PLAN HIGIENY GABINETU STOMATOLOGICZNEGO
CO?

Obiekt

JAK?

Czynnoæ

CZYM?

rodki dezynfekcyjne /
procedury

KIEDY?

Zastosowanie

KTO?

Osoba odpowiedzialna

Dozowanie preparatów do dezynfekcji, mycia
i pielêgnacji r¹k z dozownika ³okciowego
Dermados.
Dezynfekcja r¹k
Nanieæ preparat na d³onie, rozprowadziæ,
wcieraæ, zwil¿yæ wod¹, myæ rêce przez
nastêpne 30 sekund, a nastêpnie sp³ukaæ
wod¹ (wg CEN 1499).

Preparat: Skinman scrub
Dozowanie: 3 ml
Czas: 30 sek. + 30 sek. (po zwil¿eniu)

Higieniczna dezynfekcja r¹k

Preparat dezynfekcyjny pobraæ z dozownika
³okciowego, nanieæ na rêce, wcieraæ.
Po dezynfekcji za³o¿yæ rêkawiczki jednorazowe.

Preparat: Skinman soft
Spitaderm
Skinman complete
Dozowanie: 3 ml
Czas: 30 sekund

Chirurgiczna dezynfekcja r¹k

Preparat dezynfekcyjny pobraæ z dozownika
³okciowego, nanieæ na rêce, wcieraæ w d³onie
i przedramiona w podanym czasie.
Czynnoæ powtórzyæ.
Po dezynfekcji za³o¿yæ rêkawiczki jednorazowe.

Preparat: Skinman soft
Spitaderm
Skinman complete
Dozowanie: 2 x 5 ml
Czas: 2 x 1,5 min. (Skinman soft, Spitaderm)
90 sek. (Skinman complete)

l przed ka¿dym zabiegiem chirurgicznym

Pobraæ z dozownika p³yn myj¹cy, nanieæ na
zwil¿one d³onie i umyæ. Osuszyæ rêcznikiem
jednorazowym.

P³ynny preparat myj¹cy:
Manisoft
Seraman medical

l w razie potrzeby
l przed ka¿dym przyst¹pieniem do
pracy

Z dozownika nanieæ na skórê i wetrzeæ.

Preparat pielêgnacyjny (nawil¿aj¹cy):
Silonda
Preparat pielêgnacyjny o w³aciwociach
ochronnych (nat³uszczaj¹cy):
Silonda lipid

l w razie potrzeby (kilka razy dziennie)

Dezynfekcja poprzez p³ukanie lub
tamponowanie.

Preparat: Skinsept oral
(gotowy do u¿ycia)
Dozowanie: 10 ml
Czas: minimum 1 min.
Preparat: Oralsept  Chlorhexidine
Mouthwash (gotowy do u¿ycia)
Dozowanie: 10 ml
Czas: 1 min.

l przed i po zabiegach w obrêbie jamy
ustnej
l w razie potrzeby

Manualna dezynfekcja (chemiczna) w wannie
dezynfekcyjnej:
narzêdzia zanurzyæ w roztworze rodka
myj¹co-dezynfekcyjnego.

Preparat: Sekusept Pulver + Aktywator
Stê¿enie: 2%+2% Aktywatora
Czas: 30 min.
Preparat: Sekusept Plus
Stê¿enie i czas: 1,5% - 1 godz.
2,5% - 30 min.
4% - 15 min.
Preparat: Seku Extra
Stê¿enie i czas: 2% - 1 godz.
3% - 30 min.
4% - 15 min.

l bezporednio po u¿yciu

Maszynowe mycie i dezynfekcja w
urz¹dzeniach myj¹co-dezynfekcyjnych
(dezynfekcja termiczna lub chemicznotermiczna).

Paleta produktów Sekumatic

l bezporednio po u¿yciu

Po procesie dezynfekcji narzêdzia wyj¹æ z
roztworu, op³ukaæ, osuszyæ i posortowaæ.
Narzêdzia z elementami ruchomymi poddaæ
konserwacji poprzez spryskanie w miejscach
ruchomych.
Poddaæ sterylizacji.

Preparat konserwuj¹cy:
Sekumatic IS (gotowy do u¿ycia)

l po procesie dezynfekcji, przed
sterylizacj¹

Dezynfekcja bez u¿ycia ultradwiêków:
narzêdzia zanurzyæ w gotowym do u¿ycia
preparacie dezynfekcyjnym w pojemniku
Sekudrillbox.

Preparat: Sekudrill
Dozowanie: nierozcieñczony
Czas: 15 min. (wg DGHM)

l bezporednio po u¿yciu

Dezynfekcja w myjce ultradwiêkowej.

Preparat: Sekudrill
Dozowanie: nierozcieñczony
Czas: 10 min. (wg DGHM)

Higieniczne mycie /
dekontaminacja r¹k

l przed przyst¹pieniem do pracy
l w ka¿dym przypadku kontaminacji
l po zmianie rêkawiczek
l przed i po ka¿dym zabiegu

Mycie r¹k

Pielêgnacja r¹k

Profilaktyka jamy ustnej.

Narzêdzia stomatologiczne,
instrumenty i urz¹dzenia
pomocnicze

Narzêdzia obrotowe (np. wiert³a,
frezy, tarcze szlifierskie, kamienie
cierne)

Po procesie dezynfekcji narzêdzia wyj¹æ,
op³ukaæ, osuszyæ. Poddaæ sterylizacji.
Dezynfekcja i zewnêtrzne oczyszczanie.

l w celu utrzymania w³aciwej higieny
jamy ustnej
l w razie potrzeby

l po procesie dezynfekcji
Preparat:
Incidin Liquid Spray (gotowy do u¿ycia)
Incides N (chusteczki dezynfekcyjne)
Czas: 5 min.

l po ka¿dym pacjencie
l w razie potrzeby

Koñcówki stomatologiczne:
turbiny, k¹tnice, prostnice

Po zewnêtrznym oczyszczeniu i dezynfekcji
koñcówki nale¿y poddaæ wewnêtrznemu
oczyszczaniu i konserwacji (wg wskazañ
podanych przez producenta), a nastêpnie
poddaæ procesowi sterylizacji
(autoklawowaniu).

Protezy zêbowe, aparaty
ortodontyczne, wyciski
protetyczne i ortodontyczne

Oczyszczanie i dezynfekcja.

Preparat: Sekusept Pulver + Aktywator
Stê¿enie: 2%+2% Aktywatora
Czas: 30 min.

l bezporednio po wykonaniu
l w razie potrzeby

Mycie i dezynfekcja systemów ss¹cych:
1. Zasysaæ zimn¹ wodê (ok. 200 ml).
2. Zassaæ 1 porcjê preparatu.
(w przypadku dezynfekcji ssaka powtórzyæ
kroki 1-2).
3. Pozostawiæ pod dzia³aniem preparatu.

Preparat: Dekaseptol Gel
(gotowy do u¿ycia)
Dozowanie: 15 ml (1 porcja)
Czas: 5 min.

l po zakoñczonym dniu pracy
l w razie potrzeby

Szybka dezynfekcja powierzchni poprzez
spryskanie lub przetarcie:
spryskaæ lub przetrzeæ gotowym do u¿ycia
preparatem dezynfekcyjnym przeznaczonym
do szybkiej dezynfekcji powierzchni
(wg DGHM).

Preparat: Incidin Liquid Spray
Incidur Spray
Stê¿enie: nierozcieñczony
Czas: 1 min.
Chusteczki dezynfekcyjne:
Incides N
Czas: 1 min.

l przed i po ka¿dym zabiegu
l po ka¿dym przypadku kontaminacji
l w razie potrzeby

Szybka dezynfekcja i mycie przez spryskanie
lub przetarcie:
nierozcieñczonym preparatem spryskaæ lub
zmyæ dezynfekowane powierzchnie,
pozostawiæ na krótk¹ chwilê i zetrzeæ
jednorazowym rêcznikiem. W przypadku
widocznych t³ustych pozosta³oci (np. kremów,
emulsji, maci) nale¿y usun¹æ je przed
dezynfekcj¹ przy pomocy jednorazowego
rêcznika.

Preparat: Incidin Foam
(gotowy do u¿ycia)
Czas: 1 min.

l przed i po ka¿dym zabiegu
l po ka¿dym przypadku kontaminacji
l w razie potrzeby

Mycie i dezynfekcja cian, pod³óg:
przygotowaæ roztwór preparatu dezynfekcyjnomyj¹cego, zmyæ nim dezynfekowane
powierzchnie. Nie sp³ukiwaæ.

Preparat: Incidin Plus
Stê¿enie: 2%
Czas: 15 min.
Preparat: Medicarine
Dozowanie: 1 tabletka / 1,5 l wody
Czas: 15 min.
Preparat: Actichlor Plus
Dozowanie: 1 tabletka / 1 l wody
Czas: 15 min.
Preparat: Laudamonium
Stê¿enie: 2%
Czas: 1 godz.

l po zakoñczonym dniu pracy
l w razie potrzeby

Zasypywanie plam krwi, wydalin, wydzielin:
zasypaæ ska¿one miejsce do ca³kowitego
pokrycia zanieczyszczenia. Pozostawiæ na
czas dezaktywacji, a nastêpnie osuszyæ
u¿ywaj¹c do tego celu rêczników
jednorazowych.
Nastêpnie przeprowadziæ dezynfekcjê
powierzchni i wytrzeæ powierzchniê wilgotnym
rêcznikiem jednorazowym.
Wszystkie pozosta³e odpady odpowiednio
zabezpieczyæ i przekazaæ do utylizacji.

Preparat: Actichlor Granules
(gotowy do u¿ycia)
Czas: 2 min.

l w razie potrzeby

Dezynfekcja chemiczno-termiczna w procesie
prania:
praæ w pralce z zastosowaniem rodka pior¹codezynfekuj¹cego w temperaturze 65°C wg
wskazówek podanych na opakowaniu
produktu.

Preparat: Eltra
Dozowanie: 5 g / 1 l wody (wg DGHM)

Systemy ss¹ce (rêkaw ssaka,
linoci¹gu, ssaka chirurgicznego), miska spluwaczki

Ma³e i trudno dostêpne
powierzchnie (np. blaty robocze,
sto³y, unit i inne przedmioty
ulegaj¹ce kontaminacji) odporne
na dzia³anie alkoholi

Fotele stomatologiczne, meble
i inne ma³e powierzchnie
i przedmioty ulegaj¹ce
kontaminacji nieodporne na
dzia³anie alkoholi

Mycie i dezynfekcja spluwaczki:
1. Wylaæ porcjê preparatu na spluwaczkê.
2. Rozprowadziæ przy pomocy szczotki i
pozostawiæ pod dzia³aniem preparatu.
3. Nastêpnie sp³ukaæ spluwaczkê strumieniem
wody i wyczyciæ przy pomocy szczotki.

Pomieszczenia, a w nich
szczególnie pod³ogi oraz inne
twarde, zmywalne powierzchnie

Wszelkie powierzchnie
zanieczyszczone substancj¹
organiczn¹

Bielizna zanieczyszczona
drobnoustrojami np. odzie¿
ochronna personelu, serwety,
chusty

Zu¿yty sprzêt jednorazowy
i medyczne odpady
niebezpieczne

l po ka¿dym pacjencie

Wszystkie zu¿yte ig³y, strzykawki (sprzêt
jednorazowy) i odpady zbieraæ natychmiast
po u¿yciu do specjalnie oznakowanych
pojemników przeznaczonych do tego celu
(zgodnie z opini¹ PZH nr DZ/17/01 mo¿na do
tego celu u¿yæ kanistrów po rodkach
dezynfekcyjnych Ecolab. Po nape³nieniu do
2/3 objêtoci kanister nale¿y zamkn¹æ nakrêtk¹
przy pomocy specjalnego klucza 
uniemo¿liwia to rêczne odkrêcenie nakrêtki).
Nastêpnie przekazaæ do unieszkodliwienia postêpowaæ zgodnie z zaleceniami s³u¿b
sanitarnych.

Chusteczki dezynfekcyjne:
Sani-Cloth Active
Czas: 1 min.

Preparat: Medicarine
Dozowanie: 1 tabletka / 1,5 l wody
Czas: 15 min.
Preparat: Actichlor Plus
Dozowanie: 1 tabletka / 1 l wody
Czas: 15 min.
l po u¿yciu
l odzie¿ ochronn¹ nale¿y zmieniaæ
minimum 2 razy na tydzieñ lub
ka¿dorazowo po zabrudzeniu

l bezporednio po u¿yciu
MATERIA£ ZAKANY
Miejsce pochodzenia
Rodzaj odpadów
Data zamkniêcia pojemnika
Znak identyfikacyjny osoby zamykaj¹cej
UWAGA Po nape³nieniu do 2/3 objêtoci, pojemnik szczelnie zamkn¹æ i przekazaæ do
unieszkodliwienia

ODPADY
SZPITALNE

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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B³ony luzowe jamy ustnej

