Plan higieny przygotowania masek przeciwgazowych
i sprzêtu ochronnego
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Osoba odpowiedzialna

Mycie i dezynfekcja masek przeciwgazowych i kombinezonów ochronnych
Maski przeciwgazowe oraz ochronne kombinezony chemiczne konsekwentnie nale¿y myæ i dezynfekowaæ. Do tego celu powinny byæ u¿ywane profesjonalne rodki do mycia
i dezynfekcji, których kompatybilnoæ materia³owa zosta³a potwierdzona przez producenta sprzêtu (wskazane s¹ równie¿ inne, niezale¿ne certyfikaty). Skutecznoæ dzia³ania
tych rodków zosta³a udokumentowana Certyfikatem DGHM (Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii). Wszystkie substancje aktywne zawarte w tych preparatach
powinny siê bardzo dobrze wyp³ukiwaæ, aby na maskach i kombinezonach nie pozostawa³y ¿adne pozosta³oci czy osady.
Manualne mycie przy u¿yciu szczotki
lub cierki przed procesem
dezynfekcji poprzez zanurzenie

Preparat myj¹cy:
Sekusept Cleaner
Stê¿enie: 0,5-1,0%

l przy silnych zabrudzeniach po
æwiczeniach lub po u¿yciu

Manualne przygotowanie
masek przeciwgazowych
i kombinezonów
chemicznych

Manualna dezynfekcja w wannie
dezynfekcyjnej (poprzez zanurzenie)

Preparat dezynfekcyjny: Incidur
Stê¿enie: 2%
Czas: 15 minut

l po ka¿dym æwiczeniu, szczególnie
po ka¿dorazowym u¿yciu

Maszynowe przygotowanie
masek przeciwgazowych
i kombinezonów
chemicznych

Maszynowe mycie i dezynfekcja
(³¹cznie z p³ukaniem)

Preparat dezynfekcyjno-myj¹cy:
Eltra
Dozowanie: 5 g/l (wg DGHM)

l po ka¿dym æwiczeniu, szczególnie
po ka¿dorazowym u¿yciu

Manualne mycie i dezynfekcja
(³¹cznie z p³ukaniem i suszeniem)

Preparat dezynfekcyjny: Incidur
Stê¿enie: 2%
Czas: 15 minut

l po ka¿dym æwiczeniu, szczególnie
po ka¿dorazowym u¿yciu

Maszynowe mycie i dezynfekcja
(³¹cznie z p³ukaniem i suszeniem)

Preparat dezynfekcyjno-myj¹cy:
Eltra
Dozowanie: 5 g/l (wg DGHM)

l po ka¿dym æwiczeniu, szczególnie
po ka¿dorazowym u¿yciu

Maszynowe mycie, dezynfekcja
i suszenie w kabinie

Preparat dezynfekcyjno-myj¹cy:
Sekumatic FDR
Stê¿enie: 1%
Czas: 10 minut

l po ka¿dym æwiczeniu, szczególnie
po ka¿dorazowym u¿yciu

Wyposa¿enie:
l obuwie i rêkawice ochronne
l kaski i kombinezony
chroni¹ce przed ska¿eniem

Kombinezony chemiczne

Manualna dezynfekcja w przypadku
zagro¿enia w¹glikiem
Manualna dezynfekcja
masek, CSA, itp.
w przypadku zagro¿enia
w¹glikiem

Preparat dezynfekcyjny: Peresal
Stê¿enie: 5%
Czas: 15 minut

l po ka¿dorazowym u¿yciu

Osi¹gniêty efekt dezynfekcyjny, ale dalsze u¿ycie sprzêtu
nie jest gwarantowane

Mycie, dezynfekcja i pielêgnacja skóry, r¹k i stóp
W³anie skóra jest idealnym miejscem ¿ycia dla mikroorganizmów. Po zdezynfekowaniu masek przeciwgazowych i ochronnych kombinezonów chemicznych powstaje ryzyko,
¿e ulegn¹ one ponownej kontaminacji mikroorganizmami kolonizuj¹cymi skórê. Dlatego bezwarunkowo konieczne jest mycie i dezynfekcja r¹k przed ka¿d¹ dalsz¹ obróbk¹
masek, kombinezonów i czêci sprzêtu. Ponadto znacz¹c¹ rolê odgrywa pielêgnacja skóry, poniewa¿ tylko skóra zdrowa, nieuszkodzona jest gwarantem naturalnej bariery
ochronnej przed mikroorganizmami. Tak¿e stopy, obuwie i skarpety s¹ idealnym miejscem ¿ycia dla mikroorganizmów i dlatego powinny byæ regularnie dezynfekowane.

Rêce i skóra

Mycie r¹k

P³ynny preparat myj¹cy:
Manisoft

l w razie potrzeby
l przy widocznym zabrudzeniu
l po wyjciu z toalety

Dezynfekcja r¹k

Preparat dezynfekcyjny do r¹k:
Skinman soft
Dozowanie: 3 ml
Czas: 30 sekund

l przed za³o¿eniem
zdezynfekowanej maski
l po przerwie
l po wyjciu z toalety

Pielêgnacja r¹k

Preparat pielêgnacyjny
(nawil¿aj¹cy): Silona

l w razie potrzeby

Preparat pielêgnacyjny
o w³aciwociach ochronnych
(nat³uszczaj¹cy): Silona lipid
Profilaktyka przeciwgrzybicza

Preparat dezynfekcyjny:
Incidin M spray extra
Laudamonium

l w razie potrzeby

Stopy, obuwie i skarpety

Mycie, dezynfekcja sprzêtu do testów i powierzchni
Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e ju¿ zdezynfekowane maski przeciwgazowe i inny sprzêt mog¹ ponownie ulec kontaminacji drobnoustrojami. Dlatego te¿ ka¿de urz¹dzenie
testowe i ka¿da powierzchnia powinny byæ zdezynfekowane. Warunkiem skutecznej dezynfekcji powierzchni jest u¿ycie w³aciwego preparatu - powinien on znajdowaæ siê
na licie DGHM (Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii) i byæ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Poniewa¿ powierzchnie po ka¿dym u¿yciu zawsze
ulegaj¹ ponownej kontaminacji, procedury dezynfekcyjne musz¹ byæ regularnie powtarzane.
Dezynfekcja

Preparat dezynfekcyjny: Incidur
Stê¿enie: 2%
Czas: 15 minut

l przed sprawdzeniem
zdezynfekowanych masek

Du¿e powierzchnie i przedmioty:
Dezynfekcja i mycie przez
przecieranie

Preparat dezynfekcyjny: Incidur
Stê¿enie: 2%
Czas: 15 minut

l po zdjêciu zabrudzonych masek

G³owa testowa

Powierzchnie robocze
i przedmioty

Ma³e i trudno dostêpne
powierzchnie:
Dezynfekcja i mycie przez
spryskanie

Preparat dezynfekcyjny:
Incidur Spray
Stê¿enie: nierozcieñczony
Czas: 1 minuta

l po zdjêciu zabrudzonych masek

Ma³e powierzchnie i przedmioty:
Dezynfekcja i mycie przez
przecieranie

Preparat dezynfekcyjny
(gotowy do u¿ycia):
Incides N

l po zdjêciu zabrudzonych masek

Mycie zlewów ze stali nierdzewnej

Preparat myj¹cy do stali
nierdzewnej: Helios

l w razie potrzeby

Konserwacja zlewów ze stali
nierdzewnej

Preparat konserwuj¹cy do stali
nierdzewnej: Chromol

l w razie potrzeby

Dezynfekcja i mycie przez
przecieranie

Preparat dezynfekcyjny: Incidur
Stê¿enie: 2%
Czas: 15 minut

l po ka¿dym dniu roboczym

Dezynfekcja i mycie przez
przecieranie

Preparat dezynfekcyjny: Incidur
Stê¿enie: 2%
Czas: 15 minut

l raz na tydzieñ

Pod³ogi

Szafa susz¹ca

Pranie, czyszczenie i impregnacja odzie¿y ochronnej
Odzie¿ ochronna ze swej nazwy i definicji spe³nia funkcjê ochrony cia³a jej u¿ytkownika. Utrzymanie tej odzie¿y w czystoci jest zatem nie tylko kwesti¹ estetyki, ale
i bezpieczeñstwa pracy. W wiêkszoci przypadków specjalna odzie¿ ochronna zachowuje swoje walory u¿ytkowe pod warunkiem regularnej i w³aciwej konserwacji, tzn.
prania i nadawania dodatkowych zabezpieczeñ, np. impregnacji. Konserwacjê odzie¿y ochronnej nale¿y wykonywaæ przy zastosowaniu sprawdzonych, profesjonalnych
rodków pior¹cych i impregnuj¹cych.
Maszynowe pranie

Specjalny rodek pior¹cy:
Usona Liquid

l w razie potrzeby

Maszynowe pranie

Powierzchniowo-czynny rodek
wspomagaj¹cy (przy odzie¿y
silnie zabrudzonej olejami,
t³uszczami, sadz¹):
Triplex energy plus

l w razie potrzeby

Maszynowa impregnacja

Impregnat: Saprit protect plus

l w razie potrzeby

Odzie¿ ochronna

Powy¿szy plan higieny jest tylko propozycj¹. Jego przyjêcie i stosowanie nie zwalnia u¿ytkownika z obowi¹zku kontrolowania jego wa¿noci i aktualizowania.
Dok³adne informacje na temat spektrum dzia³ania poszczególnych preparatów w ww. czasach i stê¿eniach s¹ podane na ulotkach informacyjnych i oryginalnych etykietach
na opakowaniach produktów.
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