Hygienický a dezinfekční plán
stomatologické ordinace

Ruce

Místo a způsob
použití

Četnost
aplikace

Přípravek
Dentaclean

Běžné mytí rukou

Průběžně denně,
vždy po návštěvě
WC, kouření, viditelném znečištění

SAN

-

Hygienické
(dezinfekční) mytí

Před a po práci
s klienty

SAN

A

Dezinfekce rukou,
HDR a CHDR

Derm
Průběžně denně
mezi klienty, po
kontaktu s předměty
Derm
kontaminovanými
biolog. materiálem

Regenerace
a ochrana rukou

Před započetím
práce, dle potřeby,
po práci

Ruce
a pokožka

Dávkování koncentrace

Koncentrát

Creme E

Spektrum
účinnosti

Účinné
látky

Expoziční
doba

Postup
aplikace

30 s

Aplikovat přípravek do vlhkých rukou,
napěnit trochou vody, umývat po dobu
30 s, opláchnout vodou a osušit.

Alkohol,
amin,
glycerin

30 s

Aplikovat přípravek do vlhkých rukou,
napěnit trochou vody, umývat po dobu
30 s, opláchnout vodou a osušit.

A,(B),T

Alkohol

30 s

A,(B),T,M,V

Alkohol

2× 1,5 min

-

Aplikovat přípravek do suchých,
čistých rukou, vtírat do zaschnutí
(3 ml - min. 30 s) HDR,
(2× 5 ml - 3 minuty) CHDR.
Rozetřít krém do rukou
a nechat vstřebat.

-

Nástroje a pomůcky

Plochy a povrchy

Lemon Touch
Alkohol

Podlahy,
obklady,
stoly, stolky,
křesla, zařízení nábytek,
parapety

Mytí a dezinfekce
malých ploch

Lemon Touch Big

Ubrousek

A,(B),T,M,V

Mint Touch
Big Extra

5 min.
KAS

Spray Lemon Fresh Neředěný

A,(B),T,M,V

Alkohol

5 min.

Unit Extra

1%

A,(B),V

Amin, KAS

SAL

2%

A,(B),(V)

Amin, KAS,
alkohol

Předem odstranit viditelné znečištění.
Otřít mopem / hadříkem smočeným
v roztoku dezinfekčního prostředku
Do zaschnutí a vody. Nechat ošetřenou plochu
uschnout.

Dle potřeby,
po znečištění,
po skončení
ordinační doby,
při sanitární úklidu

Odsávací zařízení

Min. 1× denně
(po skončení směny) Jet Plus
a dle potřeby

2,5%

A,(B),(V)

Alkohol,
KAS

5 min.

Nalít a propláchnou odsávací zařízení
a nechat působit přes noc, pak
propláchnout čištěnou vodou.

Rotační nástroje

Ihned po použití
ponořit do připraveného roztoku.

Neředný

A,(B),T,M

Alkohol,
hydroxid
draselny

15 min.

Nástroje zcela ponořit do připraveného roztoku na požadovanou dobu,
pak vyjmout a nechat oschnout.

Drill Plus

1%

Nástroje,
pomůcky,
přístroje,
odsávácí
zařízení,
otiskovací
hmoty

Stomatologické
nástroje

Ihned po použití
ponořit do připraveného roztoku

Instrument Plus

2%

A,(B),T,M,(V)

Přístroje
a pomůcky

Ihned po sejmutí
otisků, lžíce
po použití

Na konci dne,
Odstranění vodního dle potřeby
kamene
Dezinfekce sifonů,
odpadních jímek,
výlevek

Dle potřeby

2%

A,(B),T,V

Ubrousek

A,(B),T,M,V

30 min.

Nástroje zcela ponořit do připraveného roztoku na požadovanou dobu,
pak vyjmout a opláchnout čištěnou
vodou.

KAS, alkohol 15 min.
Alkohol
5 min.
KAS

Spray Lemon Fresh Neředěný

A,(B),T,M,V

Alkohol

5 min.

Form

4% / 6%

A,B,T,M,V

Alkohol,
amin,
biguanid

120 min.
/ 15 min.

Tray

10%

A,(B),T,M,V

Alkohol,
kyselina
sulfonová

4h

SAVO Prim
nebo dle výběru

3%

A, B, T,M, V

Chlór

30 min.

ProWash Fixi
nebo dle výběru

Neředěný

-

Kys.

-

Chloramix DT
nebo dle výběru

1 tableta
do výlevky

A, B, T, M, V

Chlór

30 min.

Pro každého klienta musí být k dispozici čisté, dezinfikované, event. sterilní pomůcky.
Při používání dezinfekčních přípravků se řídíme návodem na použití.
Pro úklid a dezinfekci používáme vlažnou vodu o teplotě 20 - 25 °C.
Používáme předepsané pracovní pomůcky.
Pro zabránění vzniku rezistence mikroorganismů střídáme přípravky s odlišnou aktivní látkou (interval min. 1× za měsíc).
Dávku dezinfekce odměříme přesně pomocí odměrky.
Pro zajištění potřebného účinku musí zůstat dezinfikovaná plocha / předmět vlhký po celou dobu expozice.
Silně znečištěné plochy je nutné nejprve očistit, pak dezinfikovat.
Plochy a předměty náhodně potřísněné biologickým materiálem (krev apod.) je nutné nejprve dezinfikovat, pak očistit.
Rychlá dezinfekce postřikem se aplikuje na suchý a čistý povrch.
Pozor - Přípravky na bázi chlóru mají bělící účinek!

Platnost od 6. 2. 2018

Amin,
biguanid

15 min.

Lemon Touch
Po použití,
Mint Touch
dle potřeby
Big Extra
(po skončení směny)

30 min.

60 min.

3%
Instrument Extra

Mytí a dezinfekce

Výlevky,
umyvadla,
toalety,
pisoáry,
bidety

Rychlé použití na malé plochy otřít
ubrouskem nebo postříkat sprejem.

Dezinfekce a mytí
podlah, ploch
a povrchů

Dezinfekce otisků
a otiskovacích lžic

Sanitární zařízení

Průběžně denně
při znečištění

Přístroje a pomůcky otřít ubrouskem
nebo postříkat sprejem a nechat
zaschnout, nepoužívat na citlivé
materiály na alkohol (plexi,
akrylát apod.).
Otisky vložit do připraveného roztoku
DENTACLEAN Form na požadovanou dobu, poté vyjmout a nechat
oschnout, lžíce vložit do připraveného roztoku DENTACLEAN Tray na
požadovanou dobu pak opláchnout
čištěnou vodou.
Aplikovat za okraj toaletní mísy tak,
aby přípravek pokryl celou plochu
mísy, nechat působit, opláchnout.

Vložit tabletu do výlevky
a nechat postupně rozpustit.

Vysvětlivky:
A účinnost na bakterie
B účinnost na viry
T účinnost na tuberkulocidní mykobakterie
C účinnost na bakteriální spóry
M účinnost na mykobakterie
V fungicidní účinek na mikoroskopické vláknité houby
(B) omezená virucidní účinnost (obalené viry)

Dostupné na dentaclean.cz

