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PLAN HIGIENY SALONU KOSMETYCZNEGO 
Materiał opracowany przez pracowników OSS sp. z o.o., konsultowany ze specjalistami ds higieny z firm: Medilab, Ecolab, Schulke, Medisept, a także niezależnymi 

specjalistami. Plan higieny można wydrukować, aby korzystać z niego zawodowo. 

Redaktor merytoryczny: Radosław Srokowski. Zapraszamy na zakupy w hurtowni www.dezynfekcja24.com/kosmetyka 

Zalecane preparaty do 

odpowiednich powierzchni: 
Kiedy z nich korzystamy Jak z nich korzystamy Polecane produkty 

Mycie rąk pracowników Przed rozpoczęciem pracy 
Zanim podejdziemy do kolejnego 
klienta. 

Przed każdym zabiegiem i po 
zabiegu. 

Po skończeniu pracy z klientem. 

Po wyjściu z toalety. 

Po dłuższej przerwie. 

Przy każdym widocznym 

zabrudzeniu rąk. 

Przed dezynfekcją rąk, jeśli dłonie 

nie są czyste. 

Dłonie przepłukać wodą, nanieść mydło 

lub płyn myjący z dozownika i 
energicznie rozprowadzać po dłoniach 

przez 15 sekund. 

Następnie zalecamy dokładnie spłukać 

mydło i osuszyć dłonie papierowymi 

ręcznikami. 

Te produkty to wydajne mydła, 

pozbawione koncentratów i 
dodatków podrażniających skórę. 

Farena 500 ml 

Esemtan Emulsja myjąca 1000 

ml 

Manisoft 500 ml 

Sensiva Emulsja myjąca 500 ml 

Seraman Sensitive Foam 400 ml 

(pasuje wyłącznie do dozownika 

Dermados FOAM) 

Sterisol Soap Ultra Mild  
(można je stosować jedynie do 

dozowników typu Sterisol) 

Soft Care Foam Soap 700 ml 

Mniej wydajne mydło od 

powyższych, ale tańsze. 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-87-Farena-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-26-Esemtan-emulsja-myjaca-1-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-26-Esemtan-emulsja-myjaca-1-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-104-Manisoft-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-69-Sensiva-emulsja-myjaca-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2313-Seraman-sensitive-foam-400-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2312-Dozownik-Lokciowy-Dermados-FOAM-400-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2312-Dozownik-Lokciowy-Dermados-FOAM-400-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2234-Sterisol-Liquid-Soap-Ultra-mild-700-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-426-Soft-Care-Foam-Soap-700-ml-.html
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Przeznaczone do dozownika Soft 
Care FOAM 

Dozowniki do mydeł:  
Dozowniki Sterisol 
Dozowniki Dermados 
Dozownik łokciowy uniwersalny SM2 

Dozowniki TORK 

Dezynfekcja rąk 
pracowników 

Ręce należy dezynfekować przed 
zabiegiem dla każdego klienta i 

po każdym zabiegu. 

Najważniejsza jest dezynfekcja dłoni 

przed zabiegami z naruszeniem 
ciągłości tkanek (przecinanie, 

nakłucia). 

Przed założeniem rękawic i po 

ich zdjęciu. 

Po kontakcie z zanieczyszczonymi 

sprzętami i sprzętem. 

Przed każdą dezynfekcją ręce 
należy uprzednio umyć. Inaczej 

dezynfekcja może być nieskuteczna. 

Na suchą skórę rąk należy nanieść 
preparat dezynfekujący - ok. 5 ml 

(zależnie od środka dezynfekującego). 
Dokładnie wcierać go w skórę przez ok. 

30 sekund i pozostawić do wyschnięcia. 

Wilgotnych dłoni od preparatu nie 

należy wycierać, środek sam wyschnie. 

Przed zabiegami powinno się również 

zdezynfekować przedramiona. Preparat 
dezynfekujący wcieramy w nie przez 

1,5 minuty i pozostawiamy do 
wyschnięcia. 

AniosGel 85 NPC 550 ml. z 
pompką 

AHD 1000 500 ml. 

Desderman Pure 500 ml. 

Medisept Cashmere - 
chusteczki do dezynfekcji 
rąk 50 szt. 

Preparaty dezynfekujące dozuje się 
z butelek z pompkami lub ze 

specjalnych dozowników 
(dostępnych powyżej). 

Odradzamy stosowanie preparatów 
do dezynfekcji dłoni w postaci żelu, 

bo wtedy zakładanie rękawiczek jest 
uciążliwe. Bez problemu natomiast 

skorzystacie Państwo z płynnych 

preparatów. 

Dezynfekcja skóry u 
pacjenta 

Dezynfekcję skóry u pacjenta 

wykonujemy szczególnie przed 
zabiegami z naruszeniem 

ciągłości skóry (nacięcia, 
przekłucia). Będą to np.: 

akupunktura, makijaż permanentny, 

Skórę pacjenta dezynfekujemy na dwa 

sposoby:  

1. 

AHD 1000 w spryskiwaczu 250 

ml 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-424-Dozownik-Soft-Care-Foam.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-424-Dozownik-Soft-Care-Foam.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-910-Dozownik-Sterisol-z-ramieniem-metalowym.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-113-Dozownik-Lokciowy-Dermados-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-687-Dozownik-lokciowy-uniwersalny-SM2.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_system-higieniczny-Tork_dozowniki-1055.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-290-Aniosgel-85-NPC-500-ml-but-okragla-z-pompka.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-290-Aniosgel-85-NPC-500-ml-but-okragla-z-pompka.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-358-AHD-1000-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-169-Desderman-Pure-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3816-Medisept-Cashmere-chusteczki-Kaszmir-do-dezynfekcji-rak-i-powierzchni-50-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3816-Medisept-Cashmere-chusteczki-Kaszmir-do-dezynfekcji-rak-i-powierzchni-50-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3816-Medisept-Cashmere-chusteczki-Kaszmir-do-dezynfekcji-rak-i-powierzchni-50-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3816-Medisept-Cashmere-chusteczki-Kaszmir-do-dezynfekcji-rak-i-powierzchni-50-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-359-AHD-1000-250-ml-z-atomizerem-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-359-AHD-1000-250-ml-z-atomizerem-.html
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piercing, tatuowanie, wstrzykiwanie 
botoksu. 

Stosuje się ją również w przypadku 
zabiegów, podczas których 

występuje ryzyko przecięcia tkanek, 
ale niekoniecznie do niego dochodzi. 

Dla przykładu są to: manicure, 
pedicure, depilacja. 

Spryskujemy preparatem 
dezynfekującym i pozostawiamy do 

wyschnięcia.  

2. 

Przecieramy skórę wacikiem 

nasączonym substancją dezynfekującą.  

W obu przypadkach należy odczekać, 

aż substancja dezynfekująca wyschnie - 
zazwyczaj zajmuje to 1 minutę. 

Dokładną instrukcję znajdziecie 

Państwo na ulotce stosowanego 
preparatu. 

Proszę pamiętać, że ta zasada różni się 

od tego co zazwyczaj widzimy - że od 

razu po przetarciu skóry wacikiem 
przystępuje się do zabiegu - niestety, 

bakterie nie są wyniszczane w sekundę. 

Medisept Cashmere - 
chusteczki do dezynfekcji 
rąk 50 szt. 

 

Pielęgnacja skóry i rąk 
pracowników 

Ze środków pielęgnujących radzimy 

korzystać zarówno paniom, jak i 
panom.  

Wszystkie osoby pracujące ze 
środkami dezynfekującymi są 

narażone na zmiany flory 
bakteryjnej na skórze dłoni, co może 

powodować łatwiejsze ich 

podrażnienie lub wysuszanie.  

Polecamy stosowanie środków 
pielęgnujących przed dłuższymi 

przerwami w pracy oraz po 

zakończeniu dnia pracy. Ponadto, 
każdy może korzystać z pielęgnacji 

Preparat pielęgnujący należy nanieść 

na czyste dłonie i rozprowadzić na 
skórze. Odczekać do całkowitego 

wyschnięcia. 

Mediwax - w składzie wosk 

pszczeli, kwas hialuronowy, 
witaminy C, E, F. 

Esemtan Emulsja pielęgnująca 

Silonda Lipid 

Silonda Sensitive 

Sensiva Emulsja pielęgnująca 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3816-Medisept-Cashmere-chusteczki-Kaszmir-do-dezynfekcji-rak-i-powierzchni-50-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3816-Medisept-Cashmere-chusteczki-Kaszmir-do-dezynfekcji-rak-i-powierzchni-50-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3816-Medisept-Cashmere-chusteczki-Kaszmir-do-dezynfekcji-rak-i-powierzchni-50-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3816-Medisept-Cashmere-chusteczki-Kaszmir-do-dezynfekcji-rak-i-powierzchni-50-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-19-Mediwax-360-ml-z-pompka-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-743-Esemtan-emulsja-pielegnujaca-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-126-Silonda-lipid-100-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-667-Silonda-Sensitive-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-73-Sensiva-emulsja-pielgnujaca-500-ml.html
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dłoni według indywidualnych 
potrzeb. 

Uwaga - kremy i emulsje 
uniemożliwiają wkładanie 

rękawiczek. Praca w 
nasmarowanych dłoniach jest 

niedopuszczona. 

 

 

Narzędzia i sprzęt Kiedy Jak się obchodzić z narzędziami Polecane produkty 

Narzędzia i przybory 
jednorazowego użytku 

 
Takie jak: igły do zamykania naczynek, 

igły do botoksu, nasadki, igły do 

makijażu, igły do tatuażu, skalpele, 
pęsety jednorazowe 

Po każdym, jednorazowym 

użyciu. 
Umieścić w specjalnym pojemniku na 

odpady medyczne (musi mieć twarde 

ścianki, otwór wrzutowy i możliwość 
szczelnego zamknięcia).  

Następnie oddać do utylizacji. 

Pojemnik na odpady medyczne 

Pojemniki są dostępne w różnych 
rozmiarach. 

Narzędzia i przybory 
wielorazowego użytku: 

 
nożyczki, cążki, cęgi, pęsety, łyżeczki 
kosmetyczne, dłutka, radełka, skrobaki, 

ścinaki, szpatułki, frezy, polerki, pilniki 
(metalowe i szklane), grzebienie, 

szczotki, końcówki do 

mikrodermabrazji, pistolety do 
przekłuwania uszu itp. 
oraz cążki do skórek, nożyczki do 
skórek, nożyczki do paznokci, nożyki do 

Po każdym użyciu u klienta 
(nawet, jeżeli narzędzia nie noszą 

śladu zabrudzenia). 

Należy przygotować roztwór preparatu 
myjąco-dezynfekującego w wanience 

dezynfekcyjnej z sitem i pokrywką. 
Wanienkę powinniśmy opisać nazwą 

użytego preparatu w odpowiednim 

stężeniu wraz z datą jego 
przygotowania. 

Użyte narzędzia wstępnie oczyszczamy 

z nieczystości, a następnie zanurzamy 

w roztworze w wanience. Narzędzia 
muszą być całkowite zanurzone w 

Mycie i dezynfekcja narzędzi: 

Roztwory preparatów w wanienkach 

należy wymieniać codziennie. 

Aniosyme DD1 - 1 L 
roztwór 0,5% (5 ml koncentratu na 

1 litr wody), dezynfekcja w czasie 5 

minut  

Gigazyme Xtra 2 L 
roztwór 0,5% (5 ml koncentratu na 

1 litr wody), dezynfekcja w czasie 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-527-Pojemnik-na-odpady-medyczne-1-0-L-czerwony-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1-Aniosyme-DD1-1-L-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2500-Gigazyme-X-tra-2-L.html
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pielęgnacji stóp, spychacze do skórek, 
trymery do skórek, ścinaki do pięt, 

pęsety, kolczyki  

preparacie przez czas wskazany w 
ulotce preparatu. 

Po upływie wymaganego czasu 
dezynfekcji narzędzia należy wyjąć na 

sicie i dokładnie wypłukać pod bieżącą 
wodą. Następnie osuszyć. 

Narzędzia tnące lub kłujące - 
przerywające ciągłość skóry należy 

dodatkowo wysterylizować. 

15 minut  
 
Lysoformin 3000 - 1 L 
roztwór 2,5% (25 ml koncentratu na 
1 litr wody), dezynfekcja w czasie 

30 minut  
 
Aniosept Active 1 kg 
roztwór 1% (10 ml koncentratu na 

1 litr wody), dezynfekcja w czasie 
30 minut  

Gigasept instru AF 2 L 
roztwór 2% (20 ml koncentratu na 

1 litr wody), dezynfekcja w czasie 
15 minut  

Gigasept AF Forte 2 L 
roztwór 2% (20 ml koncentratu na 

1 litr wody), dezynfekcja w czasie 
15 minut  
 
Wanienki do dezynfekcji w 

różnych rozmiarach 

Narzędzia obrotowe: Po każdym użyciu u klienta 

(nawet, jeżeli narzędzia nie noszą 
śladu zabrudzenia). 

Elementy obrotowe nelaży 

zanurzyć w wanience 
dezynfekcyjnej i odczekać 

wymagany czas. Zazwyczaj jest to 
15 minut. Wiertła powinno się płukać 

wodą demineralizowaną - są bardzo 

wrażliwe na inną wodę. 

Rotasept 2 L 
Produkt używany bez rozcieńczania. 
Skuteczny w przeciągu 15 minut. 

Sekudrill 2 L + aktywator 

Produkt używany bez rozcieńczania. 

Skuteczny w przeciągu 15 minut. 

Do tego polecamy funkcjonalną 
wanienkę do wierteł: Sekudrill 

BOX 

  

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-208-Lysoformin-3000-1-L-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-37-Aniosept-Activ-1-kg-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-11-Gigasept-instru-AF-2-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-201-Gigasept-AF-Forte-2-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_wanny-dozowniki-pompki-akcesoria_wanny-do-dezynfekcji-357.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_wanny-dozowniki-pompki-akcesoria_wanny-do-dezynfekcji-357.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-65-Rotasept-2-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3272-Sekudrill-2-L-aktywator-GRATIS.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-150-Sekudrill-BOX-200-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-150-Sekudrill-BOX-200-ml.html
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Narzędzia wrażliwe na wysokie 

temperatury, których nie można 
sterylizować w autoklawie należy 

poddać dezynfekcji wysokiego poziomu 

o działaniu sporobójczym. Wiąże się to 
ze sporządzeniem mocniejszego 

roztworu dezynfekującego lub użycia 
środków, które likwidują spory. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycie i dezynfekcja powierzchni 
oraz wyposażenia 

Kiedy 
Jak się obchodzić z myciem i 
dezynfekcją powierzchni 

Polecane produkty 

Powierzchnie 
ponadpodłogowe, które 
mają kontakt z klientem: 

 
Blaty robocze, stoliki podręczne, fotele, 

łóżka itd. Zależenie od materiału z 

jakiego je wykonano stosujemy 
produktów alkoholowych lub 

bezalkoholowych 

Powierzchnie te należy czyścić po 
każdym kliencie. 

Zależnie od materiału - zobacz 
poniżej: Mycie i dezynfekcja 

powierzchni wrażliwych lub 
odpornych na działanie alkoholi. 

  

Powierzchnie wrażliwe na 
działanie substancji 
zawierających alkohol 
np. Fotele, łóżka zabiegowe, kozetki, 

solaria, pasy do masażu, blaty, krzesła, 

aparatura itp. 

Powierzchnie te należy czyścić po 

każdym kliencie. 
Preparat myjąco-dezynfekujący należy 

nanieść bezpośrednio na 
dezynfekowaną powierzchnie.  

Jeśli korzystamy z chusteczek, to 
przecieramy całą powierzchnię tak, 

Lysoformin Plus Schaum 1 L 

Gotowa do użycia pianka w 
spryskiwaczu - preparat należy 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-309-Lysoformin-Plus-Schaum-1-L-.html
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żeby była wilgotna; jeśli ze 
spryskiwaczy, to z odległości 30 cm 

należy spryskać całą powierzchnię. 

Preparat na powierzchni należy 

pozostawić do jego wyschnięcia, 
odczekując zalecany na opakowaniu 

czas. 

Środek w spryskiwaczu można też 

nanieść na suchą chusteczkę i nią 
przecierać materiał. 
Jeżeli nie posiadacie Państwo preparatu 
myjąco-dezynfekującego to przed 

dezynfekcją należy umyć widoczne 

zabrudzenia na materiale. Potem 
można przystąpić do dezynfekcji, jak 

opisaliśmy powyżej. 

pozostawić na powierzchni przez 5 
minut. 

Surfa Safe 750 ml 

Gotowa do użycia pianka w 
spryskiwaczu - preparat jest 

skuteczny wobec wirusów już po 1 

minucie. Wobec innych 
drobnoustrojów nawet po 15 

minutach. 

Mikrozid sensitive liquid 1 L + 

pompka spieniająca 
 
Chusteczki Mediwipes DM tuba 

100 sztuk 
Chusteczki gotowe do użycia - 

preparat należy pozostawić na 
powierzchni przez 5 minut. 

Sani Cloth Active BOX tuba 200 
szt. 
 

Przydatny może być również tester 

jakości sprzątania. Już sama 
informacja o jego użyciu podnosi 

dokładność sprzątania. 

Powierzchnie odporne na 
działanie substancji 
alkoholowych 
np. wykonane ze szkła, metalu, inoxu, 

ceramiki, pokryte laminatem lub emalią 

itp. 

Powierzchnie te należy czyścić po 

każdym kliencie. 

Uwaga! Nie zalecamy używać 

środków alkoholowych na wszystkie 
powierzchnie, bo może to znacznie 

zubożyć doznania estetyczne w 

Preparat myjąco-dezynfekujący należy 

nanieść bezpośrednio na 

dezynfekowaną powierzchnie.  

Jeśli korzystamy z chusteczek, to 
przecieramy całą powierzchnię tak, 

żeby była wilgotna; jeśli ze 

Mikrozid AF liquid 1 L (bez 

spryskiwacza) osobno należy 

dokupić spryskiwacz lub kupić 
mniejsze opakowanie z atomizerem 

(które jest mniej ekonomiczne) 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2961-Surfa-Safe-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-2448-Mediwipes-chusteczki-do-delikatnych-powierzchni-tuba-100-szt-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2448-Mediwipes-chusteczki-do-delikatnych-powierzchni-tuba-100-szt-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2578-Sani-Cloth-Active-BOX-200-szt-tuba-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2578-Sani-Cloth-Active-BOX-200-szt-tuba-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3152-Tester-jakosci-sprzatania-Mazak-lampka-UV.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3152-Tester-jakosci-sprzatania-Mazak-lampka-UV.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-64-Mikrozid-AF-liquid-1-L-bez-spryskiwacza-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-64-Mikrozid-AF-liquid-1-L-bez-spryskiwacza-.html
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salonie lub gabinecie. Pokusą będzie 
niższa cena preparatów 

alkoholowych i szybszy czas ich 
działania. 

spryskiwaczy, to z odległości 30 cm 
należy spryskać całą powierzchnię. 

Preparat na powierzchni należy 
pozostawić do jego wyschnięcia, 

odczekując zalecany na opakowaniu 

czas. 

Środek w spryskiwaczu można też 
nanieść na suchą chusteczkę i nią 

przecierać materiał. 
Jeżeli nie posiadacie Państwo preparatu 
myjąco-dezynfekującego to przed 

dezynfekcją należy umyć widoczne 
zabrudzenia na materiale. Potem 

można przystąpić do dezynfekcji, jak 

opisaliśmy powyżej. 

Aniospray Quick 1 L ze 
spryskiwaczem  
Gotowy do użycia środek ze 
spryskiwaczem - preparat należy 

pozostawić na powierzchni przez 30 

sekund. 

Aerodesin 2000 1 L ze 
spryskiwaczem 
Gotowy do użycia środek ze 

spryskiwaczem - preparat należy 
pozostawić na powierzchni przez 60 

sekund. 

Chusteczki Mediwipes Plus 100 

szt 
Chusteczki gotowe do użycia - 

preparat należy pozostawić na 
powierzchni przez 30 sekund. 

Mikrozid AF chusteczki BOX 
tuba 150 szt. 

Mycie i dezynfekcja podłóg, 

blatów, drzwi, glazury, mebli i innych 

dużych powierzchni płaskich 

Oprócz zasad utrzymania higieny i 
estetyki w gabinecie zaleca się też 

dezynfekcję powierzchni 
podłogowych. 
Wykonujemy ją raz dziennie, po 

zakończeniu pracy.  

Myć i dezynfekować należy podłogi, 
blaty, obudowy urządzeń i inne 

powierzchnie płaskie - poziome i 

pionowe. Codziennie warto też myć 
wszystkie klamki od drzwi. 
Raz w tygodniu zalecamy myć i 
dezynfekować glazurę, meble, 

parapety, drzwi itd. 

Mycia i dezynfekcji dokonujemy za 
pomocą mopów (podłogi) i ścierek 

(powierzchnie pionowe i 
ponadpodłogowe). Należy dokładnie 

przetrzeć całą powierzchnię i 

pozostawić do wyschnięcia. 
 
Uwaga! Jeżeli kupicie Państwo 

preparat, który wyłącznie dezynfekuje 
(nie myjąco-dezynfekujący) to przed 

dezynfekcją należy dodatkowo umyć 

wszystkie powierzchnie. 

Środek dezynfekujący nanosimy 
dopiero po wyschnięciu. Dlatego 

polecamy korzystać z koncentratów 

Surfanios Lemon Fresh 1 L 
stężenie 0,25% - 2,5 ml na 1 litr 

wody. Preparat należy pozostawić 
na powierzchni przez 15 minut. 
Bardzo wydajny koncentrat myjąco-

dezynfekujący o przyjemnym 
cytrynowym zapachu. Stosowany 

zarówno do podłóg jak i powierzchni 
ponadpodłogowych. 
Do 4 litrów wody nalewamy 

odpowiednio 10 ml Surfaniosa, do 8 
litrów wody 20 ml. 

Quartamon med 5 L - stężenie 

2%, czas kontaktu 15 minut. 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-147-Aniospray-Quick-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-76-Aerodesin-2000-1-L-ze-spryskiwaczem-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-76-Aerodesin-2000-1-L-ze-spryskiwaczem-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2801-Mediwipes-Plus-tuba-100-szt-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2801-Mediwipes-Plus-tuba-100-szt-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-55-Mikrozid-AF-chusteczki-BOX-150-szt-tuba-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-55-Mikrozid-AF-chusteczki-BOX-150-szt-tuba-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-7-Surfanios-Fresh-Lemon-1-L-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-61-Quartamon-Med-5-L.html
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myjąco-dezynfekujących, które 
zmniejszają pracochłonność o ponad 

połowę. 

Desam Ox 5 L 

Incidin Pro 6 L 

Laudamonium 2 L 

Terralin protect 5 L - stężenie 

0,5%, czas kontaktu 15 minut. 

Mycie i dezynfekcja 
umywalek, brodzików do 
pedicure, sanitariatów oraz 

innego wyposażenia oraz powierzchni 
zanieczyszczonych organicznie 

Wanny, brodziki do pedicure, 
brodziki prysznicowe należy myć i 

dezynfekować po każdym 
kliencie. 

Raz dziennie, po zamknięciu salonu 
dla klientów należy umyć umywalki, 

zlewy, muszle klozetowe. Faktycznie 
radzimy je myć kilka razy dziennie 

ze względów higienicznych i 
estetycznych. 

Każde z tych urządzeń należy 
niezwłocznie zdezynfekować tuż po 

widocznym zanieczyszczeniu. Np. 
gdy zostaną ubrudzone krwią, 

wydzielinami, wydalinami. 

Do dezynfekcji urządzeń trzymających 
wodę stosuje się tabletki rozpuszczane 

w wodzie. 

Płaskie powierzchnie dezynfekujemy 

roztworem myjąco-dezynfekującym.  

Po wykonaniu każdej z tych czynności 
należy odczekać odpowiedni czas 

działania preparatu. 

tabletki Chlor Clean 200 szt. 
1 talbetka na 1 litr wody. Naczynie 

należy napełnić wodą, żeby zalać 
całe dno. Roztwór powinien 

pozostać tak przez 15 minut. Ścianki 
naczynia niezamoczone powinno się 

przetrzeć chusteczką dezynfekującą, 

lub spryskać preparatem. 

W przypadku zanieczyszczonych 
powierzchni należy zwiększyć dawkę 

tabletek: 1 tabletka na 100 ml 

wody, czyli 10 tabletek na litr. 
 
tabletki Haz Tabs 100 szt. 
2 tabletki na 2,5 litra wody, roztwór 
pozostawić przez 15 minut. 
W przypadku zanieczyszczonych 

powierzchni należy zwiększyć dawkę 
tabletek: 1 tabletka na 250 ml 

wody, czyli 4 tabletki na litr. 
 
Trichlorol 500 g 

 

 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.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-225-Laudamonium-2-L-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-74-Terralin-protect-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-223-Chlor-Clean-puszka-200-tabletek-a5-g.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-91-Haz-Tabs-100-tabletek.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1255-Trichlorol-500-g-.html
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Inne środki ochrony Kiedy Jak Polecane produkty 

Dezynfekcja ręczników, 
prześcieradeł i innych 
tekstyliów 

Po wykorzystaniu przez pacjenta. 

Ale przed praniem (nie ma 
konieczności namaczania, jeśli 

stosujemy piorąco-dezynfekujący 

proszek) 

Tekstylia należy namaczać w pojemniku 
z substancją dezynfekującą przed 

przekazaniem do prania. 

Do sporządzenia substancji do 
namaczania proponujemy 

Trichlorol 

stężenie 0,75%, namaczać tkaniny 

przez 15 minut. 
To 3 miarki preparatu na 4 litry 

wody. 

Odzież można prać w pralce w 

specjalnie wydzielonym do tego 

pomieszczeniu 

Ubrania pracowników należy prać z 

wykorzystaniem proszku 
piorąco-dezynfekującego.  

Temperaturę prania należy 
dostosować do odzieży. Potrzebną 

ilość proszku do prania znajdziecie 
Państwo na opakowaniu. 

Odzież biała - prać w 90°C.  
Odzież kolorowa - pranie w 60°C, żeby 
nie straciła koloru 

Polecamy naszą odzież kosmetyczną 
wykonaną z elanobawełny 

 
Środek piorąco-dezynfekujący 

Eltra 6 kg 
 
Clax DS. Desotherm 3ZP13 

środek piorąco-dezynfekujący 

20 kg 

Rękawiczki do ochrony 
osobistej 

Rękawiczki medyczne należy 

zakładać przed każdym zabiegiem, 
szczególnie podczas którego może 

dojść do naruszenia ciągłości skóry 

  Dla osób z wrażliwą skórą dłoni 

polecamy rękawiczki Nitrylex 
Collagen PF 100 szt. - z 

wewnętrzną warstwą pielęgnacyjną 
(alatonina i kolagen), których 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1255-Trichlorol-500-g-.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Odziez-_dla-personelu-569.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1642-Eltra-srodek-dezynfekujaco-pioracy-6-kg-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1642-Eltra-srodek-dezynfekujaco-pioracy-6-kg-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1130-Clax-DS-Desotherm-3ZP13-20-kg-proszek-pioraco-dezynfekujacy.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1130-Clax-DS-Desotherm-3ZP13-20-kg-proszek-pioraco-dezynfekujacy.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1130-Clax-DS-Desotherm-3ZP13-20-kg-proszek-pioraco-dezynfekujacy.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1685-Nitrylex-PF-Collagen-100-szt-rekawice-nitrylowe.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1685-Nitrylex-PF-Collagen-100-szt-rekawice-nitrylowe.html
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(przecinanie, nakłucie, pocieranie 
naskórka).  

Rękawice zalecamy stosować 
również, gdy pacjent ma rany na 

skórze lub wyraźne schorzenia, albo 
gdy pracownik ma poranione ręce 

(wystarczy nawet stare, jeszcze nie 
zagojone zdrapanie) lub suchą skórę 

dłoni. 

noszenie przynosi ulgę wysuszonej, 
podrażnionej skórze. 

Do sprzątania polecamy 
rękawiczki , gumowe, lateksowe 

bezpudrowe są najlepsze bo dłużej 
można je nosić na dłoni. Polecamy 

modele Comfort PF 100 szt., 
Dermagel 100 szt.  

Możecie Państwo również skorzystać 
z rękawic pudrowanych (które się 

szybciej wkłada, ale ryzyko 
wystąpienia uczulenia jest wyższe) 

Comfort Blue PP 100 szt. 

Do mniej inwazyjnego 

sprzątania (bez użycia 
koncentratów) można zastosować 

rękawiczki Nitrylex PF Protect 

200 szt. 

Do pracy z pacjentem podczas 
zabiegów polecamy Nitrylex PF, 

Dermagrip Ultra LT, lateksowe 

bezpudrowe Dermagel 100 szt. 

Do salonu tatuażu możecie 
Państwo skorzystać z czarnych 

rękawiczek nitrylowych Nitrylex PF 

Black 100 szt. 
 
Osoby, które cenią sobie rękawiczki 

zachodzące dalej na przedramię 
mogą zakupić Nitrylex PF Chemo 

z przedłużonym mankietem. 

Plan higieny dla salonów kosmetycznych jest objęty prawem autorskim. Kopiowanie i ingerencja w treść są zabronione. Plan bez zmian w treści można umieszczać na 

stronach internetowych. W mediach drukowanych może znaleźć się tylko za wyrażeniem zgody autorów. Zapraszamy do kontaktu: dezynfekcja24@oss.com.pl 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-260-Comfort-PF-100-szt-rekawice-lateksowe.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-259-DermaGel-PF-100-szt-rekawiczki-lateksowe.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2560-Comfort-BLUE-PP-100-szt-rekawice-lateksowe.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-261-Nitrylex-PF-Protect-niebieskie-200-szt-rekawice-nitrylowe.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-261-Nitrylex-PF-Protect-niebieskie-200-szt-rekawice-nitrylowe.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-262-Nitrylex-PF-100-szt-rekawice-nitrylowe.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1859-DERMAGRIP-ULTRA-LT-Rekawice-nitrylowe-200-szt-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-259-DermaGel-PF-100-szt-rekawiczki-lateksowe.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2115-Nitrylex-PF-BLACK-100-szt-rekawice-nitrylowe.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2115-Nitrylex-PF-BLACK-100-szt-rekawice-nitrylowe.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3244-Nitrylex-PF-Chemo-DLUGIE-niebieskie-100-szt-rekawice-nitrylowe.html
mailto:dezynfekcja24@oss.com.pl
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Plan higieny można wydrukować, aby korzystać z niego zawodowo. 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Salony-kosmetyczne-953.html

