
Procedura dezynfekcji narzędzi

GABINET KOSMETYCZNY

 Cel 
Celem procedury jest zapewnienie prawidłowych warunków dezynfekcji narzędzi, które tego procesu wymagają. 

  Zakres instrukcji 
Przedmiotem procedury jest określenie ogólnych zasad dotyczących zachowania właściwego toku postępowania 
z materiałem reprocesowanym manualnie i/lub przekazywanym do sterylizacji.

 	 Tryb	postępowania:	

2.		Przygotowanie	rąk	przed	reprocesowaniem	narzędzi:	 
ręce	należy	umyć	zgodnie z instrukcją mycia rąk

30 sek.

Narzędzia wielokrotnego użytku należy bezpośrednio po zabiegu 
poddać myciu i dezynfekcji. Dotyczy to szczególnie narzędzi, 
które zagrażają pracownikowi skaleczeniem, zakłuciem. Pojemnik 
z użytkowym roztworem środka myjąco-dezynfekującego 
powinien znajdować się możliwie blisko miejsca użycia narzędzi. 
Pojemnik do dezynfekcji zawierający roboczy roztwór powinien 
być zaopatrzony w opis zawierający następujące informacje: 

  
   
   
  

nazwa preparatu

stężenie roztworu

data przygotowania 
roztworu

nazwisko osoby 
przygotowującej  
roztwór

1.  reprocesowanie narzędzi wielokrotnego użytku  
w	roztworze	myjąco-dezynfekującym
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3.  reprocesowanie narzędzi	wielokrotnego	 
użytku	w	roztworze	myjąco-dezynfekującym

4.			Uwagi	ogólne	dotyczące	zasad	przygotowania	 
roztworu do dezynfekcji 

Kolejno wykonujemy następujące czynności: 

  Narzędzia i sprzęt umieszczamy 
w pojemniku ostrożnie, aby nie 
dopuścić do jego rozpryskiwania 
i wytwarzania aerozolu. 

  Narzędzia powinny być 
otwarte, luźno ułożone w płynie 
dezynfekcyjnym, całkowicie 
zanurzone, płyn musi docierać 
do wszystkich powierzchni 
narzędzi i wypełniać puste 
przestrzenie, np. zagłębienia 
i kanał. 

  Narzędzia powinny pozostawać 
w płynie przez czas zalecany 
przez producenta.

  Podczas dezynfekcji pojemnik 
z roztworem roboczym powinien 
być przykryty. 

  Po określonym czasie dezynfekcji 
narzędzia należy dokładnie 
oczyścić z ewentualnych 
zabrudzeń, wyjąć i wypłukać.  

  Preparaty przechowujemy w oryginalnych 
opakowaniach, niedostępnych dla osób 
nieupoważnionych. 

  Roztwory robocze przygotowujemy w miejscach 
przeznaczonych do tego celu. 

  W czasie ich przygotowywania należy stosować środki 
ochrony osobistej. 

  Roztwór przygotowujemy zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

  Nie łączymy preparatu z innymi środkami 
dezynfekującymi lub myjącymi. 

  Stosujemy tylko prawidłowe stężenie środka 
dezynfekcyjnego (zgodnie z zaleceniem producenta) 
i przestrzegamy zalecanego przez producenta czasu 
ekspozycji.
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  Narzędzia płuczemy 
w bieżącej wodzie, unikając jej 
rozpryskiwania – do płukania 
zaleca się ponadto stosowanie 
wody dejonizowanej lub 
destylowanej. 

  Do suszenia używamy 
czystych ściereczek z bawełny, 
przeznaczonych tylko do tego 
celu. 

  Po zakończeniu mycia 
i dezynfekcji narzędzia 
wymagające sterylizacji  
– przekazujemy do sterylizacji.

  Po użyciu pojemnik należy 
dokładnie umyć, wypłukać, 
poddać dezynfekcji lub 
wyparzyć, przechowywać 
w stanie suchym.  

15 min.
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  Podstawa	prawna
Ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947)

  Odpowiedzialność

Kierownik jednostki:

  za nadzór nad prawidłowością przebiegu oraz prawidłowością 
procesu sterylizacji 

   za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej procedury 

  za szkolenie personelu w zakresie niniejszej procedury
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PRZEZNACZENIE DZIAŁANIE PREPARAT PRZYGOTOWANIE  
ROZTWORU

METODA  
STOSOWANIA

WYMAGANY 
CZAS  

KONTAKTU

KONIECZNOŚĆ 
SPŁUKIWANIA

ręce

dezynfekcja
desderman® pure płyn/żel gotowy do użycia wcieranie (dłonie – suche) 30 s nie

desmanol® pure płyn/żel gotowy do użycia wcieranie (dłonie – suche) 30 s nie

mycie sensiva® wash lotion gotowy do użycia
aplikacja na mokre dłonie 

lub ciało
30 s tak

pielęgnacja balmea® gotowy do użycia wcieranie (dłonie – suche) nie dotyczy nie

odkażenie skóry  
przed zabiegiem odkażanie

kodan® gotowy do użycia spryskanie 15 s nie

octenisept® gotowy do użycia spryskanie 30 s nie

octenisept® gotowy do użycia spryskanie 30 s nieskaleczenia

skóra podrażniona lub                        
wymagająca regeneracji

pielęgancja         
regeneracja

octenicare® krem gotowy do użycia smarowanie
1-3 razy              
na dobę

nie

narzędzia kosmetyczne, 
cążki, sondy, nożyczki

mycie + dezynfekcja

gigasept® instru AF 5 ml środka + 995 ml wody  
= 1 l roztworu

zanurzenie 15 min tak

gigasept® granulate plus 60 ml środka +940 ml wody  
=1 l roztworu

zanurzenie 15 min tak

discleen® extra 5 ml + 995 ml wody 
= 1l roztworu

zanurzenie 15 min tak

narzędzia i przyrządy kosmetyczne 
odporne na działanie alkoholu

dezynfekcja
mikrozid® AF płyn/chusteczki gotowy do użycia spryskanie, przecieranie 1 min nie

mikrozid® universal płyn/chusteczki gotowy do użycia spryskanie, przecieranie 1 min nie

narzędzia i przyrządy kosmetyczne 
wrażliwe na działanie alkoholu

dezynfekcja
mikrozid® sensitive płyn/chusteczki gotowy do użycia przecieranie 1 min nie

mikrozid® universal płyn/chusteczki gotowy do użycia przecieranie 1 min nie

narzedzia obrotowe, 
np.: frezy

mycie + dezynfekcja rotasept® gotowy do użycia zanurzenie 15 min
zalecane osuszanie na 
chusteczce celulozowej

powierzchnie małe i trudnodostępne 
odporne na działanie alkoholu np.: 
fotele, blaty, stoły, klamki, kozetki

dezynfekcja
mikrozid® AF płyn/chusteczki gotowy do użycia spryskanie, przecieranie 1 min nie

mikrozid® universal płyn/chusteczki gotowy do użycia spryskanie, przecieranie 1 min nie

powierzchnie małe wrażliwe  
na działanie alkoholu,  

np.: lampy, głowice
dezynfekcja

mikrozid® sensitive płyn/chusteczki gotowy do użycia przecieranie 1 min nie

mikrozid® universal płyn/chusteczki gotowy do użycia przecieranie 1 min nie

duże powierzchnie zmywalne 
np.: ściany, podłogi

mycie
profloor® basic 5-10 ml środka na litr wody przecieranie nie dotyczy nie

profloor® uni 10-15 ml środka na litr wody przecieranie nie dotyczy nie

mycie +dezynfekcja
desam® effekt + 5 ml środka + 995 ml wody  

= 1 l roztworu
przecieranie 15 min nie

quartamon® med 20 ml środka + 980 ml wody  
= 1 l roztworu

przecieranie 15 min nie

wanny z hydromasażem mycie +dezynfekcja
desam® effekt + 5 ml środka + 995 ml wody  

= 1 l roztworu
przecieranie 15 min nie

quartamon® med 20 ml środka + 980 ml wody  
= 1 l roztworu

przecieranie 15 min nie

mycie powierzchni łazienkowych 
(np.: podłogi, płytki, prysznice, 

armatura)

mycie prowash® fixi gotowy do użycia przecieranie nie dotyczy tak

mycie + dezynfekcja
chloramix® DT 1 tabl. na 1,5 l wody przecieranie 15 min nie

desam® prim 20 ml środka + 980 ml wody  
= 1 l roztworu

przecieranie 15 min nie
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PRZEZNACZENIE DZIAŁANIE PREPARAT KIEDY? KTO? JAK?

ręce

dezynfekcja
desderman® pure płyn/żel przed i po kontakcie z klientem/pacjentem

personel

zgodnie 
z planem 
higieny 

i dezynfekcji

desmanol® pure płyn/żel przed i po kontakcie z klientem/pacjentem

mycie sensiva® wash lotion przed rozpoczęciem pracy, w przypadku zabrudzenia,  
przed i po przerwie w pracy, po zakończeniu pracy

pielęgnacja balmea® w razie potrzeby

odkażenie skóry  
przed zabiegiem odkażanie

kodan® przed zabiegiem

personel

zgodnie 
z planem 
higieny 

i dezynfekcji

octenisept® przed zabiegiem

octenisept® w przypadku skaleczeniaskaleczenia

skóra podrażniona lub                        
wymagająca regeneracji

pielęgancja         
regeneracja

octenicare® krem w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub konieczności 
zastosowania kremu regenerującego naskórek

narzędzia kosmetyczne, 
cążki, sondy, nożyczki

mycie + dezynfekcja

gigasept® instru AF natychmiast po użyciu

personel

zgodnie 
z planem 
higieny 

i dezynfekcji

gigasept® granulate plus natychmiast po użyciu

discleen® extra natychmiast po użyciu

narzędzia i przyrządy kosmetyczne 
odporne na działanie alkoholu

dezynfekcja
mikrozid® AF płyn/chusteczki natychmiast po użyciu

mikrozid® universal płyn/chusteczki natychmiast po użyciu

narzędzia i przyrządy kosmetyczne 
wrażliwe na działanie alkoholu

dezynfekcja
mikrozid® sensitive płyn/chusteczki natychmiast po użyciu

mikrozid® universal płyn/chusteczki natychmiast po użyciu

narzedzia obrotowe, 
np.: frezy

mycie + dezynfekcja rotasept® natychmiast po użyciu

powierzchnie małe i trudnodostępne 
odporne na działanie alkoholu np.: 
fotele, blaty, stoły, klamki, kozetki

dezynfekcja
mikrozid® AF płyn/chusteczki po każdym kliencie/pacjencie

personel

zgodnie 
z planem 
higieny 

i dezynfekcji

mikrozid® universal płyn/chusteczki po każdym kliencie/pacjencie

powierzchnie małe wrażliwe  
na działanie alkoholu,  

np.: lampy, głowice
dezynfekcja

mikrozid® sensitive płyn/chusteczki po każdym kliencie/pacjencie

mikrozid® universal płyn/chusteczki po każdym kliencie/pacjencie

duże powierzchnie zmywalne 
np.: ściany, podłogi

mycie
profloor® basic w przypadku zabrudzenia

personel/osoba 
odpowiedzialna 

za sprzątanie

profloor® uni w przypadku zabrudzenia

mycie +dezynfekcja
desam® effekt + po zakończeniu pracy w danym dniu

quartamon® med po zakończeniu pracy w danym dniu

wanny z hydromasażem mycie +dezynfekcja
desam® effekt + po każdym kliencie/pacjencie

quartamon® med po każdym kliencie/pacjencie

mycie powierzchni łazienkowych 
(np.: podłogi, płytki, prysznice, 

armatura)

mycie prowash® fixi w przypadku zabrudzenia oraz po zakończeniu pracy w danym dniu

mycie + dezynfekcja
chloramix® DT po zakończeniu pracy w danym dniu

desam® prim po zakończeniu pracy w danym dniu
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 Przed przystąpieniem  do 
mycia/dezynfekcji sprzętu lub 
powierzchni należy zapoznać się 
z zaleceniami producenta odnośnie 
rekomendowanych środków.

Zawsze należy stosować tylko takie 
środki, które producent dopuszcza do 
mycia i dezynfekcji swoich produktów 

oraz sprawdzić, czy powierzchnia 
dezynfekowana jest zmywalna  
i czy może zostać potraktowana 
roztworem wodnym.

Należy bezwzględnie przestrzegać 
zapisów kart charakterystyki 
stosowanych środków, regulujących ich 
właściwe i bezpieczne użytkowanie.

1

2
3

Czynności mycia i dezynfekcji 
należy wykonywać z zastosowaniem 
koniecznych dla określonej czynności 
środków ochrony osobistej (rękawice 
ochronne, fartuch, okulary ochronne, 
czepek).

 Czynności mycia i  dezynfekcji 
przeprowadzają wyznaczone 
w jednostce osoby – zgodnie 
z wymaganą regulacjami jednostki 
częstotliwością.

4 5

 Pomieszczenia zaopatrzone 
w odpowiednią wentylację nie 
wymagają wietrzenia po myciu 
i dezynfekcji.

Pomieszczenia słabo wentylowane 
należy przewietrzyć po upływie 
wymaganego dla określonego środka 
do dezynfekcji czasu kontaktu.

6 7

 Jeżeli myte lub dezynfekowane powierzchnie i sprzęty znajdują się 
w pomieszczeniu, w którym prowadzona jest obróbka żywności lub 
wydawanie posiłków – po upływie wymaganego czasu kontaktu niezbędne 
jest płukanie wodą zdatną do picia (dotyczy to wszystkich środków – w tym 
takich, które stosowane poza obszarem kuchni lub innych pomieszczeń 
dedykowanych obróbce żywności nie wymagają spłukiwania).

8

Roztwory robocze należy 
przygotowywać wg wskazań 
producenta środków, 
przestrzegając wymagań 
dotyczących właściwego  
stężenia stosowanego środka  
do dezynfekcji.

 Należy przestrzegać wymaganych 
przez producenta środków 
dezynfekujących czasów 
kontaktu.

9 10
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CZYTAJ 
INSTruKCJE

StoSuj Środki 
OCHrONY

uNIKAJ KONTAKTu 
Z JEDZENIEM

WENTYLuJ  
POMIESZCZENIA

dbaj o właŚciwe 
Stężenia i czaSy 

KONTAKTu
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