
DEZINFEKČNÍ
PROGRAM

� dezinfekce ploch a povrchů

� dezinfekce malých ploch postřikem

� odstranění zaschlých vrstev dezinfekcí

� dezinfekce nástrojů a předmětů

� dezinfekce hemodialyzačních přístrojů

� dezinfekce a hygiena pokožky

p e r s o n á l n í
a p r ů m y s l o v á
h y g i e n a



Poznámka: Výrobky uvedené v katalogu jsou v souladu s legislativou platnou k datu vydání katalogu – leden 2011.

DEZINFEKCE PLOCH A POVRCHŮ

DEZOX
kapalný koncentrovaný prostředek určený pro
dezinfekci a čištění omyvatelných ploch a předmětů

aktivní látky: peroxid vodíku, KAS
účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní,

tuberkulocidní
vlastnosti: snížené riziko alergických reakcí, neparfémovaný,

opakovaná aplikace = kumulativní účinek
barva: bezbarvý
expirace 12 měsíců
balení: kanystr 5 litrů

SANITEN
kapalný koncentrovaný prostředek pro dezinfekci
a mytí ploch

aktivní látky: KAS, peroxid vodíku
účinnost: baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní,

MRSA, vynikající účinek proti plísním
a mykobakteriím

vlastnosti: výborný mycí účinek, ředí se teplou vodou
(až 50°C), opakovaná aplikace = kumulativní účinek

barva: bezbarvý
expirace 12 měsíců
balení: kanystr 5 litrů, láhev 1 litr

DEZINFEKCE POSTŘIKEM

GUTTAR
alkoholový prostředek určený k rychlé dezinfekci ploch a předmětů postřikem

aktivní látky: propan-2-ol, KAS, glutaraldehyd
účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní
vlastnosti: parfémovaný, rychle zasychá, zmatňuje lakované plochy
barva: světle růžový až bezbarvý
expirace 24 měsíce
balení: kanystr 5 litrů, láhev 1 litr, láhev 0,5 litru s rozprašovačem

ODSTRANĚNÍ ZASCHLÝCH VRSTEV DEZINFEKCÍ

LORIQAT
speciální kapalný přípravek pro mytí povrchů podléhajících dezinfekčnímu režimu

vlastnosti: účinně myje namáhané povrchy, neutralizuje a odstraňuje zaschlé zbytky dezinfekcí,
omezuje vhodné prostředí pro výskyt mikroorganismů, zabraňuje lepení obuvi
k podlaze, příjemně voní

barva: nažloutlý
expirace 24 měsíce
balení: karton (18 lahví 500 gramů), láhev 500 gramů

LORISAN
kapalný koncentrovaný prostředek pro dezinfekci
a mytí ploch

aktivní látky: glyoxal, glutaraldehyd, KAS
účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní,

tuberkulocidní, MRSA
vlastnosti: po aplikaci svěže voní, výborný mycí efekt,

opakovaná aplikace = kumulativní efekt
barva: světle tyrkysový
expirace 24 měsíce
balení: kanystr 5 litrů

DESUR
kapalný koncentrovaný prostředek s mycím
účinkem pro dezinfekci ploch a předmětů

aktivní látky: glyoxal, glutaraldehyd, KAS
účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní,

tuberkulocidní, MRSA
vlastnosti: příjemně parfémovaný, vhodný pro mycí stroje,

opakovaná aplikace = kumulativní účinek
barva: zelený
expirace 24 měsíce
balení: kanystr 5 litrů, láhev 1 litr

DEZIKON
granulovaný prostředek pro dezinfekci a čištění
ploch, předmětů a prádla

aktivní látky: dichlorizokyanurát sodný,
neobsahuje aldehydy

účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní
vlastnosti: parfémovaný, výborné čistící schopnosti,

vhodný k dezinfekci prádla
barva: bílý (roztok bezbarvý)
expirace 24 měsíce
balení: dóza 3 kilogramy

Pro dezinfekci malých ploch doporučujeme
použít utěrky WETTASK s přípravkem GUTTAR.



DEZINFEKCE NÁSTROJŮ A PŘEDMĚTŮ

DEZIPUR
práškový dezinfekční přípravek na nástroje,
předměty a plochy

aktivní látky: benzalkoniumchlorid, kyselina
peroxooctová, látky obsahující
aktivní kyslík

účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní,
tuberkulocidní, MRSA

vlastnosti: rozpouští organická znečištění, obsahuje
inhibitory koroze, vhodný k dezinfekci ultrazvukem

barva: bílý (roztok bezbarvý)
expirace 24 měsíce
balení: dóza 3 kilogramy, dóza 0,7 kilogramu

DEZINFEKCE HEMODIALYZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

RENOX
alkalický dezinfekční a čisticí prostředek pro sanitaci hemodializačních monitorů

aktivní látky: chlornan sodný
účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní
vlastnosti: obsahuje inhibitory koroze, netvoří inkrusty
barva: žlutozelený
expirace 6 měsíců
balení: kanystr 5 litrů

SEPTAN
kapalný prostředek na dezinfekci chirurgických
nástrojů, endoskopů

aktivní látky: glyoxal, glutaraldehyd, formaldehyd,
benzalkoniumchlorid

účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní,
tuberkulocidní

vlastnosti: vhodný i pro termolabilní materiály,
účinná antikorozivní ochrana, nutná uzavřená
dezinfekční vana

barva: světle žlutý až nahnědlý
expirace 24 měsíce
balení: kanystr 5 litrů

DEZINFEKCE A HYGIENA POKOŽKY

MANEPT
alkoholový přípravek k hygienické a chirurgické
dezinfekci rukou a k dezinfekci pokožky

aktivní látky: propan-2-ol, peroxid vodíku,
chlorhexidinglukonát

účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní,
tuberkulocidní, účinný proti
chřipkovým virům

vlastnosti: nebarví pokožku, příjemně voní
barva: bezbarvý
expirace 24 měsíce
balení: kanystr 5 litrů, láhev 0,5 litru,

láhev 0,5 litru s dávkovačem

MANOX
alkoholový přípravek k hygienické dezinfekci rukou
a k dezinfekci pokožky

aktivní látky: propan-2-ol, peroxid vodíku, KAS
účinnost: baktericidní, fungicidní
vlastnosti: nebarví pokožku, příjemně voní
barva: bezbarvý
expirace 24 měsíce
balení: kanystr 5 litrů, láhev 0,5 litru,

láhev 0,5 litru s dávkovačem

ARIOSO SEPT
tekutý mycí prostředek pro hygienické mytí
pokožky a rukou s antimikrobiální přísadou

aktivní látky: triclosan
účinnost: gram+ a gram- bakterie
vlastnosti: nedráždivý, lehce parfémovaný,

zabraňuje vysušování pokožky
barva: opalescentní bílý
expirace 18 měsíců
balení: kanystr 5 litrů, láhev 0,5 litru s dávkovačem

ARIOSO LAUDY
regenerační tekutý krém na ruce

aktivní látky: kombinace olejů a včelího vosku
vlastnosti: vysoký hydratační účinek,

nezanechává pocit mastných rukou,
příjemně voní

barva: bílý
expirace 24 měsíce
balení: láhev 0,5 litru s „push-pull“ uzávěrem,

láhev 0,5 litru s dávkovačem

Doporučujeme dávkovače ARIOSO

www.lorika.cz
www.arioso.cz



www.hygiena.cz
www.hygiena.sk

červen 2011

Kontakty a objednávky:

LORIKA CZ s.r.o.
Holická 312
779 00 Olomouc
Tel. +420 581 112 410
Fax +420 581 112 466
e-mail: lorika@lorika.cz
www.lorika.cz

LORIKA SLOVAKIA s.r.o.
Langsfeldova 2
036 01 Martin
Tel. +421 434 220 057
Fax +421 434 287 277
e-mail: lorika@lorika.sk
www.lorika.sk

LORIKA CZ s.r.o., Náchod
Tel./fax +420 491 423 618
e-mail: nachod@lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Teplice
Tel./fax +420 417 577 497
e-mail: teplice@lorika.cz

DEZINFEKČNÍ PLÁN
oblast použití přípravek koncentrace množství / expozice účinnost postup / četnost

Mytí s dezinfekčním účinkem
(kumulativní efekt)
Ordinace, lůžková oddělení,
chodby, WC

DEZOX
SANITEN
LORISAN
DESUR
DEZIKON

0,5%
0,5 – 0,75%
0,5%
0,5%
0,5%

30 min/z.
30 min/z.
5 min/z.
30 min/z.
30 min/z.

A
AV
AV
AV
AV

Pracovním roztokem otřít plochu do mokra
a nechat zaschnout. Četnost dle provozního
řádu, min. 1x denně

Jednofázová dezinfekce
povrchů a předmětů
Operační sály, ARO, JIP, infekční
a plicní oddělení, novorozenecká
oddělení, laboratoře

DEZOX
LORISAN

DESUR
DEZIKON

1%
1%
2%
1%
1%

30 min/z.
30 min/z.
8 min/z.
30 min/z.
30 min/z.

AB
ABV
ABV
ABV
ABTMV

Pracovním roztokem otřít plochu do mokra
a nechat zaschnout. Četnost dle provozního
řádu. Operační sály po každém výkonu.
Předměty otřít, ponořit nebo do nich roztok
nalít.

Dezinfekce postřikem GUTTAR neředěný 1–5 min
15 min
60 min

A
AB
ABTM

Rozprašovačem nastříkat na plochy nebo
předměty, neotírat. Hrubé nečistoty umýt
předem.

Odstraňování zaschlých vrstev
dezinfekcí

LORIQAT 0,5%
2%

5 min
1 min

Nanést na plochu a nechat působit.
Setřít do sucha a omýt čistou teplou vodou.

Dezinfekce a čištění
chirurgických nástrojů, plastů,
skla

DEZIPUR
SEPTAN

1,5%
1%
2%
3%

30 min
60 min
30 min
60 min

ABTMV
AB
AB
ABTM

Ponořit do roztoku, exponovat, dočistit,
opláchnout pitnou vodou, osušit, sterilizovat.
Používat uzavřenou dezinfekční vanu.

Dezinfekce endoskopů
(předčištění)

SEPTAN 2%
3%

30 min
15 min

AB
AB

Ihned po použití zvnějšku nástroj otřít, pročistit
kanály, ponořit do roztoku, exponovat. Dočistit,
opláchnout pitnou vodou, osušit, sterilizovat.

Hemodialyzační přístroje RENOX 3% 20 min AB Použít podle pokynů výrobce přístroje.

Mytí rukou ARIOSO
SEPT

neředěný potřebné množství Dle potřeby. Před HDR a CHDR.
Rozetřít s trochou vody, opláchnout, osušit.

Hygienická dezinfekce rukou
(HDR)

MANOX
MANEPT

neředěný 3 ml/30 s
3 ml/30 s
3 ml/2 min

A
A
ATM

Po kontaktu s kontaminovaným materiálem,
po a před ošetřovatelskými úkony.

Chirurgická dezinfekce rukou
(CHDR)

MANEPT neředěný 2x 3 ml/ opakovat za
1,5 min (celkem 3min)

ABTM Před operačním zákrokem roztírat na rukou
a předloktí. Nechat zaschnout.

Dezinfekce pokožky MANOX
MANEPT

neředěný 1 min A Několikrát řádně zavlhčit přípravkem pomocí
sterilního tamponu

Ošetření a regenerace rukou ARIOSO
LAUDY

neředěný dle potřeby několikrát
denně

Malé množství krému rozetřít na čistých
a suchých rukách.

Koupací vany DEZIPUR 2% 2–5 min. AV Omýt připraveným roztokem, exponovat,
opláchnout čistou vodou.

Dezinfekce prádla DEZIKON 0,5%
1%

30 min
30 min

AV
ABTMV

Zcela ponořit do roztoku.

Nádobí a příbory

0,5 l
1,0 l
2,0 l
3,0 l
4,0 l
5,0 l
8,0 l

10,0 l

2,5
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
40,0
50,0

3,8
7,5

15,0
22,5
30,0
37,5
60,0
75,0

5,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
80,0

100,0

7,5
15,0
30,0
45,0
60,0
75,0

120,0
150,0

10,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
160,0
200,0

15,0
30,0
60,0
90,0

120,0
150,0
240,0
300,0

0,50% 0,75% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00%

DEZIKON 1% 30 min ABTMV Zcela ponořit do roztoku. Po dezinfekci řádně
opláchnout pitnou vodou.

Umývadla, bidety, pisoáry, toalety DEZIKON 1% 30 min/z. ABTMV Omýt připraveným roztokem, nechat
zaschnout.

Ostatní

Pro úklid a dezinfekci používat vodu o teplotě 20 – 25 °C.
Saniten lze ředit vodou o teplotě až 50 °C.
A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických
kvasinkovitých hub (kvasinky) B virucidní účinek na široké spektrum
virů (včetně malých neobalených virů) potvrzena (B) omezená
virucidní účinnost (účinnost na HBV/HIV potvrzena) C inaktivace
bakteriálních spór T usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis
M usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií V fungicidní
účinek na mikroskopické vláknité houby (plísně) doložený
laboratorními expertizami

Množství dezinfekčního prostředku v ml (koncentráty) nebo v g (prášky).

TABULKA ŘEDĚNÍ
požadovaná koncentrace pracovního roztoku

požadovaný
objem
roztoku


