ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ДЕЗІНФЕКЦІЇ ВІДДІЛЕННЯ НЕОНАТОЛОГІЇ
Область
застосування

Спосіб застосування

Періодичність використання

Засіб

Концентрація і експозиція

Хто виконує

У випадку необхідності. Після забруднення. У
всіх випадках перед хірургічною та після
гігієнічної дезінфекції рук
У випадку необхідності. Перед прийомом,
після перерви, після прийому кожного
пацієнта

Санософт
Деконтасофт

Концентрат, 2-3 мл на руки

Весь персонал

Дезодерм
Деконтадез

3 мл – 30 с.

Весь персонал

Руки і шкіра
Миття рук і шкіри
Гігієнічна дезінфекція
рук
Хірургічна дезінфекція
рук

Перед хірургічним втручанням

Дезодерм
Деконтадез

2 х 5 мл по 2 - 3 хв.

Операціний
персонал

Обробка ін’єкційного
поля

Перед пункціями і ін’єкціями.
Перед пункціями і ін’єкціями суглобів,
порожнин тіла і порожнистих органів

Дезодерм забарвл.
Деконтадез забарвл.

Стерильними марлевими тампонами,
змоченими засобом, 15 с. – 1 хв.

Лікарі, медичні
сестри

Догляд

За необхідності

Інструменти (ВМП з гуми, пластмаси, металів, скла, включно з ларингоскопами, хірургічними інструментами,
реанімаційним інвентарем (крім ендоскопів)
Відразу після використання інструменти у
розібраному вигляді занурюють у розчин
засобу, витримують відповідно до часу
Дезінфекція
експозиції вибраного режиму, виймають з
ємкості і відмивають від залишків розчину під
проточною холодною водою впродовж 1 хв.
Відразу після використання інструменти у
розібраному вигляді занурюють у розчин
Дезінфекція, суміщена з
засобу, витримують відповідно до часу
достерилізаційним
експозиції вибраного режиму, виймають з
очищенням
ємкості і відмивають від залишків розчину під
проточною холодною водою впродовж 1 хв.
Інструменти у розібраному вигляді занурюють
у розчин засобу, витримують відповідно до
Дезінфекція
часу експозиції вибраного режиму, виймають
з розчину і переносять у розчин із стерильною
високого рівня та
водо. Відмивання здійснюють протягом 3 хв.
стерилізація
при повному зануренні інструментів у
стерильну воду.

Фамідез® форте
Фамідез® Ендо

Фамідез® форте 1%, 60 хв./5 хв.*
Фамідез® Ендо1%, 60 хв./5 хв.*

Операційний
персонал,
медичні сестри

Фамідез® форте
Фамідез® Ендо

Фамідез® форте 1%, 60 хв./5 хв.*
Фамідез® Ендо 1%, 60 хв./5 хв.*

Операційний
персонал,
медичні сестри

Фамідез® форте

ДВР:
Фамідез® форте 2%, 15 хв.
Фамідез® Ендо 3%, 15 хв.
Стерилізація:
Фамідез® форте 6%, 120 хв.
Фамідез® Ендо 3%, 180 хв.

Операційний
персонал,
медичні сестри

Поверхні (кювези, медична апаратура, тонометри, маніпуляційні столи, загальні поверхні приміщень, санітарно-технічне
обладнання)
Дезінфекція невеликих і
важкодоступних
поверхонь шляхом
зрошування

Щоденно за необхідності: поверхні у
приміщенні, предмети обстановки,
інструменти простої конфігурації рівномірно
зросити засобом до повного зволоження

Дезінфекція
Щоденно і за необхідності: знезаражувані
профілактична, поточна,
поверхні протирають ганчір’ям, змоченим
заключна поверхонь
розчином засобу. Санітарно-технічне
приміщень, предметів
обладнання очищають щіткою або йоржом,
обстановки та догляду за змоченим розчином засобу. Саноксіл 006 не
хворими, приладів, ВМП,
потребує змивання водою з будь-яких
апаратів (включно з
поверхонь, Фамідез® , Фамідез® Комбі,
кювезами), санітарно- Санокварт – лише з тих, що не контактують із
технічного обладнання. шкірою пацієнта або продуктами харчування
Генеральні прибирання
* - при обробці ультразвуком

Фамідез® АФ Нью
Фамідез® АФ
Саноксіл 006

Саноксіл 006
Фамідез®
Фамідез® Комбі
Санокварт

Бактерії:
Фамідез® АФ Нью, нерозв. 30 с.
Фамідез® АФ, нерозв. 2 хв.
Саноксіл 006, нерозв. 15 хв.
Туберкульоз:
Фамідез® АФ Нью, нерозв. 30 с.
Фамідез® АФ, нерозв. 5 хв.
Саноксіл 006, нерозв. 60 хв.
Бактерії і віруси:
Саноксіл 006, нерозв. 15 хв.
Фамідез® , 0,25% 60 хв.
Фамідез® , 0,5% 30 хв.
Фамідез® Комбі, 0,25% 30 хв.
Фамідез® Комбі, 0,5% 15 хв.
Санокварт, 1,0 % 60 хв.
Санокварт,2,0% 15 хв.
Туберкульоз:
Саноксіл 006, нерозв. 60 хв.
Фамідез® Комбі, 0,25% 30 хв.
Фамідез® Комбі, 0,5% 15 хв.,

Медичні сестри,
санітари

Медичні сестри,
санітари

