Dezinfekční řád – nástroje a ruce
Oblast použití

Nástroje z
chirurgické
oceli,
pomůcky
z kovu,
plastu, skla,
aj.

Hygienická
dezinfekce
kůže

Chirurgická
dezinfekce
rukou

Dezinfekce
kůže

Četnost

po použití

po použití

na začátku
pracovní
směny; po
použití toalety;
před jídlem
při
kontaminaci;
před a po
vyšetření
pacienta; před
výdejem stravy
před vpichem;
před
zavedením
kanyly; před
operačním
zákrokem

AMOENÉ, s.r.o., Příbor
Název
přípravku

Účinno
st

Koncentrace
aplikačního
roztoku

LAVOSEPT K roztok

AV

koncentrát

LAVOSEPT K koncentrát

AV

umýt ruce mýdlem
a nanést na suchou
pokožku

LAVOSEPT
KŮŽE

ABV

koncentrát

30 s

umýt ruce mýdlem
a nanést na suchou
pokožku
opakovaně po
dobu 5 min

LAVOSEPT
KŮŽE GEL

ABV

2 x 5 ml

5 min

místo vpichu
dokonale smočit,
nechat zaschnout,
případně rozetřít
tampónem

LAVOSEPT
KŮŽE

ABV

koncentrát

30 s

Způsob aplikace
ponořit do
pracovního
roztoku, po
expozici
opláchnout vodou
ponořit do
pracovního
roztoku, po
expozici
opláchnout vodou

0,5 – 1,0%

Expozice

30 min

30 min

Dezinfekční přípravky ředíme zpravidla ve vodě 20 – 25 °C.
Při manipulaci, při přípravě a následné práci s aplikačními roztoky dezinfekčních přípravků je nutné se řídit
pokyny a návodem, který udává výrobce zpravidla na obalu výrobků, příp. v příbalovém informačním letáku.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy čtěte údaje uvedené na obalu.

A
V
B

baktericidní (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus
vulgaris)
fungicidní (Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum)
virucidní (E. coli bakterifág phi X 174 a hostitelská E. coli)

Dezinfekční řád – plochy

AMOENÉ, s.r.o., Příbor
Četnost

Způsob aplikace

Název
přípravku

Účin
nost

Koncentrace
aplikačního
roztoku

1x denně a při
kontaminaci

setřít namokro a
nechat uschnout

LAVOSEPT K
koncentrát

AV

0,5 – 1,0%

30 min

Rychlá
dezinfekce –
malé plochy
a předměty
(vozíky, kliky,
stoly,
odpadkové
koše,
nábytek, aj.)

3x denně a při
kontaminaci

rychlá dezinfekce
postřikem –
nastříkat a po
expozici
opláchnout

AV

koncentrát

30 min

Vany

po každém
použití

nastříkat a po
expozici
opláchnout

AV

koncentrát

30 min

AV

koncentrát

30 min

Oblast použití

Podlahy a
obklady,
chodby

Sociální
zařízení –
nastříkat a po
podlaha, WC,
2x denně
expozici
umyvadla,
opláchnout
výlevky
Dezinfekční přípravky ředíme zpravidla ve vodě 20 – 25 °C.

LAVOSEPT K
roztok
ve spreji

LAVOSEPT K
roztok
ve spreji
LAVOSEPT K
roztok
ve spreji

Expozice

Při manipulaci, při přípravě a následné práci s aplikačními roztoky dezinfekčních přípravků je nutné se řídit pokyny a
návodem, který udává výrobce zpravidla na obalu výrobků, příp. v příbalovém informačním letáku.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy čtěte údaje uvedené na obalu.
A
V
B

baktericidní (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus
vulgaris)
fungicidní (Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum)
virucidní (E. coli bakterifág phi X 174 a hostitelská E. coli)

Kontakt na výrobce: Amoené s.r.o., B. Němcové 1238, Příbor, 742 58
marketing@amoene.cz
+420 720 403 443

