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Dezinfekčná PRÍRUČKA Hagleitner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dezinfekčná PRÍRUČKA Hagleitner je encyklopédia pre vaše otázky o dezinfekcii. 
 

S funkciou vyhľadávania hore vpravo môžete hľadať rýchlo a jednoducho informácie o dezinfekčných 
opatreniach, druhoch baktérií alebo vírusov. 

 
• Základné pojmy dezinfekcie 
• Bežné baktérie a vírusy v oblasti starostlivosti 
• Hygienické plány pre bakteriálne a vírusové ochorenia 

 
 
 

Predtým,  ako  vám  predstavíme  dezinfekčnú  PRÍRUČKU, pozrite si krátky úvod k najdôležitejším 
pojmom dezinfekcie. 
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Základné pojmy: 
 

Čo je čistenie: 
 

Pod pojmom čistenie rozumieme odstránenie nečistôt a bielkovín. Nečistoty a bielkoviny sú živnou 
pôdou pre baktérie. Odstránením nečistôt a bielkovín sa zároveň odstráni až do 80 % baktérií. 

 
Čo je dezinfekcia: 

 
Pod  pojmom  dezinfekcia  rozumieme  vyhubenie  aspoň  100 000  baktérií.  Dezinfekcia  môže  byť 
úspešná iba na čistom povrchu. 
Dezinfekciou nemôže vzniknúť sterilný povrch. 

 
Čo je sterilizácia: 

 
Sterilizácia je odstránenie všetkých choroboplodných zárodkov tak, že žiadny neprežije. 

 

 
 
 

Typy dezinfekcie rúk: (grafika) 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Dezinfekcia rúk 

Chirurgická 
dezinfekcia 

rúk 
EN 12791 

Hygienické 
umývanie rúk  

EN 1499 

Hygienická 
dezinfekcia rúk  EN 

1500 
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Hygienická dezinfekcia rúk: 
 

Hygienická dezinfekcia rúk sa uskutočňuje pomocou prípravkov na vtieranie bez pridania vody. Je to 
najbezpečnejšie a najrýchlejšie opatrenie na zabránenie prenesenia potenciálnych pôvodcov chorôb. 
Hygienická dezinfekcia rúk sa môže kedykoľvek aplikovať na čisté ruky. Ruky si pred ňou treba umyť 
iba vtedy, keď boli ruky znečistené napríklad bielkovinami. Vhodné produkty: septLIQUID 
SENSITIVE, septLIQUID PLUS, XIBU septGEL. 
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Chirurgická dezinfekcia rúk: 

Pri chirurgickej dezinfekcii rúk podľa európskej normy EN 12791 sa najskôr prostriedok na dezinfekciu 
rúk nanesie na ruky a predlaktia. Počas nasledujúcej fázy rozotierania sa dôkladne rozotrie po rukách 
a predlaktiach. Ruky a predlaktia musia byť počas doby rozotierania úplne pokryté prostriedkom. 
Vhodný produkt: septLIQUID SENSITIVE 
 
Hygienické umývanie rúk: 

 
Pri hygienickom umývaní rúk sa používa produkt spolu s vodou. Produkt sa vymyje vodou a ruky sa 
musia osušiť papierom. Tento pracovný postup naznačuje, že ide síce o dezinfekčné opatrenie, nie je 
ale také účinné ako hygienická dezinfekcia rúk. Toto opatrenie sa odporúča na všetky WC zariadenia, 
nestačí ale napr. v kuchyni na dezinfekciu rúk.  Vhodný produkt: septFOAMSOAP 

 
Dezinfekcia riadu: 

 
O dezinfekcii riadu sa hovorí, ak sa preukázateľne dosiahne redukcia > 5 log – stupňov. Baktérie sa 
zničia až pri teplote vyššej ako 70 °C.  To znamená, že aj teplota riadu musí dosiahnuť túto teplotu. 
Požiadavky na tepelnú dezinfekciu v hygiene riadu sa dodržia, keď sa na riade namerajú v 
nasledujúcich oblastiach teploty, ktoré sú uvedené v tabuľke. Pokiaľ sa na riade nedosiahnu tieto 
teploty,  musí  sa  vykonať  chemicko-tepelná  dezinfekcia.  Musí  sa  teda  dávkovať  produkt,  ktorý 
obsahuje dezinfekčné zložky. Vhodné produkty: integralCLEAN CL, ecosolBIO DES 

 
 
 
 
Tepelná dez. 

 
Hotelierstvo 
gastronómia 

Veľkokapacitné 
kuchyne 

verejné stravovanie 

 
 
 

Ústavy soc. starostlivosti 
 teplota čas teplota čas teplota čas 

Čistenie 65°C  55-65°C 90 sek. 55-65°C 120 sek. 
Schnutie s 
leskom 

 
80°C 

  
80°C 

 
30 sek. 

80 °C 
83 °C 
 85 °C 

30 sek. 
15 sek. 

     10 sek. 

 
 

Dezinfekcia bielizne: 
 

V minulosti sa bielizeň dezinfikovala pri teplote prania 95 °C (vyvárala). Opatrenia na úsporu energie 
(elektrina, čas, voda) a citlivé vlákna viedli k tomu, že sa v súčasnosti bielizeň dezinfikuje šetrne 
a úsporne pri nižších teplotách pridaním produktu, ktorý obsahuje dezinfekčné zložky. Odporúča sa 
najmä  dezinfekčné  pranie  kuchynského  oblečenia,  bielizne  a čistiacich  potrieb  (mop  a  utierky) 
v oblasti zdravotníctva a aj v oblasti wellness. Vhodné produkty: havonD10, havonPERFECT 

 
Dezinfekcia povrchov: 

 
Povrchové dezinfekčné prostriedky fungujú správne iba na vopred vyčistenom povrchu. Najmä 
bielkoviny a znečistenie tukmi sa musia z toho dôvodu ihneď odstrániť vhodným čistiacim 
prostriedkom.  Pri  použití  treba  zohľadniť  koncentráciu  a dobu  pôsobenia.  Rýchlo  pôsobiace 
dezinfekčné prostriedky na základe alkoholu pôsobia len tak dlho, kým sa alkohol nevyparí. Príklad: 
hygienicDES ma dobu účinku 1 minútu, povrch preto musí byť navlhčený pomocou hygienicDES 
počas 1 minúty. Pri povrchových dezinfekčných prostriedkoch, ktoré sa riedia vodou, nemusí ostať 
povrch počas doby účinku vlhký, tieto produkty sa nanesú sa na povrch, a následne účinkujú. Napr. 
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pre hygienic3000 sa predpisuje 2 % koncentrácia s dobou účinku 15 minút. To znamená, že povrch 
nemusí byť 15 minút vlhký, ale že produkt potrebuje 15 minút, aby počas tejto doby vyhubil všetky 
choroboplodné zárodky. Povrch sa smie znovu používať až po 15 minútach. Vhodné produkty na 
rýchlu dezinfekciu (nemusia sa riediť vodou): hygienicDES, hygienicPLUS, hupDISINFECT, 
wcDISINFECT. Vhodné produkty na dezinfekciu povrchov (nemusia sa riediť vodou): 
hygienicPERFECT, hygienic3000, hygienicVIRUZID, integalDISINFECT 

http://www.hagleitner.com/
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Tabuľka dávkovania: 
 

 
0,25 % 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 2,5 % 4 % 5 % 7 % 7,5 % 

1 liter 2,5 ml 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml 40 ml 50 ml 70 ml 75 ml 
2 litre 5 ml 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml 80 ml 100 ml 140 ml 150 ml 
3 litre 8 ml 15 ml 30 ml 45 ml 60 ml 75 ml 120 ml 150 ml 210 ml 225 ml 
4 litre 10 ml 20 ml 40 ml 60 ml 80 ml 100 ml 160 ml 200 ml 280 ml 300 ml 

5 litrov 12,5 ml 25 ml 50 ml 75 ml 
100 

ml 125 ml 200 ml 250 ml 350 ml 375 ml 

8 litrov 20 ml 40 ml 80 ml 120 ml 
160 

ml 200 ml 320 ml 400 ml 560 ml 600 ml 
10 

litrov 25 ml 50 ml 100 ml 150 ml 
200 

ml 250 ml 400 ml 500 ml 700 ml 750 ml 
20 

litrov 50 ml 100 ml 200 ml 300 ml 
400 

ml 500 ml 800 ml 
1000 

ml 
1400 

ml 1500 ml 
30 

litrov 75 ml 150 ml 300 ml 450 ml 
600 

ml 750 ml 1200 ml 
1500 

ml 
2100 

ml 2250 ml 
 
Príklady použitia: Celkové množstvo vyrobeného dezinfekčného prostriedku vyplýva z uvedeného 
množstva dezinfekčného prostriedku a rozdielového množstva vody. 
Príklad: 10 litrov 1 %-ného hotového roztoku dezinfekčného prostriedku = 
100 ml dezinfekčného prostriedku + 9,9 litra vody 
 
Roztok dezinfekčného prostriedku miešajte každý deň nanovo. Trvanlivosť nezaťaženého roztoku 
dezinfekčného prostriedku, napr. vo fľašiach HAGLEITNER systémová flaša je až do 14 dní. 
 
 

 
Baktérie: 

 
Baktérie sa skladajú z jednej jedinej bunky, a preto sú mikroskopicky malé. Keby sme chceli dosiahnuť 
rad  baktérií  s dĺžkou  1  mm,  museli  by  sme  spojiť  1000  kusov  ako  pri  navliekaní  korálikov  na 
náhrdelník. Baktérie musia prijímať potravu ako iné živočíchy. Sú skoro všade (vo vzduchu, na zemi, 
vo vode). Priaznivé životné podmienky sú vlhkosť, teplo a dobré zdroje živín (wettex, vodovodné 
kohútiky, nechladené jedlá). Na týchto miestach sa rozmnožujú najlepšie. V priaznivých podmienkach 
sa vytvorí z jednej baktérie za 17 hodín 17 miliárd ďalších. Cieľom dezinfekcie je zníženie počtu 
baktérií na mieru, ktorá nemôže predstavovať žiadne bezprostredné nebezpečenstvo. Okrem toho 
existujú baktérie, ktoré vytvárajú jed. Vplyvom toho sa môže vyvolať otrava potravinami. Na zabránenie 
tomu je vo väčšine prípadov dostatočné dodržanie chladiaceho reťazca. 

http://www.hagleitner.com/
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Odborný posudok účinnosti proti baktériám: 
 

Účinnosť všetkých dezinfekčných prostriedkov spoločnosti Hagleitner je overená a potvrdená dvoma 
nezávislými  odbornými  posudkami  (jedným  nemeckým  a jedným  rakúskym). U produktov na 
ruky sa posudky vykonávajú podľa noriem EN. U Plošných dezinfekčných produktov podľa 
štandardných metód DGHM. 

 
EN 1499: Dezinfekčné umývanie rúk (hygienické umývanie rúk): septFOAMSOAP 

 
EN 1500: Hygienická dezinfekcia rúk: všetky produkty septLIQUID a XIBU septGEL 

 
EN 12791: Chirurgická dezinfekcia rúk 

 
 
 

O tieto 2  posudky sa žiada ÖGHMP (Rakúska spoločnosť pre hygienickú mikrobiológiu a 
preventívnu medicínu), VAH (Asociácia aplikovanej hygieny), v minulosti DGHM (nemecká spoločnosť 
pre hygienu a medicínu). V prípade, že tieto spoločnosti odborné posudky uznajú, dostaneme na 
každý produkt expertízu/certifikát s potvrdením účinnosti. 

 
Veľké množstvo choroboplodných zárodkov sa po dezinfekcii môže objaviť iba z dôvodu chybne 
vykonanej práce. 

 
Pri vyhotovovaní odborného posudku sa skúšajú určité choroboplodné zárodky. Vyberajú sa takým 
spôsobom, aby bolo možné vychádzať z predpokladu, že produkt, ktorý pôsobí proti týmto 
choroboplodným zárodkom, je účinný proti všetkým baktériám okrem tuberkulóznych baktérií a 
baktériám, ktoré tvoria spóry (Clostritidum difficile). Príklad z praxe: zákazník sa pýta, či produkt 
pôsobí proti EHEC. V tom prípade môžete odpovedať ÁNO, aj keď neexistuje posudok presne na 
tento choroboplodný zárodok, pretože kmeňový choroboplodný zárodok EHEC pochádza baktérie 
z E.coli a tá je štandardným skúšobným choroboplodným zárodkom. 

 

 
 
 

 
 

Skúšky sterov/mikrobiologické skúmania prostredia: 
 

Na preukázanie bezchybného resp. fungujúceho spôsobu práce sa môže vykonať mikrobiologické 
skúmanie  prostredia  prostredníctvom  skúšky  sterov.    V Rakúsku  sa  dá  skúška  sterov  objednať 
napríklad v stredisku Hygienicum v Grazi – email: office@hygienicum.at (náklady za každé odberné 
miesto asi 20 eur vrátane identifikácie choroboplodných zárodkov a vyhotovenia posudku) 

 
Povrchy, na ktorých sú vhodné skúšky sterov: doska na krájanie, nôž na krájanie, pracovné plochy, 
riad, mlynček na mäso, kľučky, povrchy v kuchyni, sklady, chladiace priestory. 

 
Výsledok  sa  zaznamenáva  v jednotkách  KBE  =  jednotky  tvoriace  kolóniu  na  100  cm²  alebo 
v jednotkách povlaku (> 10 000 baktérií na 100 cm²). 
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Nález by sa mal nachádzať pod 100 KBE / 100 cm². 
U riadu a bielizne sa hraničná hodnota nachádza pri 20 KBE / 100 cm² 
 
 
 

Rezistentné choroboplodné zárodky: 
 

Pod pojmom rezistentné choroboplodné zárodky rozumieme baktérie, ktoré sú rezistentné voči určitým 
antibiotikám ľudského tela. Všetky dezinfekčné prostriedky napriek tomu pôsobia proti 
rezistentným   choroboplodným   zárodkom.   Rezistentné   choroboplodné   zárodky   sa   vyvíjajú 
z dôvodu používania antibiotík. Používanie stále rovnakého dezinfekčného prostriedku nemôže viesť 
k vytvoreniu   rezistentných   choroboplodných   zárodkov,   preto   nemá   zmysel   pravidelne   meniť 
dezinfekčné prostriedky. 

 
Príklady rezistentných baktérií: MRSA, ESBL, EHEC, Pseudomonas, Clostridium difficile 

 

 
 
 

Tuberkulóza a baktérie tvoriace spóry: 
 

Oba tieto typy baktérií sú vylúčené z ÖGHMP / DGHM / VAH, pretože sú mimoriadne odolné, a preto 
sa účinnosť proti nim musí posudzovať osobitnou skúškou. V katalógu nájdete prehľadnú tabuľku 
produktov, ktoré proti nim pôsobia. 

http://www.hagleitner.com/
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Bežné baktérie v oblasti starostlivosti: 
 
ESBL: (tiež E. coli) 

 

 
 

 
E. coli je súčasťou  črevnej flóry. Mimo čreva môže baktéria E. coli vyvolať infekcie, keďže sa baktéria 
nachádza na nesprávnom mieste. K infekciám patrí napríklad: infekcia močových ciest, zápaly 
pobrušnice alebo zápal mozgových blán u novorodencov (infekcia počas pôrodu). 

 
Účinné proti ESBL a E. coli: všetky naše dezinfekčné prostriedky, ktoré sú na zozname ÖGHMP 
/ VAH. 

 
 
 
 
Zlatý  stafylokok  –  klasický  pyogénny  choroboplodný 
zárodok/MRSA (multirezistentný staphylococcus aureus) 

 

 
 

 
Zlatý stafylokok sa nachádza u veľa ľudí na pokožke a v horných dýchacích cestách. Väčšinou 
nevyvoláva žiadne príznaky choroby. Pokiaľ však choroboplodný zárodok dostane príležitosť rozšíriť 
sa pre nepriaznivé podmienky alebo slabý imunitný systém, môže dôjsť ku kožným infekciám (vriedky) 
a v tele k životunebezpečným ochoreniam ako zápal pľúc, zápal mozgových blán, šokový syndróm 
alebo otrava krvi. Ak choroboplodný zárodok vykazuje rezistenciu1  voči antibiotikám, bojuje sa proti 
nemu len ťažko. Cieľom je zabrániť, aby sa MRSA preniesla na neinfikovaných pacientov. 9 z 10 
pacientov nie je infikovaných, ale osídlených. Musí sa zabrániť infikovaniu pacienta. V kuchyni hrá 
zlatý stafylokok dôležitú úlohu, keďže ide o baktériu, ktorá vytvára jedy. Pokiaľ sa dostane zlatý 
stafylokok napr. cez malú ranu na prste do jedla a má v ňom čas sa rozmnožiť (žiadne chladenie), 
vytvára pri ohreve jed, ktorý spôsobuje napríklad takzvané letné hnačky. 

 
Účinné  pri  zlatom  stafylokoku  a MRSA:  všetky  naše  dezinfekčné  prostriedky,  ktoré  sú  v 
zozname ÖGHMP/VAH. 

 
 
 
 
 

1 odolnosť 
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VRE: Enterococcus faecium rezistentný voči vankomycínu 
 

 
 
 

Enterokoky sú baktérie kyseliny mliečnej, ktoré majú dôležitú úlohu v tráviacom systéme. Mliečne 
kyseliny majú priaznivý účinok na telo, niektoré kmene enterokokov majú však aj nepriaznivé účinky 
a môžu vyvolať infekcie. 

 
Vankomycín je antibiotikum, proti ktorému si vyvinul rezistencie najmä enterococcus faecium, a z toho 
dôvodu môže vyvolať u ľudí s oslabenou imunitou infekcie (infekcia močových ciest). 

 
Účinné pri VRE: Všetky naše dezinfekčné prostriedky, ktoré sú v zozname ÖGHM/VAH. 

 
 
 
 
Pseudomas aeruginosa: 

 

 
 
 

Pseudomonas je z rodu tyčinkovitých, aktívne sa hýbajúcich baktérií. Sú dôležité najmä preto, lebo 
ide o vodný choroboplodný zárodok a väčšina jeho zástupcov je rezistentná2 proti antibiotikám. Okrem 
toho sú schopné vytvárať pri veľkom množstve sliz, ktorý ich chráni pred antibiotikami a dezinfekčnými 
prostriedkami. Kým baktérie rodu Pseudomonas spôsobujú u ľudí so zdravým imunitným systémom 
ochorenia len zriedkavo, u ľudí s už oslabeným imunitným systémom môžu spôsobiť infekcie rán, 
dýchacích a močových ciest, zápal pľúc, otravu krvi a ochorenia srdca. Osobitnú pozornosť v tomto 
smere treba venovať vázam na kvety, inhalátorom a zvlhčovačom vzduchu.   Ak sú vo vodovode 
Pseudomonas aeruginosa, vytvárajú na vnútornej strane potrubia biofilm (sliz), takže baktéria sa 
nepretržite dostáva do pitnej vody. Nebezpečenstvo aj u víriviek. 

 
Účinné proti Pseudomonas aeruginosa: Všetky naše dezinfekčné prostriedky, ktoré sú 
v zozname ÖGHM/VAH. Pozor na biofilmy, ktoré treba najskôr odstrániť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 odolná 
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Legionely: 
 

 
 
 

Legionely sú z rodu tyčinkovitých baktérií. Legionely sa vyskytujú tam, kde sú vďaka zohriatej vode 
optimálne podmienky na rozmnoženie, napr.: 

 
• v ohrievačoch a rozvodoch vody, 
• v kúpaliskách, 
• vo vzduchových filtroch klimatizácií, 
• vo zvlhčovačoch vzduchu, 
• v školských sprchách a iných verejných sprchách, 
• vo verejných kúpeľoch, nemocničných kúpeľoch, 
• v slepých ramenách potrubí, 
• vo vodných nádržiach. 

 
Prenos  legionel  je  v zásade  možný  kontaktom  s vodou  z vodovodu.  Nie  každý  kontakt  s vodou 
s obsahom legionel vedie k ohrozeniu zdravia. K ochoreniu môže viesť až vdýchnutie vody s obsahom 
baktérií. Pitie vody s obsahom legionel nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudí so zdravým imunitným 
systémom. 

 
Účinné pri legionelách: vypláchnuť potrubie horúcou vodou. 
Bojler zahrejte raz za týždeň 1 x na 70 °C. 

 
 
 
 
Clostridium difficile - klostrídie 

 

 
 

 
Baktéria Clostridium difficile je črevná baktéria, ktorá sa rozširuje, keď pri použití antibiotík odumierajú 
iné  baktérie  žijúce  v črevách.  Clostridium  difficile  dokáže  preniknúť  do  vzniknutých  medzier 
a bleskurýchlo sa rozšíriť. Baktéria produkuje jedy, ktoré ničia črevné bunky a spôsobujú hnačky. 
Nakazenie je fekálno-orálne (to znamená zo stolice do úst) a napomáha mu nedostatočná hygiena. 
Často sa vyskytuje u starých a chorých osôb a končí sa väčšinou smrteľne. 

 
Účinné  pri  klostrídiách:  hygienicVIRUZID.  Žiadne  dezinfekčné  prostriedky  rúk  s obsahom 
alkoholu, preto si treba 2x umyť ruky mydlom. 
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Tuberkulóza: 

 

 
 

Tuberkulóza (TBC, suchoty, Kochov bacil) je celosvetovo rozšírené bakteriálne infekčné ochorenie 
spôsobené rôznymi druhmi mykobakterií, ktoré u ľudí najčastejšie napáda pľúca. Toto ochorenie vedie 
celosvetové štatistiky smrteľných infekčných ochorení. V roku 2008 zomrelo na tuberkulózu viac ako 
1,8 milióna ľudí. TBC sa prenáša kvapôčkovou infekciou (smiech, rozprávanie, kašeľ, kýchnutie) ale aj 
rukami, pokožkou a povrchmi. Zohľadniť treba aj znečistené príbory, riady, poháre. 

 
Účinné proti TBC: všetky dezinfekčné prostriedky obsahujúce alkohol a hygienicVIRUZID 

 
 
 
 

Salmonely: 
 

 
 

Salmonely  patria  k  tyčinkovitým  baktériám.  Spôsobujú  u ľudí  črevnú  chrípku.  Častá  je  infekcia 
z potravín (vajcia). Salmonely dokážu prežiť mimo ľudského resp. zvieracieho tela týždne. 
Vplyvom tepla odumierajú salmonely pri 55 °C po hodine, pri 60 °C po polhodine. Na ochranu proti 
infekcii salmonelou sa odporúča ohrievať potraviny minimálne desať minút pri teplote 75 °C (teplota 
jadra). Zamrazením sa baktérie nevyhubia. 

 
Účinné pri salmonelách: Všetky naše dezinfekčné prostriedky, ktoré sú v zozname ÖGHM/VAH. 
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Campylobacter: 

 

 
 

Campylobacter je z rodu špirálovito zakrútených tyčinkovitých baktérií a častokrát sa do kuchyne 
dostane cez potraviny (bravčové mäso, hydina). Baktérie Campylobacter vedú u ľudí k zápalovým 
hnačkovým ochoreniam. Baktérie Campylobacter patria spolu so salmonelami k najčastejším 
bakteriálnym pôvodcom hnačiek. Zamrazením potravín môže Campylobacter odumrieť. 

 
Účinné  proti  campylobacter:  Všetky  naše  dezinfekčné  prostriedky,  ktoré  sú  v  zozname 
ÖGHM/VAH. 

 
 
 
 
Listérie: 

 

 
 

Listérie sú baktérie, ktoré majú schopnosť sa rozmnožovať aj v nepriaznivých podmienkach, ako 
napríklad v chladničke. Často sa nachádzajú v surových potravinách živočíšneho pôvodu ako mäso, 
ryba alebo mlieko. Všetci ľudia by sa mali preto vyhýbať rybám údeným v chlade, surovému mlieku, 
ako aj syrom so surového mlieka.  Ak sa dôsledne nedodrží postup chladenia, môže aj varená šunka 
obsahovať veľké množstvá listérií, v dôsledku čoho môže zápal mozgových blán a otrava krvi nabrať 
životunebezpečný priebeh. 

 
Účinné proti listériám: Všetky naše dezinfekčné prostriedky, ktoré sú v zozname ÖGHM/VAH. 
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Vírusy: 

 

 
 

Vírusy sú omnoho menšie ako baktérie. Na rozdiel od baktérií nie sú vírusy samostatné organizmy. 
Aby sa mohli rozmnožiť, musia vniknúť do cudzej bunky. Pritom natoľko preprogramujú bunku, že 
zabudne, akú má skutočnú úlohu, a produkuje už iba vírusy. Vírusy sa nachádzajú, podobne ako 
baktérie, v zemi, tekutinách, ale aj vo vzduchu a krvi. Príklady vírusových ochorení: chrípka, herpes, 
aids. 

 
Rozlišujeme dva typy vírusov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obalené vírusy: 
 

Obalené vírusy nie sú veľmi odolné, to znamená, že v porovnaní s neobalenými vírusmi reagujú na 
všetky dezinfekčné prostriedky citlivejšie. Príklady obalených vírusov: influenza (chrípka), HIV (aids), 
HBV (hepatitída typu B), HCV (hepatitída typu C), Vaccinia (kiahne), BVDV (mor). Ak je na 
dezinfekčnom prostriedku označenie obmedzene antivirotický, je účinný proti týmto vírusom. 

 
Neobalené vírusy: 

 
Neobalené vírusy sú veľmi odolné. Prežijú okrem iného v textile viacero týždňov, to znamená, že aj 
dezinfekčné prostriedky musia obsahovať veľké množstvo etanolu (alkoholu) alebo špeciálne účinné 
látky  (aldehydy,  peroxidy).  Príklady  neobalených  vírusov:  norovírusy,  rotavírusy,  vírus  SV40 
= HVP (spôsobuje rakovinu maternice), poliovírus (detská obrna), adenovírus, hepatitída typu A 
(žltačka). 
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Odborný posudok účinnosti proti vírusom: 

 
Obmedzene antivirotický: 

 
Aby sa mohlo na produkte používať označenie obmedzene antivirotický, musí byť podľa RKI (Inštitút 
Roberta Kocha) skúšaný na BVDV a vacciniu. Ak produkt pôsobí proti týmto vírusom, pôsobí aj proti 
všetkým obaleným vírusom. 

 
Antivirotický: 

 
Ak produkt pôsobí proti polio, adeno, BK v í rus  (SV40) a vakcínia, označí sa ako antivirotický a 
pôsobí aj proti norovírusu a iným neobaleným vírusom. So zreteľom na účinnosť proti norovírusom sa 
v Nemecku skúša aj myší norovírus (MNV). Skúška sa vykonáva podľa EN 14476. 

 
O tieto odborné posudky sa nežiada v ÖGHMP/DGHM/VAH, pretože v týchto spoločnostiach sa 
nezohľadňuje účinnosť proti vírusom. 

 
 
 
 
Spôsoby prenosu vírusov: 

 
Rovnako ako pri baktériách sa môžu preniesť vírusy z rúk do úst.   Pre svoju veľkosť sa ľahko 
prenášajú,  napríklad  hepatitída  typu  B  rúk  a očí  môže  byť  prenesená  bielizňou  (zaschnutá  krv 
v bielizni). Na rozdiel od baktérií sa proti veľkému počtu vírusových ochorení môžeme dať očkovať. 
Vírusy  sa  nedajú  preukázať  skúškou  sterov,  ako  je  to  v prípade  baktérií.  Správne  a dôsledné 
opatrenia dezinfekcie rúk a povrchov sú preto o to dôležitejšie. 

 
Z potravín sa vírusy odstraňujú zohriatím na > 60 °C. 
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Bežné vírusy v oblasti starostlivosti: 
 
 
Norovírusy (neobalené): 

 

 
 

 
Vírusy  tohto  typu  sa  najčastejšie  vyskytujú  v zime  (október  -  apríl)  a sú  veľmi  ľahko  prenosné. 
Ochorenie sprevádza silné vracanie, hnačky a horúčka. Norovírusy preukazujú silnú rezistenciu3 voči 
dezinfekčným prostriedkom, to znamená, že   prostriedok musí pôsobiť antiviroticky. Hlavný spôsob 
prenosu je fekálno-orálny4. Norovírusy sú veľmi ľahko prenosné. Prenos je možný aj z človeka na 
človeka, napr. kvapôčkovou infekciou5. 

 
Účinné proti norovírusom: septLIQUID PLUS (doba pôsobenia 15 sekúnd) , hygienicVIRUZID, 
septLIQUID SENSITIVE (doba pôsobenia 1 minúta) 

 
 
 
 

HIV (obalený): 
 

 
 

Ľudský imunodeficitný vírus, skrátene HIV,  označený aj ako vírus nedostatku ľudskej imunity. 
Nakazenie vedie po rozlične dlhej, najčastejšie viacročnej, inkubačnej dobe k AIDSu, ochorenia 
nedostatku imunity. Vírus HIV sa prenáša kontaktom s ľudskými tekutinami – krvou, spermou, 
vaginálnym sekrétom, ako aj materským mliekom. 

 
Účinné proti HIV: septLIQUID SENSITIVE, septLIQUID PLUS, hygienic3000, hygienicPLUS, 
hygienicDES FORTE, hygienicVIRUZID, hup DISINFECT, wcDISINFECT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 odolnosť 
4 z exkrementu do úst 
5 prenos pôvodcov chorôb vzduchom (kašeľ, kontakt rúk – nádcha) 
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Hepatitída typu A (neobalená): 
 

 
 

Hepatitída typu A je infekčná choroba spôsobená vírusom hepatitis A (žltačka). Hlavným príznakom 
je akútne zapálenie pečene. Hepatitída typu A neprebieha nikdy chronicky a často sa vylieči 
spontánne a bez vážnejších komplikácií. Prenáša sa znečistenou vodou alebo potravinami (napr. 
mušle) a v našich zemepisných šírkach sa väčšinou vyskytuje ako importované ochorenie, ktoré sme 
si doniesli z pobytu v rizikovej oblasti. Očkovanie je v súčasnosti najlepšou ochranou proti hepatitíde 
typu A. Hepatitída typu A je známa aj ako choroba špinavých rúk. 

 
Účinné proti hepatitíde A: ruky: septLIQUID PLUS použité 2x za sebou po 30 sekúnd, povrch: 
hygienicVIRUZID 

 
 
 
 
Hepatitída typu B a C (obalená): 

 

 
 

Hepatitída typu B je infekčné ochorenie pečene, ktorá prebieha zväčša akútne (90 %), občas aj 
chronicky. Hepatitída typu B a C sa prenášajú krvou. Hepatitídou typu B je chronicky infikovaných asi 
350 miliónov ľudí, je preto celosvetovo najčastejším vírusovým ochorením. Chronická hepatitída B sa 
ťažko lieči, preto je preventívne očkovanie najdôležitejším opatrením na zabránenie infekcie. 

 
Hepatitída typu C je infekčná choroba u ľudí spôsobená vírusom hepatitis C. Prenáša sa krvou. Liečba 
v obmedzenej forme je možná podľa genotypu vírusu hepatitis C. V súčasnosti neexistuje proti nej 
očkovanie. 

 
Účinné  proti  hepatitíde  typu  B  a  C:  septLIQUID  SENSITIVE,  septLIQUID  PLUS,  
hygienic3000, hygienicPLUS, hygienicDES FORTE, hygienicVIRUZID, hup DISINFECT, 
wcDISINFECT 
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Influenza – chrípka (obalená): 

 

 

 
 

Prenáša sa vzduchom alebo sekrétom (nádcha) takzvanou kvapôčkovou infekciou6. Najdôležitejšie 
príznaky sú: 

 
• náhly začiatok choroby, 
• pocit choroby v celom tele, 
• vysoká horúčka do 40 stupňov Celzia, 
• triaška, 
• bolesti hlavy, a únava, 
• bolesti končatín, 
• suchý kašeľ, 
• nechutenstvo, nevoľnosť a vracanie. 

 
Účinné  proti  chrípke:  septLIQUID  SENSITIVE,  septLIQUID  PLUS,  hygienic3000,  
hygienicPLUS, hygienicDES FORTE, hygienicVIRUZID, hup DISINFECT, wcDISINFECT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 prenos pôvodcov chorôb vzduchom (kašeľ, kontakt rúk – nádcha) 
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Parazity: 
 

V prípade parazitov ide o hmyz, preto nie sú dezinfekčné prostriedky účinné. 
 
 
Scabies/svrab: 

 

 
 

Svrab  (medicínsky  scabies)  je  celosvetovo  rozšírené  ľudské  kožné  ochorenie.  Spôsobuje  ju 
svrabovec kožný. Pologuľovité, 0,3 mm veľké samičky sa zavŕtavajú do pokožky a kladú tam do 
kanálikov výkaly a vajíčka. Ich výlučky vyvolávajú pľuzgieriky, pupence, vriedky, bubliny, vyrážky 
a chrasty.  Pre  postihnutých  pacientov  platí  už  pri  podozrení  zákaz  zdržiavať  sa  a  pracovať 
v spoločenských zariadeniach. 

 
 
 
 
Zavšivenie: 

 

 
 

Voš detská je bezkrídly hmyz a patrí do  čeľade  ľudských vší. Tento druh zahŕňa 4 typy, z ktorých 2 
napádajú výlučne človeka. Dve z nich sú voš detská a voš šatová. Označenie voš šatová je 
zavádzajúca, pretože oblečenie priamo na tele využíva ako útočisko, ale v zásade pije krv na celom 
tele, s výnimkou hlavy. Vši lonové alebo hovorovo filcky parazitujú takisto výhradne na človeku. 
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Ploštice: 
 

 
 

Ploštica, plným meno Ploštica posteľná, sa špecializuje na život v miestach spania teplokrvných 
živočíchov – najmä ľudí – a živí sa ich krvou. Ich sliny vyvolávajú u väčšiny ľudí veľmi silné svrbenie 
trvajúce dlhšie ako týždeň. Proti plošticiam sa bojuje insekticídmi. Iný spôsob je zvýšiť teplotu 
v miestnosti špeciálnou pecou počas jeden a pol dňa na 55 °C. Pri tejto teplote sa hmyz a jeho vajíčka 
vyhubia. Aj túto metódu by mali vykonávať iba odborníci. 

http://www.hagleitner.com/


Innovative Hygiene. 

www.hagleitner.com 21 

 

  

 

 

Zoznam odporúčaných pomocných a ošetrovacích prostriedkov na 
predzásobenie v prípade výskytu infekčnej choroby v domoch 
dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti 

 
 
 
 

• ochranný plášť alebo/a ochranný odev 
 

• jednorazové rukavice 
 

• rúško (normálne a s časticovým filtrom) 
 

• ochranná maska 
 

• náhradné topánky 
 

• jednorazový riad a príbor 
 

• jednorazové utierky 
 

• jednorazové uteráky 
 

• nášľapný odpadkový kôš 
 

• tesné koše na špinavú bielizeň s vekom 
 

• prostriedok na znečistenú pokožku na ošetrenie obyvateľov 
 

• dezinfekčný prostriedok na ruky 
 

• povrchový dezinfekčný prostriedok s antivirotickým účinkom (hygienicVIRUZID) 
 

• štíty na označenie izby (napr.: Informujte pred vstupom ošetrujúci personál. – dbať na 

ochranu zdravotných údajov) 
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Plány hygieny: 

ESBL, E. Coli 
 
 

Obyvatelia Izolácia nie je spravidla nutná   
Ked' sa umývajú  rany alebo abscesy, 
odporúča sa izolácia 
Dodržiavanie základnej hygieny 

Izby obyvateľov žiadne osobitné požiadavky 
dostatočná je normálna dezinfekcia povrchov 
okamžitá dezinfekcia v prípade kontaminácie 
telesnými výlučkami 

odporúčané výrobky:        výrobky s obsahom alkoholu ako hup DISINFECT, hygienicDES 
alebo hygienicVRI UZID 

Ochranný odev  pri kontakte s infekčným materiálom 
Rukavice  noste pri kontakte s obyvateľmi 

Rukavice sa vždy likvidujú v izbe  
Dezinfekcia rúk po priamom kontakte s pacientom 

Pozor:dlhšia doba pôsobenia dezinfekčného prostriedku 
odporúčané výrobky:        2 x za sebou septLIQUID SENSITIVE 

Bielizeň  žiadne osobitné opatrenia 
kontaminovanú bielizeň zhromažďujte v izbe a dajte do 
prania oddelene 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 
Dodržiavanie základnej hygieny     

Riad  bežné umývanie  je dostatočné 
Odporúčané výrobky:        integral CLEAN CL alebo ecosoiBIO DES 
Odpad odpad obsahujúci pôvodcov ochorenia zhromažd'ujte v izbe a likvidujte 

oddelene v zavretom umelom vrecku 
Prostriedky na ošetrov<po použití dezinfekčne očistite {dezinfekčné umývačky 
diagnostické prístroje  musia č istit' dezinfekčne) 
Návštevníci  žiadne osobitné opatrenia 
Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení  
Záverečná dezinfekcia Plošná dezinfekcia izby pomocou týchto výrobkov: 
Odporúčané výrobky:        výrobky s alkoholom ako hup DISINFECT, hygienicDES 

vankúš, prikrývku a posteľnú bielizeň perte pri teplote  60'C 
odporucane V'frobky:        havon PERFECT, havon D10 
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Osídlenie MRSA   

Lokalizácia: nosohltan,pokožka a rany 
 

Prenos  infekcie: kontaktná infekcia a kvapôčková infekcia 
  
Obyvatelia  Ubytovanie V jednolôžkovej izbe v prípade: 

kašl'a/nádchy 
výrazného vylučovania 
sekrétu, ked' je potrebné 
odsávanie dezorientovaných 
pacientov tracheostómia 

Ošetrovatel'ske činnosti sa smú vykonávať len 
v izbe. 
Obyvateľ je nabádaný na dezinfikovanie rúk 
Mimo izby musí obyvateľ 
nosiť tvarovo-nosovú masku. 
Starostlivost' o obyvateľa sa vykonáva po ošetrení ostatných obyvateľov 
Podl'a možnosti používajte jednorázovú froté rukavicu na umývanie 
a jednorázové uteráky Zubnú protézu ošetrite antiseptikami na sliznice,a potom 
opláchnite  vodou,denne nová zubná kefka  
Po výmene obväzov – výmena posteľnej bielizne 
Po dôkladnom ošetrení – výmena bielizne 

 lzby obyvatel'ov  lzba musí byť označená - (ochrana zdravotných 
údajov) 

Dvere musia byt' stále zatvorené 
Denne po dôkladnom ošetrení a výmene obväzov sa 
posteľ prevlieka. 
Mala by sa uskutočniť povrchová dezinfekcia chrániča 
matracov. Po prevlečeí postele sa uskutočňuje povrchová 
dezinfekcia: 

rámu postele 
nočneho stolíka 
kľučky na dverách 
záchodovej misy 
bielizne a odpadkového koša 
lavóra na umývanie 

         
         

Pracovníci  0 obyvatel'a sa môžu starať len informovaní pracovníci  
Pracovníci s chronickými zmenami na pokožke (napr. ekzémami) 
sa o obyvatel'a nesmú starat' 

Ochranný odev  Všetky osoby vstupujú do izby len v ochrannom odeve 
 Ochranný plášť'  Pri vstupe do izby treba mať ochranný 
plášť  

Plášte sa v prípade znečistenia vymieňajú hneď, 
inak po povrchovej dezinfekcii ráno 
Plášte sa v izbe uchovávajú zavesené 
vonkajšou stranou 
Plášte sa likvidujú do nádob na bielizeň v izbe 

Výmena obuvi  nevyžaduje sa 
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Ochrana na ústa a nos  Ochrana úst slúži na vlastnú ochranu pred osídlením oblasti nosa 
a hltana a pokožky obyvateľa 
Ochrana úst sa bezpodmienečne musí používať pri základnej starostlivosti, 
ošetrení rán, ustieľaní a prevliekaní postele 
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MRSA, časť II 
 

Jednorazové rukavice • Použite pri každej činnosti v izbe 
• Kľučky dverí sa nedotýkajte kontaminovanými rukavicami 
• Kľučky dverí sa dotýkajte lakťom 
• Likvidácia v izbe – potom dezinfekcia rúk 

Dezinfekcia rúk • Pred vstupom a po opustení izby, aj po nosení jednorazových rukavíc 

odporúčaný výrobok: septLIQUID SENSITIVE 

Bielizeň obyvateľov • Bielizeň obyvateľov, uteráky, froté rukavice na umývanie, textilné čistiace 
a utieracie dezinfekčné uteráky, ochranný odev, posteľná bielizeň atď. sa 
zbiera v izbe v kontajneri s vrecom na bielizeň 

• Likvidácia vreca na bielizeň sa vykonáva samostatne v druhom vreci na 
bielizeň 

• Bielizeň sa upravuje samostatne strojovo pri teplote viac ako 60 °C 

odporúčaný výrobok: havon PERFECT, havon D10 

Riad 

 

• Riad sa zbiera v izbe obyvateľa v uzatvorenej nádobe 
• Riad po raňajkách zabaľte do vreca na odpady a toto vložte do ďalšieho 

vreca na odpady a samostatne doneste do kuchyne 
• Alternatívne je použitie vlastného riadu 

Odpad • Odpady (príp. aj vlastný riad) sa zbierajú v kontajneri s vrecom na odpad v 
izbe 

• Likvidácia vreca na odpad z izby sa vykonáva v druhom vreci na odpad 
samostatne predpoludním 

Prostriedky na ošetrovanie 
a diagnostické prístroje 

• Musia ostať v izbe obyvateľa – 1 x denne vydezinfikujte 
• Okuliare, naslúchacie prístroje čistite dezinfekčne podľa údajov výrobcov 

Návštevníci • Platia rovnaké hygienické predpisy ako pre zamestnancov 

Dokumentácia • Všetky opatrenia sa čo najpresnejšie zdokumentujú 

Záverečná dezinfekcia • Izbu je potrebné podrobiť dezinfekcii drhnutím a stieraním 
• Materiály pre opakované použitie je potrebné dezinfikovať alebo príslušne 

upraviť 
• Dezinfekcia povrchov izby výrobkom, ktorý je v zozname ÖGHMP / VAH 
• Posteľnú bielizeň, záclony perte dezinfekčne 

odporúčaný výrobok: havon PERFECT, havon D10 

Čistiaca služba • Čistiacu službu je potrebné informovať 
• Izbu je potrebné čistiť ako poslednú 
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VRE: Enterococcus faecium rezistentný voči vankomycínu 
 
 

Obyvatelia Jednolôžková izba - izolácia obyvatel'a 
Návod na dezinfekciu rúk u obyvatel'a 
vlastná toaleta a oblasť sanity  
O obyvatel'a by sa malo postaraf (umyt' ho) ako o posledného 

lzby obyvateľov informácie o personáli a príbuzných 
Plošná dezinfekcia 1 x denne v priestoroch pril'ahlých k obyvatel'ovi 
(nezabudnite na kl'učky dverí a držadlá na zábradlí) 
okamžitá dezinfekcia v prípade kontaminácie 
telesnými výlučkami 

Ochranný  odev   pri kontakte s obyvatel'mi noste ochranný  odev s dlhým rukávom, 
zostáva v izbe 
Ochranný plášť často perte, najmenej po 1 zmene 

Rukavice  noste pri kontakte s obyvatel'mi 
Rukavice sa vždy likvidujú v izbe 
Manžetu rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášťa      

Dezinfekcia rúk  pred vstupom a pri odchode z izby,  
                                         aj po každej manipulácii s pacientom     
Odporúčaný výrobok:       septLIQUID SENSITIVE 
Bielizeň  Zbierajte bielizeň v izbe a oddelene ju odvezte do práčovne 

bielizeň perte pri 60"C 
Odev a postel'nú bielizeň v prípade kontaminácie 
l'udskými výlučkami ihned' vymeňte 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 

Riad  bežné umývanie  je dostatočné 
Riad sa odpratáva ako posledný, po riade ostatných 
obyvateľov  

Odpad  zbierajte v izbe a likvidujte oddelene v zatvorenom 
umelom vreci  

Prostriedky na ošetrov< po použití dezinfekčne očistite (dezinfekčné umývačky 
diagnostické prístroje    musia čistiť' dezinfekčne) 
Návštevníci Hygienické opatrenia ako pre personál, odporúča sa ochranný plášť  
Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia      Dezinfekcia povrchov  izby s výrobkom, ktorý je v zozname ÖGHMPIVAH  
 

 Vankúš, prikrývku  a postel'nú bielizeň perte dezinfekčne pri teplote 60"C 
Odporúčaný výrobok:       havon PERFECT, havon D10 
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Pseudomonas aeruginosa: 
 
 

Obyvatelia Samostatná izba – izolácia obyvateľa 
Návod na dezinfekciu rúk u obyvateľa 
Vlastný toaletný a sanitárny priestor 
Obyvateľ by sa mal ošetriť (umyť) ako posledný 

lzby obyvatel'ov Informácie o personáli a príbuzných 
Preventívne opatrenia na toaletách: Zatvorte  poklop pred stlačením 
splachovača 
Plošná dezinfekcia 1 x denne v priestoroch priľahlých k obyvateľovi 
(nezabudnite na kl'učky dverí a držadlá na zábradlí) 
okamžitá dezinfekcia v prípade kontaminácie  
telesnými výlučkami 

Ochranný odev  pri kontakte s obyvatel'mi noste ochranný odev s dlhým rukávom, 
zostáva v izbe 
Ochranný plášť umývajte často, minimálne po 1 zmene 

Rukavice  noste pri kontakte s obyvatel'mi 
Rukavice sa vždy likvidujú v izbe  
Manžetu rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášťa 

Dezinfekcia rúk  pred vstupom a pri odchode z izby, ako aj po každej 
manipulácii s pacientom 

odporúčaný výrobok:        septLIQUID SENSITIVE 
Bielizeň  Zbierajte bielizeň v izbe a oddelene ju odvezte do práčovne 

bielizeň perte dezinfekčne pri 60"C 
Odev a posteľnú bielizeň v prípade 

kontaminácie l'udskými výlučkami ihned' vymeňte 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 

odporucanyvyrobok:         havon PERFECT, havon D10 

Riad  bežné umývanie je dostatočné 
riad odpratávat' ako posledný 

Odpad  zbierajte v izbe a likvidujte oddelene v zatvorenom 
umelom vreci 

Prostriedky na ošetrov;po použití dezinfekčne očistite (dezinfekčné umývačky 
diagnostické prístroje   musia  čistit' dezinfekčne) 
Návštevníci  Hygienické opatrenia ako pre personál, odporúča sa ochranný plášť   
Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia       Dezinfekcia povrchov izby s výrobkom, ktorý je v zozname ÖGHMPIVAH 
 
 

Vankúš, prikrývku a posteľnú bielizeň perte dezinfekčne pri teplote 60 "C 
Odporúčaný výrobok:        havon PERFECT, havon D10 
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Legionely: 
 
 

Prenos  len vodou, z človeka na človeka sa nemôžu 
preniesť  

Obyvatelia  nie je potrebná izolácia 
lzby obyvatel'ov žiadne osobitné opatrenia 

dbajte na to, aby obyvatel' prichádzal do kontaktu len s vodou bez 
obsahu legionel 

Ochranný odev  nevyžaduje sa 
Rukavice  ako zvyčajne 

žiadne osobitné opatrenia 
Dezinfekcia rúk  ako zvyčajne 

žiadne osobitné opatrenia 
Bielizeň  žiadne osobitné opatrenia 
Riad  žiadne osobitné opatrenia 
Odpad  žiadne osobitné opatrenia 
Prostriedky na ošetrov;         ako zvyčajne - žiadne osobitné opatrenia 
                                              diagnostické prístroje 
Navštevníci žiadne osobitné opatrenia  
Dokumentácia  Povinnosť hlásenia 
Záverečná dezinfekcia          žiadne osobitné opatrenia 
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Clostridium difficile – Clostridien 
 
 

Obyvatelia  lzolácia obyvatel'a 
Obmedzenie počtu ošetrujúceho personálu na co najnižší počet 
takých, ktorí nesmú byt' určení na prípravu alebo 
podávanie jedla. 
vlastná oblast' toalety a sanity 

lzby obyvatel'ov  informácie o personáli a príbuzných 
Plošná dezinfekcia 1 x denne v priestoroch pril'ahlých k obyvateľovi  
(nezabudnite na kl'učky dverí a držadlá zábradlí) 
okamžitá dezinfekcia v prípade kontaminácie telesnými 
výlučkami 

Odporúčaný výrobok:          hygienicVIRUZID s hup DRY 

Ochranný odev  pri kontakte s obyvatel'mi noste ochranný odev s dlhým rukávom, 
zostáva v izbe 
Ochranný plášť často perte, najmenej po  1 zmene 

Rukavice  noste pri kontakte  s obyvatel'mi 
Rukavice sa vždy likvidujú v izbe 
Manžetu rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášťa 

Dezinfekcia rúk  Umytie rúk pred kontaktom s obyvateľmi a po ňom  
pri vstupe a odchode z izby 

odporúčaný výrobok:            foamSOAP PREMIUM, 2x za sebou teplou vodou 
Bielizeň  Zbierajte bielizeň v izbe a oddelene ju odvezte do práčovne 

bielizeň perte dezinfekčne pri 60"C 
Odev a posteľnú bielizeň v prípade kontaminácie 
l'udskými výlučkami ihned' vymeňte  
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 

odporúčaný výrobok:havon D10 

Riad  bežné umývanie nie je dostatočné 
odporúčaný výrobok:           integral CLEAN CL 
Odpad  zbierajte v izbe a likvidujte oddelene v zatvorenom 

umelom vreci 
Prostriedky na ošetrov•        po použití dezinfekčne očistite (dezinfekčné umývačky 
diagnostické prístroje   musia čistit' dezinfekčne) 
Návštevníci  Hygienické opatrenia ako pre personál, odporúča sa ochranný plášť' 
Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia        Plošná dezinfekcia izby pomocou hygienicVIRUZID 

a hup DRY 
Vankúš, prikrývku a postel'nú bielizeň perte dezinfekčne pri teplote 60"C 

odporúčané výrobky:          havon D10 
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TBC: 
 
 

Obyvatelia  lzolácia nie je spravidla nutná 
Ked' sa umývajú rany alebo abscesy, 
odporúča sa izolácia 
Dodržiavanie základnej hygieny 

lzby obyvatel'ov  žiadne osobitné požiadavky 
dostatočná je normálna dezinfekcia povrchov 
okamžitá dezinfekcia v prípade kontaminácie 
telesnými výlučkami 

odporúčané výrobky:           výrobky s obsahom alkoholu ako hup DISINFECT, hygienicDES FORTE 
alebo hygienicVIRUZID 

Ochranný odev  pri kontakte s infekčným materiálom 
Rukavice  noste pri kontakte  s obyvatel'mi 

Rukavice sa vždy likvidujú v izbe 
Dezinfekcia rúk  po priamom kontakte s pacientom 

Pozor: dlhšia doba pôsobenia dezinfekčného prostriedku 
odporúčané výrobky:           2 x za sebou septLIQUID PLUS 
Bielizeň žiadne osobitné opatrenia 

kontaminovanú bielizeň zhromažďujte v izbe a dajte do 
prania oddelene 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 
Dodržiavanie základnej hygieny 

Riad  bežné umývanie nie je dostatočné 
odporúčané výrobky:           integral CLEAN CL alebo ecosoiBIO DES 
Odpad  odpad obsahujúci pôvodcov ochorenia zhromažďujte v izbe a likvidujte 

oddelene v zavretom umelom vreci 
Prostriedky na ošetrov;         po pouzití dezinfekčne očistite (dezinfekčné umývačky 
diagnostické prístroje   musia čistiť dezinfekčne) 
Návštevníci  žiadne osobitné opatrenia 
Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia        Plošná dezinfekcia izby pomocou týchto výrobkov: 
odporúčané výrobky:           výrobky s obsahom alkoholu ako je hup DISINFECT, hygienicDES 

Vankúš, prikrývku a posteľnú bielizeň perte pri teplote 60"C 
odporúčané výrobky:           havon PERFECT, havon D10 
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Listérie: 
 
 

Obyvatelia  Izolácia obyvatel'a sa odporúča v prípade silnej hnačky 
lzby obyvatel'ov informácie o personáli a príbuzných 

Označit' izbu, ochrana  zdravotných údajov 
Plošná dezinfekcia 1  x denne v priestoroch pril'ahlých k obyvateľovi 
(nezabudnite na kl'učky dverí a držadlá na zabradlí) 
Dezinfekcia povrchov 1 x denne vo WC zariadení (tlačidlo splachovača, úchyt 
WC kefy a vodovodný kohútik) 
okamžitá dezinfekcia v prípade  kontaminácie 
telesnými výlučkami          

Ochranný odev  Ochranný plášť  
Ochranný plášť často perte, najmenej po 1 zmene 

Rukavice  noste pri kontakte s obyvatel'mi 
Rukavice  sa vždy likvidujú v izbe 
Manžetu rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášťa 

Dezinfekcia rúk  pred vstupom  a pri odchode z izby, ako aj po každej 
manipulácii s pacientom, po kontakte 
s materiálom obsahujúcim pôvodcov  
ochorenia 

    Bielizeň Zbierajte bielizeň v izbe a oddelene ju odvezte do práčovne 
Bielizeň perte dezinfekčne pri  60 'C 
Odev a postel'nú bielizeň v prípade  kontaminácie 
l'udskými výlučkami ihned' vymeňte 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 

odporúčané výrobky:           havon PERFECT, havon D10 
Riad  bežné umývanie je dostatočné 

Riad sa odpratáva ako posledný, po riade ostatných 
obyvatel'ov 

Odpad  zbierajte v izbe a likvidujte oddelene v zatvorenom 
umelom vreci 

Prostriedky na ošetrovar po použití dezinfekčne očistite (dezinfekčné umývačky 
diagnostické prístroje  musia čistiť dezinfekčne 
Návšetevníci platia hygienické opatrenia ako pre personál 
Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia  Dezinfekcia povrchov  izby s výrobkami, ktoré sú v zozname OGHMPNAH 
 
 

Vankúš, prikrývku a posteľnú bielizeň  perte dezinfekčne pri teplote 60'C 
odporúčané výrobky:           havon PERFECT, havon D10 
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Salmonely: 
 
 

Obyvatelia  lzolácia obyvatel'a sa odporúča v prípade silnej hnačky 
lzby obyvatel'ov  informácie o personáli a príbuzných 

Označit' izbu, ochrana zdravotných údajov 
Plošná dezinfekcia 1 x denne v priestoroch pril'ahlých k obyvatel'ovi 
(nezabudnite na kl'učky dverí a držadlá na zábradlí) 
Dezinfekcia povrchov 1 x denne vo WC zariadení (tlačidlo splachovača, úchyt 
WC kefy a vodovodný kohútik) 
okamžitá dezinfekcia v prípade kontaminácie 
telesnými výlučkami 

Ochranný odev  Ochranný plášť' 
Ochranný plášť často perte, najmenej po 1 zmene 

Rukavice  noste pri kontakte s obyvatel'mi 
Rukavice sa vždy likvidujú v izbe 
Manžetu rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášťa 

Dezinfekcia rúk  pred vstupom a pri odchode z izby, ako aj po každej 
manipulácii s pacientom, po kontakte s 
materiálom obsahujúcim pôvodcov ochorenia 

odporúčané výrobky:         septLIQUID SENSITIVE 
Bielizeň  Zbierajte bielizeň v izbe a oddelene ju odvezte do práčovne 

bielizeň perte dezinfekčne pri 60"C 
Odev a postel'nú bielizeň v prípade kontaminácie 
l'udskými výlučkami ihned' vymeňte 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 

odporúčané výrobky:         havon PERFECT, havon D10 
Riad  bežné umývanie je dostatočné 

Riad sa odpratáva ako posledný, po riade ostatných 
obyvatel'ov 

Odpad  zbierajte v izbe a  likvidujte oddelene v zatvorenom 
umelom vreci 

Prostriedky na ošetrov  po použití dezinfekčne očistite (dezinfekčné umývačky 
diagnostické prístroje   musia čistiť' dezinfekčne) 
Návštevníci  platia hygienické opatrenia ako pre personál 
Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia       Dezinfekcia povrchov izby s výrobkami, ktore sú v zozname OGHMPIVAH 
 
 

Vankúš, prikrývku a postel'nú bielizeň perte dezinfekčne pri teplote 60"C 
odporúčané výrobky:         havon PERFECT, havon D10 
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Campylobacter: 
 
 

Obyvatelia  lzolácia obyvatel'a  v prípade silnej hnačky 
lzby obyvatel'ov  informácie o personáli a príbuzných 

Plošná dezinfekcia 1 x denne v priestoroch pril'ahlých k obyvatel'ovi 
(nezabudnite na kl'učky dverí a držadlá na zábradlí) 
Dezinfekcia povrchov 1 x denne vo WC zariadení (tlačidlo splachovača, úchyt 
WC kefy a vodovodný kohútik) 
okamžitá dezinfekcia v prípade kontaminácie 
telesnými výlučkami 

Ochranný odev  Ochranný plášť 
Ochranný plášť často perte, najmenej po 1 zmene 

Rukavice  noste pri kontakte s obyvateľmi 
Rukavice sa vždy likvidujú v izbe 
Manžetu rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášťa 

Dezinfekcia rúk  pred vstupom  a pri odchode z izby, ako aj po každej 
manipulácii s pacientom 
po kontakte s materiálom obsahujúcim pôvodcov ochorenia 

odporúčané výrobky:        septLIQUID SENSITIVE 
Bielizeň  Zbierajte bielizeň v izbe a oddelene ju odvezte do práčovne 

bielizeň perte dezinfekčne pri 60"C 
Odev a posteľnú bielizeň v prípade  kontaminácie 
l'udskými výlučkami ihned' vymeňte 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 

odporúčané výrobky:        havon PERFECT, havon D10 
Riad  bežné umývanie je dostatočné 

odpratávat' ako posledný 
Odpad  zbierajte v izbe a likvidujte oddelene v zatvorenom 

umelom  vreci 
Prostriedky na ošetrov;po použití dezinfekčne očistite (dezinfekčné umývačky 
diagnostické prístroje   musia čistiť  dezinfekčne) 
Návštevníci  platia hygienické  opatrenia ako pre personál 
Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia     Dezinfekcia povrchov izby s výrobkom, ktorý je v zozname ÖGHMPIVAH 
 
 

Vankúš, prikrývku a posteľnú bielizeň perte pri teplote 60"C 
odporúčané výrobky:         havon PERFECT, havon D10 
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Norovírusy: 
 
 

Obyvatelia  lzolácia obyvatel'a 
Obmedzenie počtu ošetrujúceho personálu na co najnižšf počet 
takých, ktorí nesmú byt' určení na prípravu alebo 
podávanie jedla. 
Dezinfekcia povrchov 1 x denne vo WC zariadení (tlačidlo splachovača, úchyt 
WC kefy a vodovodný kohútik) 
Návod na dezinfekciu rúk u obyvatel'a 
vlastná toaleta a oblast' sanity 

lzby obyvatel'ov označiť - dbat' na ochranu zdravotných údajov 
informácie o personáli a príbuzných 
Plošná dezinfekcia 1 x denne v priestoroch pril'ahlých k obyvatel'ovi 
(nezabudnite na kl'učky dverí a držadla na zábradlí)  

Dezinfekcia povrchov 1 x denne vo WC zariadení (tlačidlo splachovača, úchyt 
WC kefy a vodovodný kohútik) 

okamžitá dezinfekcia v prípade kontaminácie 
telesnými výlučkami 

odporúčané výrobky:         hygienicVIRUZID a hup DRY, hup DISINFECT 
Ochranný odev  pri kontakte s obyvatel'mi noste ochranný odev s dlhým rukávom, 

zostáva v izbe 
Ochranný plášt' často perte, najmenej po 1 zmene 

Rukavice  noste pri kontakte s obyvatel'mi 
Manžetu rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášt'a 

Dezinfekcia rúk  Dezinfekcia rúk pred kontaktom s obyvatel'mi a po ňom 
odporúčané výrobky:        septLIQUID PLUS 
Bielizeň  Zbierajte bielizeň v izbe a oddelene ju odvezte do práčovne 

v umelom vreci 
Bielizeň perte dezinfekčne pri teplote 60˚C 
Odev a postel'nú bielizeň v prípade kontaminácie 
l'udskými výlučkami ihned' vymeňte 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 

odporúčané výrobky:         havon PERFECT, havon D10 
Riad  bežné umývanie je dostatočné 
Odpad  zbierajte v izbe a likvidujte oddelene v zatvorenom 

umelom vreci 
Prostriedky na ošetrov< po použití dezinfekčne očistite (dezinfekčné umývačky 
Diagnostické prístroje   musia čistit' dezinfekčne) 
Návštevníci  zastavte návštevy 

platia hygienické opatrenia ako pre personál 
Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia      Plošná dezinfekcia izby pomocou hygienicVIRUZID 

a hup DRY 
Vankúš, prikrývku a postel'nú bielizeň perte pri teplote 60˚C 

odporúčané výrobky:         havon PERFECT, havon D10 
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HIV: 
 
 

Obyvatelia  lzolácia obyvatel'a len v prípade infekčných 
sprievodných ochorení 

lzby obyvatel'ov  označit' - dbat' na ochranu zdravotných údajov  
okamžitá dezinfekcia v prípade kontaminácie 
telesnými výlučkami 
priebežná povrchová dezinfekcia len v prípade infekčných sprievodných ochorení 

odporúčané výrobky:        všetky výrobky uvedené  v zozname ÖGHMPIVAH 
Ochranný odev  ochranný odev s dlhými rukávmi pri možnom kontakte s 

telesnými tekutinami, výlučkami a sekrétom 
plášť zostáva v izbe 
Ochranný plášť často perte, najmenej po 1 zmene 

Rukavice  noste pri možnom kontakte s telesnými tekutinami 
Manžetu  rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášťa 

Dezinfekcia rúk  Dezinfekcia rúk pred kontaktom s obyvatel'mi a po ňom 
odporúčané výrobky:        septLIQUID  SENSITIVE 
Bielizeň  Zbierajte bielizeň v izbe a oddelene ju odvezte do práčovne 

v umelom vreci 
Bielizeň perte dezinfekčne pri teplote 60"C 
Odev a postel'nú bielizeň v prípade kontaminácie 
l'udskými výlučkami ihned' vymeňte 

odporúčané výrobky:        havon PERFECT, havon D10 
Riad  bežné umývanie je dostatočné 
Odpad  zbierajte v izbe a likvidujte oddelene v zatvorenom 

umelom vreci 
Prostriedky na ošetrov• po použití dezinfekčne očistite (dezinfekčné umývačky 
diagnostické prístroje    musia čistiť dezinfekčne) 
Návštevníci Hygienické opatrenia ako pre personál  (v prípade možn. 

kontaminácie – neplatí pri bežnom sociálnom  kontakte) 
Dokumentácia všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia     Dezinfekcia povrchov izby s výrobkami, ktoré sú v zozname OGHMPIVAH 
 
 

Vankúš, prikrývku a postel'nú bielizeň perte dezinfekčne pri teplote 60"C 
odporúčané výrobky:        havon PERFECT, havon D10 
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Hepatitída Typu A: 
 
 

Obyvatelia  Jednolôžková  izba – izolácia pacienta 
Obmedzenie počtu ošetrujúceho personálu na co najnižší počet  podl'a 
možnosti na tých,ktorí majú dostatočnú imunitu 
vlastná toaleta a oblast' sanity 

lzby obyvatel'ov  označit' (dbat' na ochranu zdravotnych údajov) 
informácie o personáli a príbuzných 
Plošná dezinfekcia 1 x denne v priestoroch pril'ahlých k obyvatel'ovi 
okamžitá dezinfekcia v pripade kontaminácie 
telesnými výlučkami 

odporúčané výrobky:        hygienicVIRUZID a hup DRY 
Ochranný odev  pri kontakte s obyvatel'mi noste ochranný odev s dlhým rukávom, 

zostáva v izbe 
ochranný plášť' v prípade kontaminácie dávajte minimálne po 1 zmene 
do prania 

Rukavice  noste pri kontakte s obyvatel'mi alebo pri kontakte s 
materiálom obsahujúcim pôvodcov ochorenia 
Manžety rukavíc natiahnite cez pružné manžety plášťa    a 

Dezinfekcia rúk  Dezinfekcia rúk pred kontaktom s obyvateľmi a po ňom alebo pri kontakte s 
materiálom obsahujúcim pôvodcov ochorenia 

odporúčané výrobky:       2 x za sebou septLIQUID PLUS 
Bielizeň  Zbierajte  bielizeň v izbe a oddelene  ju odvezte do práčovne 

v umelom vreci 
Bielizeň perte dezinfekčne pri teplote 60"C 
Odev a postel'nú bielizeň v prípade  kontaminácie 
l'udskými výlučkami ihned' vymeňte 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 

odporúčané výrobky:       havon D10 
Riad  odpratávajte ako posledný, bežné umývanie 
Odpad  zbierajte v izbe a likvidujte oddelene  v zatvorenom 

umelom vreci       
Prostriedky na ošetrov; po použití dezinfekčne očistite (dezinfekčné  umývačky 
diagnostické prístroje   musia čistiť dezinfekčne) 

uchovávat' v izbe obyvatel'ov 
Navštevníci  lnformujte návštevníkov - dbajte na ochranu zdravotných údajov 

inak platia hygienické opatrenia ako pre personál 
Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia     Plošná dezinfekcia izby pomocou hygienicVIRUZID 

a hup DRY 
Vankúš, prikrývku a posteľnú bielizeň perte dezinfekčne pri teplote 60°C. 

odporúčané výrobky:        havon D10 
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Hepatitida Typu B/ C: 
 
 

Obyvatelia  nie je potrebné umiestnenie do jednlôžkovej izby 
Obmedzenie počtu ošetrujúceho personálu na čo najnižší počet a podl'a 
možnosti na tých, ktorí majú dostatočnú imunitu 
(pri hepatitíde typu B) 

lzby obyvateľov  okamžitá dezinfekcia  v prípade kontaminácie 
telesnými výlučkami 

Ochranný odev  ochranný odev s dlhými rukávmi i pri možnom kontakte 
s telesnými tekutinami, výlučkami a sekrétom 
Ochranný plášť dajte v prípade kontaminácie do prania 

Rukavice  noste pri možnom kontakte s telesnými tekutinami a 
výlučkami 
Manžetu rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášťa 

Dezinfekcia rúk   Dezinfekcia rúk pred kontaktom s obyvatel'mi a po ňom alebo pri kontakte s 
materiálom  obsahujúcim pôvodcov  ochorenia 

odporúčané výrobky:       septLIQUID SENSITIVE 
Bielizeň  Zbierajte bielizeň v izbe a oddelene ju odvezte do práčovne 

v umelom vreci 
Bielizeň perte dezinfekčne pri teplote 60"C 
Odev a postel'nú bielizeň v prípade kontaminácie 
l'udskými výlučkami ihneď vymeňte 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 

odporúčané výrobky:       havon PERFECT,havon D10 
Riad  odpratávajte ako posledný, bežné umývanie 
Odpad  zbierajte v izbe a likvidujte oddelene v zatvorenom 

umelom vreci 
Prostriedky  na ošetrovi po použití dezinfekčne očistite (dezinfekčné umývačky 
Diagnostické prístroje   musia čistiť  dezinfekčne) 

uchovávat' v izbe obyvatel'ov 
Návštevníci Hygienické opatrenia ako pre personál (pri bežných sociálnych 

kontaktoch 
žiadne osobitosti/dbajte na ochranu zdravotných údajov 

Dokumentácia všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia    Plošná dezinfekcia izby pomocou týchto výrobkov:  

hygienic3000, hygienicPLUS, hygienicDES FORTE, hygienicVIRUZID 
hup DISINFECT, wcDISINFECT 
Vankúš, prikrývku a posteľnú bielizeň perte dezinfekčne  pri teplote 60 °C 

Odporúčané výrobky:       havon PERFECT, havon D10 
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Chrípka: 
 
 

Obyvatelia  lzolácia obyvatel'a 
lzby obyvatel'ov Plošná dezinfekcia 1 x denne v priestoroch pril'ahlych k obyvatel'ovi 
odporúčané výrobky:        hygienic3000, hygienicPLUS, hygienicDES FORTE, hygienicVIRUZID 

hup DISINFECT, wcDISINFECT 
Ochranný odev  nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia 

Rukavice  noste pri možnom kontakte s telesnými tekutinami a 
výlučkami 
Manžetu rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášťa 

Dezinfekcia rúk  Dezinfekcia rúk pred kontaktom s obyvatel'mi a po ňom alebo pri kontakte s   
materiálom obsahujúcom pôvodcov ochorenia 

Odporúčané výrobky:       septLIQUID SENSITIVE 
Bielizeň Zbierajte bielizeň v izbe a oddelene ju odvezte do práčovne 

v umelom vrecku 
Bielizeň perte pri teplote 60"C 
Odev a posteľnú bielizeň v prípade    kontaminácie 
ľudskými výlučkami  ihned' vymeňte 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte  

Riad bežné umývanie 
Odpad  nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia 

Prostriedky na ošetrov< po použití dezinfekčne očistite (dezinfekčné umývačky 
diagnostické prístroje   musia čistiť dezinfekčne) 

Návštevníci  platia hygienické opatrenia ako pre personál 
žiadne osobitosti/ dbajte na ochranu zdravotných údajov 

Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia   Plošná dezinfekcia izby pomocou týchto výrobkov:  

hygienic3000, hygienicPLUS, hygienicDES FORTE, hygienicVIRUZID 
hup DISINFECT, wcDISINFECT 
Vankúš, prikrývku a posteľnú bielizeň perte pri teplote 60°C 

odporúčané výrobky:        havon PERFECT, havon D10 
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Scabies: 
 
 

Obyvatelia  lzolácia obyvatel'a 
Obmedzenie počtu ošetrujúceho personálu na čo najnižší počet 
Kontrola a ošetrenie osôb, ktoré boli v konakte- personál   
navštevníci (dohliadat' počas 6 týždňov) 

lzby obyvatel'ov  označit' - dbat' na ochranu zdravotných údajov 
Čalúnenie a koberce 1 x denne vysávajte 
Informácie o personáli a príbuzných 

Ochranný  odev  pri kontakte s obyvatel'mi noste ochranný odev s dlhým rukávom 
zostáva v izbe 
Ochranný plášť často perte, najmenej po 1 zmene 

Rukavice noste pri kontakte s obyvatel'mi 
Manžetu rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášťa 

Dezinfekcia rúk  Dezinfekčné prostriedky na ruky nemajú preukázaný účinok 
Umývanie rúk a čistenie nechtov po kontakte s 
obyvateľmi 

Bielizeň  Zbierajte bielizeň v izbe a oddelene ju odvezte do práčovne 
v umelom vrecku   
Bielizeň perte pri 60"C, ak to nie je možné, bielizeň 
skladujte 14 dnf vo vzduchotesných umelých vreckách  alebo dajte zamrazit' na 

-18°C na 14 hodín 
Oblečenie a posteľnú bielizeň vymieňajte 1 x denne 
(aj vankúš a prikrývku) 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte 

Riad  bežné umývanie je dostatočné 
Odpad  zbierajte v izbe a likvidujte oddelene  v zatvorenom 

umelom vreci  
Prostriedky na ošetrov;používanie naviazané na obyvatel'a (dezinfekčná umývačka musí 
diagnostické prístroje    čistiť dezinfikujúco) 

Manžetu na meranie tlaku perte pri teplote 60"C 
Návštevníci  Návštevy zastaviť až do vyliečenia alebo platia hygienické opatrenia 

ako pre personál 
Dokumentácia všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia     záverečná  dezinfekcia nie je účinná 

Dôkladné  čistenie 
matrace, čalúnený nábytok, koberce dôkladne povysávajte výkonným vysávačom 
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Zavšivenie: 
 
 

Obyvatelia  lzolácia obyvatel'a 
Obmedzenie počtu ošetrujúceho personálu na čo najnižší počet 
Kontrola a ošetrenie osôb, ktoré boli v kontakte 

lzby obyvatel'ov  označiť' - dbat' na ochranu zdravotných údajov 
Čalúnenie a koberce 1 x denne vysávajte 
Povrchová dezinfekcia 1 x denne 
Informácie o personáli a príbuzných 

Ochranný odev  pri kontakte s obyvatel'mi noste ochranný odev s dlhým rukávom 
zostáva v izbe 
Ochranný plášť často perte, najmenej  po 1 zmene pri 
vši vlasovej ochrana hlavy 

Rukavice  noste pri kontakte s obyvatel'mi 
Manžetu rukavice natiahnite cez pružnú manžetu plášťa 

Umývanie rúk  Dezinfekcia rúk nie je účinná. 
pred a po kontakte s obyvateľmi si dôkladne umyte ruky 

Bielizeň  Zbierajte bielizeň v izbe a oddelnene ju odvezte do práčovne 
v urnelom vrecku 
Bielizeň perte pri 60"C, ak to nie je možné, bielizeň 
3 týždne pri všiach vlasových a 6 týždňov 
pri všiach šatových skladovať vo vzduchotesných umelých vreckách alebo 
pri teplote 18 "C zamraziť na 24 hodín. 
Oblečenie a posteľnú bielizeň ihneď a potom 1 x denne vymieňajte 
(aj vankúš a prikrývku) 
Uteráky a froté rukavice na umývanie po použití vymeňte  

Riad  bežné umývanie je dostatočné 
Odpad  zbierajte v izbe a likvidujte oddelene v zatvorenom 

urnelom vrecku 
Prostriedky na ošetrov  používanie naviazané na obyvatel'a (dezinfekčná umývačka musí 
Diagnostické prístroje      čistiť dezinfikujúco) 

Manžetu na meranie tlaku perte pri 60"C, hrebene, kefy 
ošetrite tepelne 

Návštevníci                         Zastaviť návštevy, inak hygienické opatrenia ako pre personál 
Dokumentácia  všetkých potrebných opatrení 
Záverečná dezinfekcia        Záverečná dezinfekcia nie je účinná, namiesto nej 

dôkladné čistenie odborníkmi 
matrace, čalúnený nábytok, koberce dôkladne povysávajte výkonným 
vysávačom 
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