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ZASADY DEZYNFEKCJI OSŁON TWARZOWYCH WIELORAZOWYCH

Cel procedury
Celem procedury jest prawidłowe wykonanie procesu dekontaminacji osłon twarzowych
wielorazowych  (gogle/przyłbice) po użyciu. 

2. Przedmiot procedury
Przedmiotem  procedury  jest  opis   przeprowadzania  procesów  dekontaminacji  sprzętu
wielokrotnego użytku

3. Zakres stosowania
Procedura obowiązuje pracowników  Zakładzie Opiekuńczo –Pielęgnacyjnym w Toruniu. 

4. Sposób postępowania:

4.1. przygotowanie roztworu dezynfekcyjnego: 
– nałożyć  odzież  ochronną  zgodnie  z  kartą  charakterystyki  stosowanego  środka

dezynfekcyjnego
– przygotować czystą wannę z sitem lub inny pojemnik do dezynfekcji
– wlać odpowiednią ilość wody do wanienki dezynfekcyjnej
– odmierzyć  odpowiednią  ilość  środka  dezynfekcyjnego  i  wlać  go  do  wanienki

z przygotowaną wodą.

O  skuteczności  dezynfekcji  decyduje  sposób  przygotowania  roztworu
dezynfekcyjnego,  czas  trwania  dezynfekcji  i  odpowiedni  sposób  jej
przeprowadzania.

Przykładowy  sposób   przygotowania  roztworu  roboczego  środka  dezynfekcyjnego
z płynnego koncentratu:

Stężenie roztworu Ilość koncentratu Ilość wody Ilość roztworu roboczego

1 % 10 ml 990 ml wody 1000ml – 1 litr
2% 20 ml 980 ml wody 1000ml – 1 litr

4.2. mycie i dezynfekcja sprzętu medycznego 
Do  mycia  i  dezynfekcji  można  użyć  preparatu  myjąco-  dezynfekującego  i  wykonać
jednorazowo poniższe czynności lub dwukrotnie, używając do jednego procesu preparatu
myjącego a do drugiego preparatu dezynfekcyjnego.
– dezynfekcję należy przeprowadzić  jak najbliżej  miejsca użycia sprzętu,
– włożyć  sprzęt  medyczny  do  przygotowanego  roztworu,  tak  aby  były  całkowicie

zanurzone,
– nakryć wannę dezynfekcyjną pokrywą,
– zdjąć odzież ochronną
– wypełnić naklejkę informacyjną ( metryczkę)  i nakleić ją na pokrywę wanny,



–  sprzęt  medyczny  pozostawić  zanurzone  w  roztworze  dezynfekcyjnym  na  czas
wskazany przez producenta preparatu. Czas mycia lub mycia i dezynfekcji liczyć od
momentu zanurzenia ostatniego narzędzia lub sprzętu medycznego.

– po upływie czasu nałożyć odzież ochronną
– odkryć wanienkę
– wyjąć sito z narzędziami lub sprzętem medycznym z wanny dezynfekcyjnej i wstawić

je do komory zlewozmywaka,
– umyć sprzęt medyczny pod bieżącą wodą
– pojemnik do dezynfekcji łącznie z sitem i pokrywą umyć i  osuszyć,
– sprawdzić dokładność  mycia   sprzętu medycznego,
–  czysty  i suchy sprzęt odłożyć do szafy.


