
Bezpośrednio po użyciu narzędzia i sprzęt kładzie się na tacy z przyrządami 

przeznaczonymi do dezynfekcji. 

Jeśli są wyraźnie zabrudzone substancją organiczną można je dodatkowo wyczyścić.

Po zakończonym zabiegu wszystkie narzędzia wkłada się do wanienki – tak by były w 

pełni zanurzone w roztworze.

Następnie należy szczelnie zamknąć wanienkę i odczekać wymagany czas dezynfekcji.

Na naklejanej etykiecie oznacza się godzinę rozpoczęcia dezynfekcji i jej zakończenia. 

Czas liczy się od włożenia ostatniego przyrządu. Wanienkę należy również podpisać.

W wydzielonym pomieszczeniu lub z dala od miejsca zabiegu przygotuj wanienkę do 

dezynfekcji. Wyposażoną w sito i szczelną pokrywkę.

Pojemność wanienki powinna być adekwatna do potrzeb: ani za duża, ani za mała.

Przygotuj roztwór roboczy o odpowiednim stężeniu środka dezynfekcyjnego. Roztwór 

należy opisać po sporządzeniu. Pamiętaj, że ma określony czas ważności. Można go 

przygotować bezpośrednio w wanience lub w pojemniku do przelewania.

Wanienka musi być zakryta, aby preparat nie parował i nie tracił swoich właściwości.

Warto stosować preparaty z dodatkowymi właściwościami myjącymi.

Po skończeniu dezynfekcji przenosimy wanienkę nad miejsce ich mycia – 

dwukomorowy zlew. 

Wyjmujemy narzędzia na sicie, myjemy pod bieżącą wodą i rozkładamy 

na serwecie do osuszenia.
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Pakowanie narzędzi
Suche narzędzia pakuje się do torebek lub rękawów – pakiety powinny zawierać sprzęt 

wykorzystywany przy jednym zabiegu. 

W dodatku powinno się je łatwo wyjmować. Dlatego narzędzia układa się rękojeścią do 

otwarcia pakietu.

Narzędzia można układać pakietami jedno na drugie, zgodnie z zasadą: papier do 

papieru, folia do folii.

 Pakiety nie powinny się dotykać w autoklawie, co znaczy, że należy układać je raczej 

luźno, niż zbijać w grupy. Lepiej dokonać kolejnej sterylizacji, niż przesadzić z ilością 

wsadu. Pakiety nie mogą dotykać ścianek.

Należy przestrzegać zasad użytkowania sterylizatora. Wymagane jest działanie zgodne 

z jego instrukcją. Szczególnie nie należy przekroczyć obciążenia wsadu, unikać 

dotykania ścianek przez pakiety.
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https://www.dezynfekcja24.com/

