
Přípravek Koncentrace Doba působení Účinnost Kdy Jak

Ruce

Sterillium® konc. 30 s AB1TM(V)

Sterillium® classic pure konc. 30 s A(B+)TM(V)

Sterillium® med konc. 30 s ABTMV

Sterillium® Gel pure konc. 1 min ABTMV

mytí Baktolin® pure
na začátku pracovní směny; při 

znečištěných rukách; po použití toalety; 

před jídlem

nanést na mokré ruce, napěnit, 

opláchnout

Baktolan® lotion (pure)

Baktolan® balm (pure)

Baktolan® protect+ pure

Kůže

neporušená kůže Cutasept® F konc. 15 s AB1T(V)
před vpichem injekce; před zavedením 

kanyly na místech chudých na potní 

žlázy

rány, sliznice

0,5% 15 min

2% 5 min

Plochy

Bacillol® AF konc. 1 min A(B+)TM(V)

Bacillol® 30 Sensitive Foam konc.
1 min

3 min

AB1(V)

AB1TM(V)

Bacillol® Tissues utěrka 1 min AB1TM(V)

Bacillol® 30 Sensitive Tissues utěrka
1 min

3 min

AB1(V)

AB1TM(V)

Mikrobac® Tissues utěrka 30 s A(B+)(V)

2 min A(B+)V

5 min ABV

0,5% 60 min

1% 30 min

0,5% 60 min

1% 15 min

1,5% 60 min ABTV

A1

B

(B+) omezené spektrum virucidní účinnosti (Adenovirus, norovirus (MNV)) dle ČSN EN 14476 A2

B1

T1

M1

V1

(V)

C1

baktericidní (vč. MRSA) podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 16615 nebo dle testovacích metod DGHM/VAH

fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans ), ČSN EN 16615 nebo dle testovacích metod DGHM/VAH

virucidní podle ČSN EN 14476 (Adenovirus, poliovirus, norovirus (MNV))

virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle ČSN EN 14476 A2 (Vacciniavirus) nebo podle DVV/RKI (Vacciniavirus, BVDV )

po použití UZ sondy pro transrektální, 

transvaginální nebo abdominální 

vyšetření
Mikrobac® Virucidal Tissues

nastříkat na celou plochu, rozetřít a 

udržovat vlhké po celou expoziční dobu

otřít utěrkou celou dezinfikovanou plochu a 

udržovat vlhké po celou expoziční dobu

rozevřený nástroj vložit do roztoku, po 

uplynutí expoziční doby vyjmout, 

opláchnout a osušit

Nástroje

DEZINFEKČNÍ PROGRAM
pro ambulance lékařů

hygienická dezinfekce rukou - vtírat do 

rukou tak, aby byly po celou dobu 

aplikace vlhké

péče a 

regenerace
vetřít do suchých rukou

nanést rozprašovačem, rozetřít 

tampónem

při pocitu vysušených rukou, několikrát 

za směnu

hygienická 

dezinfekce rukou

před a po kontaktu s pacientem; po 

kontaktu s kontaminovanými místy; 

před výkony vyžadující aseptické 

podmínky, po kontaktu s tělními 

tekutinami

AB1(V)
běžné nástroje 

(nůžky, pinzety, 

skalpely,…)

Bomix® plus

ihned po použití nástroje

sporicidní podle ČSN EN 14347 nebo na spóry Clostridium difficile

utěrka

dezinfekce                

s čisticím 

účinkem

dezinfikovat metodou navlhčit - rozetřít; 

neosušovat

všechny prostory - denně na vlhko  

odběrová místa - 3x denně

otřít utěrkou

Mikrobac® forte AB1(V)

kontaktní 

povrchy

tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH

mykobaktericidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH

fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger ), ČSN EN 16615 nebo dle testovacích metod DGHM/VAH

ultrazvukové 

sondy

Kohrsolin® FF
AB1(V)

po kontaminaci plochy


