NÁSTROJE

Dekontaminace
Korsolex® plus

3% 15 min
AB1-TMV

ponořit do pracovního roztoku tak, aby byly smočeny všechny části; po vyjmutí opláchnout tekoucí 
vodou a osušit

2% 30 min
1% 60 min

Korsolex® med AF
1,5% 15 min AB1-TMV

0,75% 30 min

Druhý stupeň 
dezinfekce

Korsolex® basic
4% 30 min

AB-TMV první stupeň -  mechanicky očistit; oplach pitnou vodou a osušení
2% 60 min

Korsolex® plus
3% 15 min

AB1-TMV
druhý stupeň - ponořit tak, aby všechna dezinfikovaná místa byla smočena, po uplynutí expoziční 
doby vyjmout, opláchnout destilovanou vodou a osušit

2% 30 min
1% 60 min

Korsolex® med AF
1,5% 15 min AB1-TMV

0,75% 30 min
Vyšší stupeň 
de infekcedezinfekce

Korsolex® PAA konc. 15 min ABCTMV vyšší stupeň - ponořit tak, aby všechna dezinfikovaná místa byla smočena, po uplynutí expoziční 
dob jmo t opláchno t sterilní odo a os šitdoby vyjmout, opláchnout sterilní vodou a osušit®Korsolex  basic 5%5% 4 h4 h ABCTMVABCTMV

Čištění nástrojů Bodedex® forte 0,5% - 1% 5 - 10 min čistit ponořené pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou
Dezinfekce 
odsávacích 

přístrojů
Mikrobac® dent 2% 30 min AB1-TMV 1x denně - po skončení pracovní směny

Strojový 
reprocessing 
endoskopů

Korsolex® Endo-Cleaner 0,5% 5 min při teplotě 45 - 55 °C

Korsolex® Endo-Disinfectant 1% 5 min ABCTMV při teplotě 50 - 55 °C

            
PLOCHY A 
POVRCHY

Rychlá dezinfekce 
postřikem Bacillol® AF konc. 30 s AB1-TMV nastříkat na suchou plochu, event. rozetřít

Rychlá dezinfekce 
otřením

Bacillol® Tissues utěrka 30 s AB1-TMV
otřít plochu nebo předmět utěrkou tak, aby byly vlhké po celou expoziční dobu

Mikrobac® Tissues utěrka 30 s AB1---V

Čištění a 
dezinfekce

Mikrobac® forte
0,5% 1 h AB1---V

vytřít nebo otřít, nechat zaschnout

1% 30 min AB1---V
2,5% 1 h AB1-TMV

Kohrsolin® FF

0,5% 1 h AB1---V
1% 15 min AB1---V

1,5% 1 h AB1-TMV
4% 1 h AB-TMV
2% 6 h ABCTMV

Bacillocid® rasant
0,25% 1 h AB1---V
0,5% 15 min AB1---V
2% 1 h AB-TMV

Dismozon® pur

1,5% 15 min AB1-TMV
0,75% 1 h AB1-TMV

1% 1 h AB-TMV
1% 4 h ABCTMV

Sokrena® 2,5% 1 h AB1---V

Baccalin®
3% - 5% 4 h AB1---V

2,5% 2 min dezinfekce 
koupacích van vytřít nebo otřít, po expozici opláchnout

5% 1 min

Čištění

Dismofix® N 0,5% čištění ploch při změně dezinfekčních přípravků
Dismofix® K 0,25% - 3% 2 - 10 min čištění ploch v oblasti zpracování potravin, zejména od tuků a olejů
Dismofix® B 0,25% - 100% čištění toalet, koupelen, sanitárních místností
Dismofix® G 0,5% čištění citlivých materiálů jako jsou sklo, zrcadla, nerezová ocel a keramika

Vysvětlivky:

A1

baktericidní (vč. MRSA) podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 1279 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerigunosa, Enteroccocus hirae, ev. 
Escherichie coli )
fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans )

B1 virucidní podle ČSN EN 14476 (Adenovirus, Poliovirus )
B1 virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle ČSN EN 14476 (Vacciniavirus, BVDV )
C1 sporicidní podle ČSN EN 14347 nebo na spóry Clostridium difficile  ribotyp 027 (Kohrsolin® FF)
T1 tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae )
M1 k b kt i id í dl ČSN EN 14348 ČSN EN 14563 (M b t i t M b t i i )mykobaktericidn  podle SN EN 14348, SN EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium
V1 fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger )


