
GREEN & CLEAN SK  

 

CÂND
momentul/ciclul măsurilor 

de igienizare

CU CE
mijloace (de ex. substante 

dezinfectante)

CUM
tipul întreţinerii, curăţeniei 

şi dezinfectării

CINE
responsabil sau persoană 

implicată

Încăperi şi 
pardoseli 
în zona de control şi tratament

la finalul zilei de tratament Dezinfectare şi curăţare prin 
ştergere 
recomandare pentru utilizare:
soluţie de 0,25% / 4 ore timp 
de acţionare

responsabil:

după fiecare tratament

imediat după constatarea unei 
murdăriri vizibile

Lavetă de şters cu alcool

Dezinfectare prin ştergere
timp de acţionare 1 minut

responsabil:

P l a n  i g i e n z a r e

suprafeţe şi 
obiecte
contaminate, care nu se pot 
dezinfecta termic sau prin intro-
ducerea în dezinfectant, de ex. 
dulapuri, suprafeţe de sticlă

Suprafeţe şi obiecte pentru 
materiale sensibile la alcool, de 
ex. huse de scaun, sticlă acrilică 
sau plexiglas

Suprafeţe mici cum ar fi spre ex. 
suprafeţe exterioare ale instru-
mentelor de transfer

Suprafeţe mari, rezistente la 
alcool, de ex. suprafeţe de sticlă

Substanţe de dezinfectare ţi curţţare a 
suprafeţelor ce protejeazţ suprafeţele

CE
obiectul, ce trebuie

întreţinut

Dezinfectant pulverizant Dezinfectare prin pulverizare 
sau ştergere
timp de acţionare 1 minut 

N

Dezinfectanţi pentru instrumen-
te şi substanţe de curăţire

dezinfecţie
mâini

spălarea mâinilor

Îngrijirea 
mâinilor

Dezinfecţie igienică a mâinilor 
înainte de pregătirea locului de 
muncă

înainte şi după tratament nechi-
rugical

la întreruperea tratamentului

după întreţinerea locului de muncă

înainte de punerea, resp. după 
scoaterea mănuşilor

Dezinfecţie chirugicală a mâinilor  
înainte de intervenţia chirug-
hicală

dacă este necesar, după efectu-
area operaţiilor

la intrarea în zona de lucru

dacă este necesar
după efectuarea operaţiilor

în funcţie de necesitate 

Dezinfectare prin frecare
timp de acţionare 30 de secunde
frecaţi 3 ml pe mâini

Dezinfectare prin frecare
timp de acţionare 5 minute
frecaţi 10 ml pe mâini şi ante-
braţe

Curăţare şi reducere a germe-
nilor prin spălare

Curăţare prin spălare

Îngrijire

toţi
angajaţii

instrumente
(produse medicale) şi adjuvanţi, 
folosiţi la investigaţii şi trata-
ment, se vor împărţi în grupe de 
risc, produse medicale care nu 
prezintă riscuri (intră în contact 
doar cu pielea intactă), produse 
medicale cu risc mediu (intră în 
contact cu membrane mucoase 
sau cu piele ce prezintă leziuni) 
şi produse medicale cu risc mare 
(trec prin piele sau mucoasă şi 
intră în sânge, ţesuturi interne 
sau organe).

suport instru-
mente şi piesă 
unghiulară,
turbine
Ţevi pentru spray şi apă de răcire

imediat după folosirea produ-
sului medical

 

imediat după efectuarea opera-
ţiunilor

Dezinfectare prin pulverizare 
nu înlocuieşte ungerea reco-
mandată de producător!
Durata pulverizării:
Timp de acţionare 2 secunde, 2 
minute

responsabil:

responsabil:

materiale de 
modelare, 
protetică
silicoane, polieter, alginate, 
hidrocoloide, spatulă de 
modelare 

imediat după folosirea acestora

resp. înainte de utilizarea aces-
tora
 

Modelajul se va clăti cu apă ime-
diat la scoaterea acestuia din 
gura pacientului şi se va intro-
duce în soluţie. După expirarea 
timpului de acţionare (5 minute) 
soluţia dezinfectată se va clăti 
din nou cu apă.

deşeuri: 
deşeuri similare celor menajere

deşeuri speciale;
de ex. sită de filtru, folie din 
plumb, ace şi scalpel, cuţit, cap-
sule de amalgam, dinţi extraşi, 
medicamente expirate

Recipient de colectare amalgam

în funcţie de volumul de deşeuri

în funcţie de volumul de deşe-
uri

în funcţie de necesitate

Respectaţi posibilităţile de reci-
clare

Depozitare şi transport în recipi-
ente verificate în privinţa mode-
lului (de ex. verficate de ONU)

Schimbarea recipientelor de 
colectare a amalgamului şi 
eliminare conform indicaţiilor 
producătorului

responsabil: 

aspirator, 
chiuvetă clătire 
gură

Clătire cu apă după fiecare ope-
raţiune

Dezinfecţia instalaţiei de aspi-
raţie se va realiza cel puţin 1 x 
zi lucrătoare (la final).
Aspiratorul se va dezinfecate 
înainte de fiecare intervenţie 
chirurgicală (invazivă).

în fiecare zi de lucru înainte de 
prima operaţiune

Clătire prin aspiraţia unui ame-
stec aer/apă

Dezinfectare şi curăţare prin 
aspirarea unui amestec de apă 
şi dezinfectant şi substanţă de 
curăţare (600 ml);
soluţie 1% / perioadă de acţio-
nare 60 minute

Curăţare fizică şi chimică

responsabil:

METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistraße 3, A-6063 Rum bei Innsbruck

1 +43(0)512/205420 · Fax DW-7
1 +49(0)89/6138740 · Fax 6135829

e-mail: info@metasys.com
www.metasys.com

Stampilă cabinet, dată, semnătură:

Dezinfectarea şi curăţarea
instrumentelor: 
1. Împărţirea produselor medicale pe grupe de risc; 
2. Curăţare preliminară grosieră cu celuloză, apoi dezinfectare;
3.  După perioada de acţionare a dezinfectantului chimic clătiţi sub 

apă curentă şi verificaţi existenţa unor eventuale resturi;
4.  Urmaţi paşi de pregătire după evaluarea riscului: produse me-

dicale ce nu prezintă riscuri (sunt depozitate după dezinfecta-
re şi curăţare în loc uscat), produsele medicale cu risc mediu 
(sunt ambalate sau sterilizate fără ambalaj), produse medica-
le ce prezintă riscuri mari (se sterilizează ambalat, acest lucru 
se va înregistra).

după fiecare tratament -
în zona de tratament 

Suprafeţe mari, rezistente la 
alcool, de ex. huse de scaune

Dezinfectare prin ştergere
timp de acţionare 1 minut

după fiecare tratament

după fiecare tratament -
în zona de tratare

după fiecare tratament Dezinfectare şi curăţare prin 
pulverizare (spumă) sau şter-
gere
timp de acţionare 1 minut

Dezinfectare prin ştergere
timp de acţionare 1 minut

Spumă dezinfectantă şi de 
curăţare fără alcool

responsabil:

Dezinfecţie şi curăţare prin in-
troducerea fără bule în soluţia 
dezinfectantă
recomandare pentru utilizare:
soluţie concentraţie 1%
timp de acţionare 60 minute

N

Lavetă de şters fără alcool

Sac din material plastic

Eliminare Dental ECO Service 
Tel: +43-512-205420

Eliminare Dental ECO Service 
Tel: +43-512-205420

Apă: 1 pahar

Curăţare şi dezinfectare 

Substanţă de curăţare

Dezinfecţie şi curăţare 

Spray dezinfectant

Dezinfectante pentru mâini

Dezinfectante pentru mâini

Loţiune de spălare a mâinilor deli-
cată cu acţiune antimicrobială 

Loţune de spălare delicată

Cremă de mâini pentru îngrijire
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Stampilă depozit:


