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Plan higieny w przedszkolach i żłobkach 
Napisy podkreślone, są odnośnikami do naszej strony internetowej 

Zalecane preparaty do 

odpowiednich powierzchni: 
Polecane produkty 

Mycie rąk personelu: 

1) Sterisol liquid soap 700 ml 

+ dozownik łokciowy Sterisol 

2) Farena 500 ml/5L 

3) S&M emulsja myjąca 500 ml/5L 

4) Manisoft 500 ml/1L/6L 

Butelki 500 ml i 1L zalecamy stosować z odpowiednią 
pompką dozującą. 

Dezynfekcja rąk personelu:  

1) AHD 1000 250 ml/500 ml/1 L/5 L 

2) Desderman Pure Gel 500 ml/1 L airless 

3) Aniosgel 85 NPC 500 ml/1 L/5 L 

4) Skinman Soft Protect 500 ml/5 L 

5) Desderman Pure 500 ml/1 L/5 L 

6) Sterisol 700 ml 

+ dozownik łokciowy Sterisol 

Butelki 500 ml i 1L zalecamy stosować z odpowiednią 
pompką dozującą.  

Ręce przed dezynfekcją powinno się umyć mydłem i 
dobrze wysuszyć. 

Pielęgnacja rąk personelu: 

1) Silonda lipid 100 ml/ 500 ml 

2) Mediwax 75 ml/ 360 ml/ 500 ml 

3) Balmea 500 ml 

Polecamy trzy niezawodne preparaty do pielęgnacji rąk 
pracowników, którzy muszą je często myć lub 

dezynfekować. Wskazane środki są z powodzeniem 
stosowane w szpitalach, gdzie dłonie są poddawane 

różnym nieprzyjaznym czynnikom.  

https://www.dezynfekcja24.com/
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2234-Sterisol-Liquid-Soap-Ultra-mild-700-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-910-Dozownik-Sterisol-z-ramieniem-metalowym.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-87-Farena-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-918-S-M-emulsja-myjaca-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-104-Manisoft-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-358-AHD-1000-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2672-Desderman-pure-Gel-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-249-Aniosgel-85-NPC-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-352-Skinman-soft-PROTECT-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-169-Desderman-Pure-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-187-Liquid-soap-700-ml-STERISOL-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-910-Dozownik-Sterisol-z-ramieniem-metalowym.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-126-Silonda-lipid-100-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-19-Mediwax-360-ml-z-pompka-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2336-Balmea-500-ml.html?
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Powierzchnie małe i trudno 
dostępne miejsca: 

- odporne na działanie 
alkoholi (stoliki, krzesła): 

1) Fugaten Spray 1 L/5L 

2) Aniospray Quick 1 L/5 L 

3) Mediwipes Plus chusteczki 100 szt. 

4) Incidin Liquid Spray 650 ml/1 L/5 L 

5) Mikrozid Af liquid 1 L/10 L 

6) Desprej 500 ml 

7) Mikrozid AF chusteczki 150 szt. 

Uwaga! Preparaty alkoholowe powinno się przechowywać 

w miejscach niedostępnych dla dzieci i używać z dala od 

nich. Umyte powierzchnie należy przepłukać wodą lub 
przetrzeć wilgotną ściereczką. 

Powierzchnie małe i trudno 

dostępne miejsca: 

- wrażliwe na działanie 

alkoholi (przewijaki, tapicerki, 

materace ze skaju) 

1) Lysoformin Plus-Schaum 1 L/5 L 

2) Mikrozid sensitive liquid 1 L + spryskiwacz kupowany 

osobno 

3) Mediwipes DM chusteczki 100 szt. 

4) Incidin Foam 750 ml/5 L 

5) Mikrozid Sensitive liquid 1 L/5 L 

6) Mikrozid Sensitive chusteczki 200 szt. 

7) Surfa Safe 750 ml 

8) Desam wipes soft chusteczki 200 szt 

9) Perform 40 g / 900 g 

Zalecamy często stosować te środki podczas nasilonego 
występowania biegunek i przeziębień. 

Dezynfekcja zabawek 

1) Lysoformin Plus-Schaum 1 L/5 L 

2) Mikrozid Sensitive Liquid 1 L/5 L 

3) Surfa Safe 750 ml 

Zabawki należy spryskać, pozostawić do wyschnięcia a 
następnie dokładnie wypłukać wodą. Nie należy stosować 

tych preparatów do zabawek pluszowych. Zalecamy często 
dezynfekować zabawki podczas nasilonego występowania 

biegunek i przeziębień. 

https://www.dezynfekcja24.com/
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-89-Fugaten-Spray-1-L-ze-spryskiwaczem-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-147-Aniospray-Quick-1-L-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2801-Mediwipes-Plus-tuba-100-szt-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-116-Incidin-Liquid-Spray-650-ml-ze-spryskiwaczem-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-64-Mikrozid-AF-liquid-1-L-bez-spryskiwacza-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1580-Desprej-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-55-Mikrozid-AF-chusteczki-BOX-150-szt-tuba-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-309-Lysoformin-Plus-Schaum-1-L-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4-Mikrozid-sensitive-liquid-1-L-bez-pompki-spieniajacej.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2448-Mediwipes-chusteczki-do-delikatnych-powierzchni-tuba-100-szt-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-119-Incidin-Foam-750-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4-Mikrozid-sensitive-liquid-1-L-bez-pompki-spieniajacej-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2392-Mikrozid-sensitive-chusteczki-BOX-200-szt-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2961-Surfa-Safe-750-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3250-Desam-wipes-soft-chusteczki-BOX-200-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-58-Perform-40-g-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-309-Lysoformin-Plus-Schaum-1-L-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4-Mikrozid-sensitive-liquid-1-L-bez-pompki-spieniajacej-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2961-Surfa-Safe-750-ml-.html
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Duże powierzchnie (podłogi, 

parapety, inne twarde, zmywalne 

powierzchnie) 

Preparaty do jednoczesnego mycia 
i dezynfekcji powierzchni. 

Surfanios Bezzapachowy 1 L/5 L 

Surfanios Premium 

Quartamon med  

Desam Ox  

Incidin Pro 

Incidin Extra N 

Laudamonium 2 L/6 L  - specjalistyczny preparat 

dezynfekcyjny do profilaktyki przeciwgrzybiczej 

Terralin protect 2 L/5 L  

Desam Effekt 1 L  

Nie należy stosować tych środków na wykładziny 
materiałowe. 

Dezynfekcja łazienek (wanny, 
brodziki, umywalki, muszle 

klozetowe) 

1) Trichlorol 500 g preparat w proszku 

2) Chloramin T 1 kg/6kg/25kg preparat w proszku 

Dezynfekcja Sanitariatów 
(szybka dezynfekcja powierzchni 

suchych: nocników, desek 
klozetowych, umywalek, spłuczek) 

1) Fugaten Spray 1 L/5 L 

2) Aniospray Quick 1 L/5 L 

3) Incidin Liquid Spray 650 ml/1 L/5 L 

4) Mikrozid AF liquid 1 L/10 L 

5) Desprej 500 ml 

Uwaga! Preparaty alkoholowe powinno się przechowywać 
w miejscach niedostępnych dla dzieci i używać z dala od 

nich. Dezynfekcji powinno się dokonywać, gdy nikt nie 

korzysta z łazienki. 

Powyższe preparaty zalecamy stosować w czasie 
nasilonego występowania biegunek i przeziębień. 

 

Dokument objęty jest prawami autorskimi. Można go rozpowszechniać bez zgody autorów – 

wymogiem rozpowszechniania jest zachowanie całej oryginalnej treści dokumentu (niezależnie, czy 

dokonuje się tego w wersji papierowej, czy cyfrowej). 

 

https://www.dezynfekcja24.com/
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2960-Surfanios-bezzapachowy-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3347-Surfanios-Premium-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-61-Quartamon-Med-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2332-Desam-Ox-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2787-Incidin-Pro-6-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-356-Incidin-EXTRA-N-6-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-225-Laudamonium-2-L-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-75-Terralin-protect-2-L-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-934-Desam-Effekt-1-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1255-Trichlorol-500-g-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1245-Chloramin-T-1-kg.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-89-Fugaten-Spray-1-L-ze-spryskiwaczem-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2438-Aniospray-Quick-1-L-ze-spryskiwaczem-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-116-Incidin-Liquid-Spray-650-ml-ze-spryskiwaczem-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-64-Mikrozid-AF-liquid-1-L-bez-spryskiwacza-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1580-Desprej-500-ml.html

