
 co 
 Obiekt, który należy poddać konserwacji 

 jak 
 Rodzaj konserwacji 

 czym 
 Środek roboczy (np. środek do dezynfekcji, ujęty w wykazie VAH), 

preparat, dozowanie1), czas działania1) 

 kiedy 
 Moment, cykl, kolejność działań

higienicznych 

 kto 
 Nazwisko i podpis osoby

odpowiedzialnej 

 Instrumenty 

 Instrumenty i narzędzia do 
 celów ogólnych lub do chirurgii szczękowej, 
np. łyżki do wycisków, tacki, kasety, tace, 
elementy szklane 

 Instrumenty obrotowe do 
 celów ogólnych, odbudowujących lub 
do chirurgii szczękowej, np. polerowania, 
wiercenia, frezowania, szlifowania, 
wygładzania 

 Oczyszczanie instrumentów: 

1.    Prawidłowe przygotowanie do oczyszczenia i zabezpieczony 
przed skażeniem transport do miejsca oczyszczania 

2.    Usunięcie większych zabrudzeń organicznych za pomocą 
chusteczki 

3.   Czyszczenie i dezynfekcja 
3.1   Chemicznie na mokro: 

▪   Pełne zanurzenie instrumentów rozłożonych lub z otwartymi 
przegubami, bez opakowań w roztworze środka czyszczącego/
dezynfekującego, czyszczenie mechaniczne (ew. kąpiel 
ultradźwiękowa), płukanie wodą 

▪   Dezynfekcja chemiczna, po upływie czasu działania płukanie 
odpowiednią wodą, wysuszenie 

3.2   Maszynowo: 
▪   Dezynfekcja w termodezynfektorze zgodnie z zaleceniami 

producenta, czyszczenie, wysuszenie 
4.    Kontrola czystości, braku uszkodzeń, ewentualnie powtórzenie 

kroku 3 
5.   Identyfi kacja 
6.   Pielęgnacja i utrzymanie we właściwym stanie 
7.   Kontrola działania 
8.   Oznaczenie (zgodnie z wymogami) 
9.    Sterylizacja parowa za pomocą skutecznego, certyfi kowanego 

procesu: 
9.1    Instrumenty niekrytyczne*; nie jest konieczna sterylizacja parowa 
9.2    Instrumenty częściowo krytyczne**; nieopakowane na tackach, 

sitach, kasetach, stojakach, tacach itp. lub w opakowaniach steryliza-
cyjnych zgodnych z normą EN 868 

9.3    Instrumenty krytyczne***; opakowanie sterylizacyjne zgodnie 
z normą EN 868 

10.   Udokumentowane dopuszczenie produktu medycznego do użycia 
11.    Zabezpieczone przed skażeniem magazynowanie, okres 

magazynowania zgodnie z normą EN 868 

 Do instrumentarium ogólnego i chirurgicznego: 
Dezynfekcja: ID 212, ID 212 forte, ID 213 
 Czyszczenie: ID 2152, 2% (20 ml/l wody), 
 15 min 

 Do instrumentów obrotowych: 
 Dezynfekcja: ID 220,
bez rozcieńczania 
 Czyszczenie: ID 2152,
2% (20 ml/l wody), 15 min. 

 Urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji: 

 Program: 
 Temperatura/czas działania: 

 Sterylizator parowy: autoklaw 

 Program: 
 Temperatura/czas działania: 

 Po każdym użyciu, po zabrudzeniu, 
po obróbce przedmiotów stomatolo-
gicznych, które nie zostały wystarcza-
jąco zdezynfekowane   suszenie 
w termodezynfektorze przed dezyn-
fekcją, nie dłużej niż 6 godz. 

 Instrumenty przenoszące 
 np. rękojeści od mikrosilników, prostnice 

 Urządzenia dodatkowe 
 z/bez podawania cieczy i/lub powietrza 
lub cząsteczek, piaskarki 

 Oczyszczanie wykonuje się identycznie jak w przypadku 
powyższych instrumentów (krok 3 i 9 zgodnie z zaleceniami 
producenta) 

 Na zewnątrz: dezynfekcja powierzchniowa przez przecieranie
i czyszczenie 

 Wewnątrz: czyszczenie i pielęgnacja (nasmarowanie elementów 
wewnętrznych) 

 Oczyszczanie maszynowe: 
 Dezynfekcja/czyszczenie np. w termodezynfektorze 
 Czyszczenie wewnętrzne i konserwacja części wewnętrznych 

 FD multi wipes, FD multi wipes compact,
chusteczki jednorazowe: 
 FD 322, bez rozcieńczania, 1 min wg VAH 
 FD 333, bez rozcieńczania, 1 min wg VAH 
 FD 333 forte, bez rozcieńczania, 
1 min wg VAH 
FD 366 sensitive, bez rozcieńczania, 
1 min wg VAH 
 FD 333 wipes, bez rozcieńczania, 
1 min wg VAH 
 FD 333 forte premium wipes, 
FD 333 forte wipes bez rozcieńczania,
1 min wg VAH
FD 350 chusteczki dezynfekujące,
bez rozcieńczania, 1 min wg VAH 
 FD 366 sensitive wipes, FD 366 sensitive 
top wipes bez rozcieńczania, 1 min wg VAH 
 Preparat, urządzenie: 
 Urządzenie: 
 Program: 
 Temperatura/czas działania: 

 po skażeniu, 
 po obróbce przedmiotów 
stomatologicznych, które 
nie zostały wystarczająco 
zdezynfekowane 

 wszyscy pracownicy 

 Powierzchnie 

 Powierzchnie i podłogi 
 w pracowni (np. powierzchnie robocze 
i blaty, urządzenia, szafki)  

 Dezynfekcja i mycie powierzchniowe poprzez przecieranie (metoda 
dwóch wiader). Nie spłukiwać, nie wycierać przed upływem czasu 
działania środka dezynfekującego. Ponowne używanie powierzchni 
z chwilą ich widocznego wyschnięcia 

 FD 300,
1% (10 ml/l wody), 15 min wg VAH 
 FD 312, 
1% (10 ml/l wody), 15 min wg VAH 
 FD 370 cleaner,
1% (10 ml/l wody) Chusteczki jednorazowe 
lub chusteczki przygotowane higienicznie, 
mopy wielokrotnego użytku 
 FD 300 top wipes,
bez rozcieńczania, 2 min wg VAH 
 FD 312 wet wipes,
bez rozcieńczania, 15 min wg VAH 
 FD multi wipes, FD multi wipes compact, 
 chusteczki jednorazowe: 
 FD 300,
2% (20 ml/l wody), 5 min wg VAH 
 FD 312,
2% (20 ml/l wody), 5 min wg VAH 

 w dni pracy (np. po zakończeniu 
dnia pracy), dodatkowo w razie 
potrzeby 

 wszyscy pracownicy/personel 
zajmujący się czyszczeniem 

     Przedmioty i niewielkie powierzchnie 
 które zostały skażone i nie mogą zostać 
zdezynfekowane termicznie lub poprzez 
zanurzenie w roztworze dezynfekującym 
np. urządzenia, powierzchnie robocze, 
pojemniki do transportu, artykulatory, 
okludery, łuki twarzowe itp. 

 Przecieranie środkami o szybkim działaniu dezynfekującym 
 Dezynfekcję przez natryskiwanie ograniczyć do obszarów, 
które nie są dostępne do dezynfekcji przez przecieranie 

 Zwracać uwagę na pełne nawilżenie, przestrzegać czasu działania, 
pozwolić wyschnąć 

 Czyszczenie i pielęgnacja (np. fotele, tapicerka) 

 FD multi wipes, FD multi wipes compact, 
 Chusteczki jednorazowe: 
 FD 322, bez rozcieńczania, 1 min wg VAH 
 FD 333, bez rozcieńczania, 1 min wg VAH 
 FD 333 forte, bez rozcieńczania, 1 min wg 
VAH 
 FD 366 sensitive, bez rozcieńczania, 
1 min wg VAH 

 FD 300 top wipes, bez rozcieńczania, 
2 min wg VAH 
 FD 322 premium wipes, FD 322 top 
wipes, bez rozcieńczania, 1 min wg VAH 
 FD 333 wipes, bez rozcieńczania, 
1 min wg VAH 
 FD 333 forte premium wipes, FD 333 
forte wipes bez rozcieńczania, 
1 min wg VAH 

 FD 350 chusteczki dezynfekujące,
bez rozcieńczania, 1 min wg VAH 
 FD 366 sensitive wipes,
FD 366 sensitive top wipes
bez rozcieńczania, 1 min wg VAH 

 po każdym użyciu, 
 po skażeniu, 
 w razie potrzeby 

 wszyscy pracownicy 

 Plan ochrony skóry  Zaleca się mycie w łatwo dostępnym miejscu, wyposażonym w bieżącą ciepłą i zimną wodę, dozownik ze środkiem myjącym do pielęgnacji dłoni, podajnik łokciowy ze środkiem 
do dezynfekcji rąk i odpowiednie środki do pielęgnacji skóry, jak również ręczniki jednorazowe. Na dłoniach i przedramionach nie wolno nosić biżuterii, zegarków ani pierścionków.  Skóra i dłonie 

 Skóra, w przypadku 
obciążenia z powodu 
▪ kontaktu ze środkami roboczymi 

mieszalnymi z wodą, np. środkami 
dezynfekującymi, środkami czyszczącymi 

▪ kontaktu z nierozpuszczalnymi 
w wodzie środkami roboczymi, 
np. rozpuszczalnikami organicznymi, 
benzyną do mycia  

▪ nagromadzenia wilgoci i rozmiękczenia 
(maceracji), np. przy noszeniu rękawic 

 Czyszczenie rąk: 
 Pod bieżącą wodą, przy użyciu przyjaznego dla skóry mydła 
w płynie z dozownika, wysuszyć ręcznikiem jednorazowym 

 delikatne płynne preparaty myjące: 
HD 425 lub HD 435 z bezpośredniego 
podajnika ręcznik do użytku jednorazowego 

 przed rozpoczęciem pracy,
po zakończeniu pracy, 
 w przypadku widocznych 
zabrudzeń, 
 przed posiłkami, 
 po każdym wyjściu do toalety, 
 po kichaniu, czyszczeniu nosa
lub kasłaniu 

 wszyscy pracownicy 

 Ochrona i pielęgnacja skóry: 
 Zwracać uwagę na dokładne nanoszenie między palcami, 
przy paznokciach i na grzbiecie dłoni 

 HD 440
lub emulsja ochronna W/O 

 wszyscy pracownicy 

 Skóra, w przypadku 
kolonizacji niefi zjologicznej 
 np. bakteriami, grzybami, wirusami 

 Higieniczna dezynfekcja rąk: 
 Wcierać środki do dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją wcierania 
CEN/EN 1500 aż do wyschnięcia. Ręce przed założeniem 
medycznych rękawiczek jednorazowych muszą wyschnąć same. 

 HD 410,
min. 3 ml, 30 s wg VAH 

 przed rozpoczęciem pracy, 
 podczas przerwy w pracy, 
 po zakończeniu pracy, 
 przed kontaktem i po kontakcie
z pochodzącymi od pacjenta wyci-
skami lub elementami protetycznymi 

 wszyscy pracownicy 

 Obszary specjalne 

 Wyciski 
 np. alginaty, silikony, guma polieterowa, 
hydrożele, polisiarczki itp. jak również 

 przedmioty i narzędzia protetyczne 
 np. protezy, mostki itp., modele z gipsu, 
rejestratory zwarcia i szablony zgryzowe 
z wosku, szelaku lub tworzyw sztucznych, 
jak również artykulatory, zwieraki, fi ksatory, 
łuki twarzowe itp. 

 Dezynfekcja i czyszczenie 
 Maszynowe: 
 zgodnie z zaleceniami producenta 

 Mokrą metodą chemiczną: 
 Dezynfekcja i czyszczenie poprzez włożenie do roztworu, 
po upływie czasu działania wypłukać pod bieżącą wodą, 
w razie potrzeby wysuszyć powietrzem 

 Urządzenie/wyrób: 
 Hygojet 

 Preparat: 
 MD 520,
bez rozcieńczania, 10 min wg VAH 
 MD 520,
bez rozcieńczania, 5 min wg VAH 

 po wyjęciu z ust 
 po otrzymaniu z gabinetu 
stomatologicznego 
 przed transportem do gabinetu
stomatologicznego 

 wszyscy pracownicy 

 Przedmioty z osadami 
rozpuszczalnymi w kwasach 
 np. cementy, kamień nazębny, warstwy 
tlenków, resztki topników 

 Czyszczenie 
 (np. w kąpieli ultradźwiękowej) 

 MD 530,
bez rozcieńczania 

 w razie potrzeby  wszyscy pracownicy 

 Przedmioty z osadami z gipsu 
lub alginatu 

 Czyszczenie 
 (np. w kąpieli ultradźwiękowej) 

 MD 535, bez rozcieńczania  w razie potrzeby  wszyscy pracownicy 

 Pozostałe 

 Antyseptyka jamy ustnej  Płukanie jamy ustnej środkiem antyseptycznym w celu redukcji 
drobnoustrojów w jamie ustnej pacjenta, jak również do 
jednoczesnej profi laktyki zakażeń pracowników gabinetu 

 Preparat i dozowanie: 
Lunos® Płukanka do ust, 
bez rozcieńczania 
(20 ml), 1 min. 

 u pacjentów z podwyższonym 
ryzykiem zakażenia 

 Pacjent 

 Zabrudzona odzież 
 Odzież robocza i ochronna, itp. 

 Zbieranie w wystarczająco wytrzymałych i szczelnych 
pojemnikach lub workach. Oczyszczanie w procesie 
termicznym lub chemiczno-termicznym  

 Urządzenie/wyrób: 

 Program prania: 

 Preparat, dozowanie: 

 po użyciu 

 zależnie od skażenia 

 przedsiębiorca 

 Odpady 
 odpady z pomieszczeń zabiegowych 
i diagnostycznych 

 Ostre, spiczaste, łamliwe przedmioty, fragmenty ciała (np. zęby), skażone krwią i wydzielinami odpadki (np. wałeczki, waciki itd.), jak również odpady skażone drobnoustrojami wywołującymi choroby 
podlegające zgłoszeniu należy zbierać bezpośrednio w miejscu ich powstania w odpornych na przekłucie i rozdarcie, nieprzemakalnych, szczelnych pojemnikach; należy je dostarczyć w pewnie 
zamkniętych pojemnikach do utylizacji przez spalenie, bez przekładania lub sortowania ich w międzyczasie. Stare materiały, stare lekarstwa i baterie są utylizowane przez fi rmy zajmujące się utylizacją. 
Odpady podobne do odpadów z gospodarstwa domowego są zbierane do zamkniętych worków na śmieci, segregowane zgodnie z przepisami komunalnymi i utylizowane. 

*  Niekrytyczne produkty medyczne: produkty medyczne, które stykają się jedynie z nieuszkodzoną skórą 
**  Częściowo krytyczne produkty medyczne: produkty medyczne, które stykają się ze śluzówką lub chorobowo zmienioną skórą 
***  Krytyczne produkty medyczne: produkty medyczne, które naruszają ciągłość skóry i mają kontakt z krwią, wewnętrznymi tkankami lub organami (w tym ranami) i produkty medyczne do stosowania krwi, produktów krwiopochodnych oraz innych sterylnych preparatów 
 Pacjentów z podejrzeniem lub z rozpoznaniem klinicznego zachorowania na gąbczastą encefalopatię (CJK, vCJK itd.) należy leczyć w warunkach zapewniających odpowiednie możliwości zapobiegania infekcji. 
 Oczyszczanie instrumentów i materiałów przewidzianych do ponownego wykorzystania może odbywać się wyłącznie w urządzeniach zgodnych z certyfikowanym zewnętrznie systemem zarządzania jakością według DIN EN ISO 13485/13488. 
1)  Więcej informacji – patrz informacja o produkcie w Internecie. 
2)  wg EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562 

 Pieczątka pracowni/data/podpis przedsiębiorcy 

Plan dezynfekcji i czyszczenia oraz pielęgnacji 
skóry dla laboratorium techniki dentystycznej
z uwzględnieniem przepisów BHP niemieckiej instytucji DGUV przepis 1, DGUV 203-021, wymogi techniczne z zakresu czynników biologicznych (TRBA) 250 i § 36 ustawy o ochronie przed zakażeniami

Niniejszy plan dezynfekcji i czyszczenia został przekazany przez
DÜRR DENTAL SE · Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen · Germany · www.duerrdental.com
Telefon 0 71 42/705-0 · Faks 0 71 42/705-500 P0
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 ID 212 

 ID 212 forte 

  ID 213 

  2 % / 5 Min.  2 % / 60 Min. 

 2 % / 60 Min. 

 2%/ 2 min 

 2%/ 60 min 

 4%/ 30 min 

 2%/ 30 min 

 ID 220  100 % / 1 Min.  100%/ 0,5 min 



 co 
 Obiekt, który należy poddać konserwacji 

 jak 
 Rodzaj konserwacji 

 czym 
 Środek roboczy (np. środek do dezynfekcji, ujęty w wykazie VAH), 

preparat, dozowanie1), czas działania1) 

 kiedy 
 Moment, cykl, kolejność działań

higienicznych 

 kto 
 Nazwisko i podpis osoby

odpowiedzialnej 

 Instrumenty 

 Instrumenty i narzędzia do 
 celów ogólnych lub do chirurgii szczękowej, 
np. łyżki do wycisków, tacki, kasety, tace, 
elementy szklane 

 Instrumenty obrotowe do 
 celów ogólnych, odbudowujących lub 
do chirurgii szczękowej, np. polerowania, 
wiercenia, frezowania, szlifowania, 
wygładzania 

 Oczyszczanie instrumentów: 

1.    Prawidłowe przygotowanie do oczyszczenia i zabezpieczony 
przed skażeniem transport do miejsca oczyszczania 

2.    Usunięcie większych zabrudzeń organicznych za pomocą 
chusteczki 

3.   Czyszczenie i dezynfekcja 
3.1   Chemicznie na mokro: 

▪   Pełne zanurzenie instrumentów rozłożonych lub z otwartymi 
przegubami, bez opakowań w roztworze środka czyszczącego/
dezynfekującego, czyszczenie mechaniczne (ew. kąpiel 
ultradźwiękowa), płukanie wodą 

▪   Dezynfekcja chemiczna, po upływie czasu działania płukanie 
odpowiednią wodą, wysuszenie 

3.2   Maszynowo: 
▪   Dezynfekcja w termodezynfektorze zgodnie z zaleceniami 

producenta, czyszczenie, wysuszenie 
4.    Kontrola czystości, braku uszkodzeń, ewentualnie powtórzenie 

kroku 3 
5.   Identyfi kacja 
6.   Pielęgnacja i utrzymanie we właściwym stanie 
7.   Kontrola działania 
8.   Oznaczenie (zgodnie z wymogami) 
9.    Sterylizacja parowa za pomocą skutecznego, certyfi kowanego 

procesu: 
9.1    Instrumenty niekrytyczne*; nie jest konieczna sterylizacja parowa 
9.2    Instrumenty częściowo krytyczne**; nieopakowane na tackach, 

sitach, kasetach, stojakach, tacach itp. lub w opakowaniach steryliza-
cyjnych zgodnych z normą EN 868 

9.3    Instrumenty krytyczne***; opakowanie sterylizacyjne zgodnie 
z normą EN 868 

10.   Udokumentowane dopuszczenie produktu medycznego do użycia 
11.    Zabezpieczone przed skażeniem magazynowanie, okres 

magazynowania zgodnie z normą EN 868 

 Do instrumentarium ogólnego i chirurgicznego: 

 Do instrumentów obrotowych: 

 Urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji: 

 Program: 
 Temperatura/czas działania: 

 Sterylizator parowy: autoklaw 

 Program: 
 Temperatura/czas działania: 

 Po każdym użyciu, po zabrudzeniu, 
po obróbce przedmiotów stomatolo-
gicznych, które nie zostały wystarcza-
jąco zdezynfekowane   suszenie 
w termodezynfektorze przed dezyn-
fekcją, nie dłużej niż 6 godz. 

 Instrumenty przenoszące 
 np. rękojeści od mikrosilników, prostnice 

 Urządzenia dodatkowe 
 z/bez podawania cieczy i/lub powietrza 
lub cząsteczek, piaskarki 

 Oczyszczanie wykonuje się identycznie jak w przypadku 
powyższych instrumentów (krok 3 i 9 zgodnie z zaleceniami 
producenta) 

 Na zewnątrz: dezynfekcja powierzchniowa przez przecieranie
i czyszczenie 

 Wewnątrz: czyszczenie i pielęgnacja (nasmarowanie elementów 
wewnętrznych) 

 Oczyszczanie maszynowe: 
 Dezynfekcja/czyszczenie np. w termodezynfektorze 
 Czyszczenie wewnętrzne i konserwacja części wewnętrznych 

Preparat, urządzenie: 

 Urządzenie: 
 Program: 
 Temperatura/czas działania: 

 po skażeniu, 
 po obróbce przedmiotów 
stomatologicznych, które 
nie zostały wystarczająco 
zdezynfekowane 

 wszyscy pracownicy 

 Powierzchnie 

 Powierzchnie i podłogi 
 w pracowni (np. powierzchnie robocze 
i blaty, urządzenia, szafki)  

 Dezynfekcja i mycie powierzchniowe poprzez przecieranie (metoda 
dwóch wiader). Nie spłukiwać, nie wycierać przed upływem czasu 
działania środka dezynfekującego. Ponowne używanie powierzchni 
z chwilą ich widocznego wyschnięcia 

 Za pomocą chusteczek jednorazowych lub higienicznie 
przygotowanych ręczników, nakładek do ścierania 
wielokrotnego użytku 

 w dni pracy (np. po zakończeniu 
dnia pracy), dodatkowo w razie 
potrzeby 

 wszyscy pracownicy/personel 
zajmujący się czyszczeniem 

     Przedmioty i niewielkie powierzchnie 
 które zostały skażone i nie mogą zostać 
zdezynfekowane termicznie lub poprzez 
zanurzenie w roztworze dezynfekującym 
np. urządzenia, powierzchnie robocze, 
pojemniki do transportu, artykulatory, 
okludery, łuki twarzowe itp. 

 Przecieranie środkami o szybkim działaniu dezynfekującym 
 Dezynfekcję przez natryskiwanie ograniczyć do obszarów, 
które nie są dostępne do dezynfekcji przez przecieranie 

 Zwracać uwagę na pełne nawilżenie, przestrzegać czasu działania, 
pozwolić wyschnąć 

 Czyszczenie i pielęgnacja (np. fotele, tapicerka) 

 po każdym użyciu, 
 po skażeniu, 
 w razie potrzeby 

 wszyscy pracownicy 

 Plan ochrony skóry  Zaleca się mycie w łatwo dostępnym miejscu, wyposażonym w bieżącą ciepłą i zimną wodę, dozownik ze środkiem myjącym do pielęgnacji dłoni, podajnik łokciowy ze środkiem 
do dezynfekcji rąk i odpowiednie środki do pielęgnacji skóry, jak również ręczniki jednorazowe. Na dłoniach i przedramionach nie wolno nosić biżuterii, zegarków ani pierścionków.  Skóra i dłonie 

 Skóra, w przypadku 
obciążenia z powodu 
▪ kontaktu ze środkami roboczymi 

mieszalnymi z wodą, np. środkami 
dezynfekującymi, środkami czyszczącymi 

▪ kontaktu z nierozpuszczalnymi 
w wodzie środkami roboczymi, 
np. rozpuszczalnikami organicznymi, 
benzyną do mycia  

▪ nagromadzenia wilgoci i rozmiękczenia 
(maceracji), np. przy noszeniu rękawic 

 Czyszczenie rąk: 
 Pod bieżącą wodą, przy użyciu przyjaznego dla skóry mydła 
w płynie z dozownika, wysuszyć ręcznikiem jednorazowym 

 przyjazne dla skóry płynne preparaty do mycia: 
 Ręcznik jednorazowego użytku 

 przed rozpoczęciem pracy,
po zakończeniu pracy, 
 w przypadku widocznych 
zabrudzeń, 
 przed posiłkami, 
 po każdym wyjściu do toalety, 
 po kichaniu, czyszczeniu nosa
lub kasłaniu 

 wszyscy pracownicy 

 Ochrona i pielęgnacja skóry: 
 Zwracać uwagę na dokładne nanoszenie między palcami, 
przy paznokciach i na grzbiecie dłoni 

 Emulsja ochronna W/O 
 Preparat 

 wszyscy pracownicy 

 Skóra, w przypadku 
kolonizacji niefi zjologicznej 
 np. bakteriami, grzybami, wirusami 

 Higieniczna dezynfekcja rąk: 
 Wcierać środki do dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją wcierania 
CEN/EN 1500 aż do wyschnięcia. Ręce przed założeniem 
medycznych rękawiczek jednorazowych muszą wyschnąć same. 

 przed rozpoczęciem pracy, 
 podczas przerwy w pracy, 
 po zakończeniu pracy, 
 przed kontaktem i po kontakcie
z pochodzącymi od pacjenta wyci-
skami lub elementami protetycznymi 

 wszyscy pracownicy 

 Obszary specjalne 

 Wyciski 
 np. alginaty, silikony, guma polieterowa, 
hydrożele, polisiarczki itp. jak również 

 przedmioty i narzędzia protetyczne 
 np. protezy, mostki itp., modele z gipsu, 
rejestratory zwarcia i szablony zgryzowe 
z wosku, szelaku lub tworzyw sztucznych, 
jak również artykulatory, zwieraki, fi ksatory, 
łuki twarzowe itp. 

 Dezynfekcja i czyszczenie 
 Maszynowe: 
 zgodnie z zaleceniami producenta 

 Mokrą metodą chemiczną: 
 Dezynfekcja i czyszczenie poprzez włożenie do roztworu, 
po upływie czasu działania wypłukać pod bieżącą wodą, 
w razie potrzeby wysuszyć powietrzem 

 po wyjęciu z ust 
 po otrzymaniu z gabinetu 
stomatologicznego 
 przed transportem do gabinetu
stomatologicznego 

 wszyscy pracownicy 

 Przedmioty z osadami 
rozpuszczalnymi w kwasach 
 np. cementy, kamień nazębny, warstwy 
tlenków, resztki topników 

 Czyszczenie 
 (np. w kąpieli ultradźwiękowej) 

 w razie potrzeby  wszyscy pracownicy 

 Przedmioty z osadami z gipsu 
lub alginatu 

 Czyszczenie 
 (np. w kąpieli ultradźwiękowej) 

 w razie potrzeby  wszyscy pracownicy 

 Pozostałe 

 Antyseptyka jamy ustnej  Płukanie jamy ustnej środkiem antyseptycznym w celu redukcji 
drobnoustrojów w jamie ustnej pacjenta, jak również do 
jednoczesnej profi laktyki zakażeń pracowników gabinetu 

 Preparat i dozowanie:   u pacjentów z podwyższonym 
ryzykiem zakażenia 

 Pacjent 

 Zabrudzona odzież 
 Odzież robocza i ochronna, itp. 

 Zbieranie w wystarczająco wytrzymałych i szczelnych 
pojemnikach lub workach. Oczyszczanie w procesie 
termicznym lub chemiczno-termicznym  

 Urządzenie/wyrób: 

 Program prania: 

 Preparat, dozowanie: 

 po użyciu 

 zależnie od skażenia 

 przedsiębiorca 

 Odpady 
 odpady z pomieszczeń zabiegowych 
i diagnostycznych 

 Ostre, spiczaste, łamliwe przedmioty, fragmenty ciała (np. zęby), skażone krwią i wydzielinami odpadki (np. wałeczki, waciki itd.), jak również odpady skażone drobnoustrojami wywołującymi choroby 
podlegające zgłoszeniu należy zbierać bezpośrednio w miejscu ich powstania w odpornych na przekłucie i rozdarcie, nieprzemakalnych, szczelnych pojemnikach; należy je dostarczyć w pewnie 
zamkniętych pojemnikach do utylizacji przez spalenie, bez przekładania lub sortowania ich w międzyczasie. Stare materiały, stare lekarstwa i baterie są utylizowane przez fi rmy zajmujące się utylizacją. 
Odpady podobne do odpadów z gospodarstwa domowego są zbierane do zamkniętych worków na śmieci, segregowane zgodnie z przepisami komunalnymi i utylizowane. 

*  Niekrytyczne produkty medyczne: produkty medyczne, które stykają się jedynie z nieuszkodzoną skórą 
**  Częściowo krytyczne produkty medyczne: produkty medyczne, które stykają się ze śluzówką lub chorobowo zmienioną skórą 
***  Krytyczne produkty medyczne: produkty medyczne, które naruszają ciągłość skóry i mają kontakt z krwią, wewnętrznymi tkankami lub organami (w tym ranami) i produkty medyczne do stosowania krwi, produktów krwiopochodnych oraz innych sterylnych preparatów 
 Pacjentów z podejrzeniem lub z rozpoznaniem klinicznego zachorowania na gąbczastą encefalopatię (CJK, vCJK itd.) należy leczyć w warunkach zapewniających odpowiednie możliwości zapobiegania infekcji. 
 Oczyszczanie instrumentów i materiałów przewidzianych do ponownego wykorzystania może odbywać się wyłącznie w urządzeniach zgodnych z certyfikowanym zewnętrznie systemem zarządzania jakością według DIN EN ISO 13485/13488. 
1)  Więcej informacji – patrz informacja o produkcie w Internecie. 
2)  wg EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562 

 Pieczątka pracowni/data/podpis przedsiębiorcy 

Plan dezynfekcji i czyszczenia oraz pielęgnacji 
skóry dla laboratorium techniki dentystycznej
z uwzględnieniem przepisów BHP niemieckiej instytucji DGUV przepis 1, DGUV 203-021, wymogi techniczne z zakresu czynników biologicznych (TRBA) 250 i § 36 ustawy o ochronie przed zakażeniami

Niniejszy plan dezynfekcji i czyszczenia został przekazany przez
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