
Because Quality Matters

Denně

Denně

Týdně

Periodicky

Nástroje   
dezinfekce,   
sterilizace

Vrtáky, gumy k leštění, 
tělesa k leštění,  
ZR-kartáče 

 
Nástroje zubního 
lékaře
(např. technické kleště) 
   

 
Výměna lázně

doplňky:

1.  okamžitě po použití vložit do dezinfekční lázně nebo myčky

2. opláchnout vodou, zkontrolovat čistotu (popř. znovu umýt), vysušit, v 
případě potřeby naolejovat, zkontrolovat funkčnost a zapojení

3.   extrakční kleště a jiné chirurgické nástroje sterilně zabalit,   
opatřit datumem a zavařit

4.  sterilizovat v autoklávu (jen termorezistentní nástroje)

1.  okamžitě po použití vložit do dezinfekční lázně nebo myčky

2.  eventuální zbytky odstranit mechanicky,     
popř. ošetření zopakovat

3.  vrtáky neumývat! Jen položit na papírovou utěrku a nechat vyschnout

4.   jiné díly umýt vodou, zkontrolovat čistotu, vysušit (v případě potřeby 
vysterilizovat), uskladnit  

1.  dezinfekce utřením

2.  při kontaminaci se slinami nebo krví, vydezinfikovat v lázni nebo myčce 
jako u nástrojů

3.  sterilizovat pouze, pokud jsou termorezistentní

4.  kleště dle potřeby namazat olejem 

vyměnit pracovní roztoky týdně nebo při znečištění. Dezinfekci založenou na 
kyselině peroctové měnit denně. 

OROCID-MULTISEPT® Plus 
OROLIN® Perasept

OROLIN® Burbath

  
ISORAPID® Spray 
ISORAPID® Liquid   
DENTIRO® Sensitive 
DENTIRO® Wipes   
ISORAPID® XXL Wipes

Bezpečnostní oděv
· při každém ošetření používat zásadně jednorázové rukavice

· používat běžné rukavice pro domácnost v infekční (červené) zóně ve   
  steri-místnosti

· používat ochranné brýle a roušku na ústa při práci, kde může dojít k             
uvolňování aerosolů.        

· Bezpečnostní oděv měnit každý den!

doplňky:

Manipulace s odpadem
· špičaté, ostré a rozbitné předměty vložit do uzavíratelného, pro tekutiny         
  nepropustného speciálního kontejneru. 

· odpad, obsahující amalgám vložit do pevných,       
  zápach absorbujících nádob

· chemikálie pro rentgen a snímky odstranit ve speciální      
  nádobě (dodržovat úřední předpisy)

zmocněnec pro hygienu: toxikologický institut:

 nemocnice:

 jiné: 

distributor:

Po každém / před každým pacientem
Ruce
dezinfikovat, případně umýt

doplňky: všichni zaměstnanci, jejichž ruce  

 by mohly být kontaminované

Instrumenty
dezinfikovat všechny kontaminované nástroje a nářadí,opláchnout, zaba-
lit, vysterilizovat (dle potřeby) a poté pečlivě uschovat.

doplňky: odpovědná zaměstnankyně: 

Dezinfikovat pracovní plochu, nábytek a všechny pevné aparáty 
v okruhu 1,5 m na pracovním místě
například:
· posuvný stolek na nástroje
· křeslo pacienta (opěrka hlavy, opěradlo pro ruce)
· ruční a úhlové díly, turbínu, multifunkční stříkačky
· rukojeti celé jendotky včetně křesla, lampy a všech použitých zásuvek
· veškeré ovládací knoflíky
· plivátko
· násadce odsávače slin a odsávací hadice
· tubus rentgenu (rukojeť, spoušť) byl-li použit
· všechny použité malé přístroje, jako např. polymerizační lampu a jiné    
 předměty (např. věci na psaní)

doplňky: odpovědná zaměstnankyně:

Odsávací zařízení
umýt, odsát vodu 

Pracovní plochy v ordinaci
dezinfikovat

Odpad
odstranit

doplňky: odpovědná zaměstnankyně:

Po ukončení práce
Odsávací zařízení
umýt (aspirovat dvěma litry čistícího roztoku)

Umývadlo, armatury, podlahu v ordinaci,     
steri-místnosti, čekárnu a WC
umýt a dezinfikovat

doplňky: odpovědná zaměstnankyně:

Po ukončení práce
Všechny povrchové plochy jako
· rukojeti zásuvek, autoklávu a sanitární zařízení
· kliky od dveří
· telefonní sluchátko, komunikační zařízení
čistit a dezinfikovat 

RTG vyvolávač filmů
dezinfikovat zvenčí

Lázně pro nástroje (včetně UZ čističky a vany na otisky)
vyměnit roztok (doporučuje se denní výměna)

doplňky: odpovědná zaměstnankyně:

Měsíčně (nejméně 1 až 2-krát)
Autokláv
zkontrolovat funkčnost autoklávu v souladu s předpisy

Často používané zásuvky

umýt a vydezinfikovat zevnitř

Čtvrtročně
Chladničku zevnitř a zvenčí
dezinfikovat (dle potřeby i častěji)

Půlročně
Sterilně zabalené instrumenty
zavařit do nových sterilních balení, označit datumem a vysterilizovat

doplňky:     odpovědná zaměstnankyně:  

Upozornění k použití

NÁSTROJE A NÁŘADÍ Doporučené produkty

Plán hygieny

doplňky:

Malé povrchové plochy
(např. posuvný stolek na 
nástroje, malé přístroje, 
rukojeti,  ovládací ele-
menty, kliky u dveří)

Podlahy, velké praco-
vní plochy a sanitární 
zařízení

dezinfekce nastříkáním a utřením

ujistěte se, že všechny plochy jsou kompletně vlhké 
 
 
 
dezinfekce vlhkým hadrem (mopem) 
ujistěte se, že všechny plochy jsou kompletně vlhké 

ISORAPID® Spray   
ISORAPID® Liquid 
DENTIRO® (dle vaší volby) 
DENTIRO® Wipes  
ISORAPID® XXL Wipes

OROLIN® OP-Forte AF  
ISORAPID® Floor 

Odsávací zařízení 
 

Otisky 
 

doplňky: 

po každém pacientovi propláchnout dostatkem vody 
po ukončení práce propláchnout čistícím prostředkem, dezinfikovat 
minimálně jednou nebo dvakrát týdně.

dezinfekce a čištění v dezinfekční lázni     
         
dezinfekce sprejem

ORO CLEAN® Liquid  
ORO CLEAN® Plus 

 
ASEPTOPRINT® Liquid 
  
ASEPTOPRINT® Spray

Péče, dezinfekce

doplňky:

1.  umýt tekutým mýdlem před začátkem práce i ukončením práce a   
při přerušení práce nebo při viditelném znečištění

2. vysušit jednorázovým ručníkem

3.  dezinfikovat před a po každém ošetření, natažení rukavic k vyšetření a při 
opouštění operačního sálu nebo dle potřeby

4. několikrát denně aplikovat krém na ruce

OROLIN® Lotion 

OROSEPT® Solution 
OROMED® Gel

OROCREME 

RUcE Doporučené produkty

doplňky:

PlOchy Doporučené produkty

ODSÁvAcÍ zAŘÍzENÍ & OTiSky   Doporučené produkty
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