Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791
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Wcieraj środek
dezynfekujący w skórę
małymi porcjami,
stopniowo przez 3
minuty (w zależności
od stosowanego
preparatu). W
pierwszej kolejności
zdezynfekuj ręce oraz
przedramiona, aż do
łokci włącznie.

Umyj ręce łagodnym
płynem do mycia
przez 1 minutę.
(Lifosan Soft,
Softaskin). Starannie
spłucz ręce.
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Osusz dokładnie ręce
za pomocą
jednorazowego
ręcznika lub
sterylnego materiału.

Następnie zdezynfekuj
dolną połowę
przedramion, a na
końcu zdezynfekuj
dłonie. Przez cały czas
stosowania preparatu
ręce muszą być
mokre. Ostatnią
porcję wcieraj aż do
całkowitego
wyschnięcia.
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Po przeprowadzeniu
procedury dezynfekcji
dłonie i przedramiona
muszą byc suche. Nie
zakładaj rekawiczek
na mokre dłonie

Aplikuj środek
dezynfekujący
(Promanum N,
Softa-Man) na suchą
dłoń. Użyj łokcia, aby
nacisnąć dźwignię
dozownika.

Mycie

Lifosan Soft
Softaskin

Dezynfekcja

Promanum Pure
Softa Man
Softa Man Visco Rub

Pielęgnacja Trixo
Trixo Lind
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Higieniczna dezynfekcja rąk według EN 1500
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1
Pocieraj wewnętrzne
części dłoni (jedna
dłoń o dłoń drugą).

Pocieraj grzbietowe
części złączonych
palców jednej dłoni
o wewnętrzną część
drugiej dłoni i
odwrotnie.
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Pocieraj ruchami
obrotowymi kciuk
lewej dłoni o
wewnętrzną część
zaciśniętej na nim
dłoni prawej , a
następnie odwrotnie.

Pocieraj wewnętrzną
część jednej dłoni
o grzbietową część
drugiej dłoni
i odwrotnie.
Pamiętaj o przestrzeniach między
palcami po grzbietowej stronie dłoni.
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Pocieraj
wewnętrzne
części dłoni
z przeplecionymi
palcami.

Mycie

Pocieraj ruchami
obrotowymi opuszki
palców prawej ręki
w zagłębieniu dłoni
lewej a następnie
odwrotnie.

Lifosan Soft
Softaskin

Dezynfekcja

Promanum Pure
Softa Man
Softa Man Visco Rub

Pielęgnacja Trixo
Trixo Lind
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