
 

 

Dezinfekčný poriadok – nástroje a ruky                                                        Eureko SK, s.r.o., Prešov  

Oblasť použitia  Periodicita  Spôsob aplikácie  
Názov 

prípravku  
Účinnosť  

Koncentrácia 
aplikačného 

roztoku  
Expozícia  

 

  

Nástroje z 
chirurgickej 

oceli,  
pomôcky z 

kovu,  
plastu, skla, a 

iné  

po použití  

 
naniesť  

rozprašovačom na 
celú plochu,  

nechať oschnúť, 
prípadne otrieť  

LAVOSEPT  
NÁSTROJE  

K roztok sprej  
SONETT 

Dezinfekčný 
čistič 

ABV  

koncentrát  
 
 
 

koncentrát 

30 min.  
 
 
 

30 min. 

po použití  

ponoriť do  
pracovného roztoku, 

po  
expozícii  

opláchnuť vodou a 
osušiť  

LAVOSEPT  
K  

AV  0,5 – 1,0%  30 min.  

 

   

Hygienická 
dezinfekcie 

pokožky  

na začiatku 
pracovnej  
smeny; po  

použití toalety; 
pred jedlom  

umyť ruky  
mydlom a naniesť na 

suchú pokožku  

LAVOSEPT na 
pokožku  

ABV  koncentrát  30 s  

Chirurgická 
dezinfekcie rúk  

pri  
kontaminácii; pred 

a po  
vyšetrení  

pacienta; pred 
výdajom stravy  

umyť ruky  
mydlom a naniesť na 

suchú pokožku  
opakovane po dobu 5 

minút  

LAVOSEPT na 
pokožku  

gél  
ABV  2 x 5 ml  5 min.  

  

Dezinfekcie 
pokožky  

pred vpichom; 
pred  

zavedením  
kanyly; pred 
operačným 
zákrokom  

miesto vpichu  
dokonale zmočiť,  

nechať zaschnúť, 
prípadne rozotrieť  

tampónom  

LAVOSEPT na 
pokožku  

ABV  koncentrát  30 s  

  

Dezinfekčné prípravky riedime spravidla vo vode 20 – 25 °C.  

Pri manipulácii, pri príprave a následnej práci s aplikačnými roztokmi dezinfekčných prípravkov je nutné sa riadiť pokynmi a 

návodom, ktorý udáva výrobca spravidla na obale výrobku, prípadne v príbalovom informačnom letáku.   

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím vždy čítajte údaje uvedené na obale.  

A  baktericídne (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris)  

V  fungicídne (Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum)  

B  virucidné (E. coli bakterifág phi X 174 a hostiteľská E. coli)  

  

 

 

 

 

 

 



 

Dezinfekčný poriadok – plochy                                                                     Eureko SK, s.r.o., Prešov  

 

 

Dezinfekčné prípravky riedime spravidla vo vode 20 – 25 °C.  

Pri manipulácii, pri príprave a následnej práci s aplikačnými roztokmi dezinfekčných prípravkov je nutné sa riadiť pokynmi a 

návodom, ktorý udáva výrobca spravidla na obale výrobku, prípadne v príbalovom informačnom letáku.   

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím vždy čítajte údaje uvedené na obale.  

A  baktericídne (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris)  

V  fungicídne (Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum)  

B  virucidné (E. coli bakterifág phi X 174 a hostiteľská E. coli)  

  

Kontakt na distribútora: Eureko SK, s.r.o., Prešov, e-mail: eureko@eureko.sk, mobil:  0907 977 203  

Oblasť použitia  Periodicita  Spôsob aplikácie  
Názov 

prípravku  
Účinnosť  

Koncentrácia 
aplikačného 

roztoku  
Expozícia  

  
  

Podlahy a 
obklady, chodby  

1x denne a pri 
kontaminácii  

zotrieť na  
mokro a nechať 

uschnúť  

LAVOSEPT      
        K 

  Koncentrát 
 
 

CHEMOSAN 

AV  

0,5 – 1,0% 
 
 
 

1,0% 

30 min.  
 
 
 

1 hod. 

 

  

Rýchla 
dezinfekcia – 
malé plochy  
a predmety  

(vozíky, kľučky, 
stoly, 

odpadkové 
koše,  

nábytok, a 
iné)  

3x denne a pri 
kontaminácii  

rýchla  
dezinfekcia  

postrekom –  
postriekať a nechať 

zaschnúť  

 
LAVOSEPT  
NÁSTROJE  

K roztok sprej  
 

SONETT 
Dezinfekčný 

čistič 

ABV  

koncentrát 
 
 
 
 

koncentrát  

30 min.  
 
 
 
 

30 min. 

Vane  po každom použití  

nastriekať a po 
expozícii opláchnuť  

 
 

postriekať a nechať 
zaschnúť 

 

LAVOSEPT  
NÁSTROJE  

K roztok sprej  
 

SONETT 
Dezinfekčný 

čistič 

ABV  

koncentrát  
 
 
 

koncentrát 

30 min. 
 
 
 

30 min.  

 

  

 
 

Sociálne 
zariadenia –  

podlaha, WC,  
umývadla, 

výlevky  

2x denne  

 
nastriekať a po 

expozícii opláchnuť 
 
 

postriekať a nechať 
zaschnúť 

 
 

LAVOSEPT  
NÁSTROJE  

K roztok sprej  
 

SONETT 
Dezinfekčný  

čistič 

ABV  

koncentrát  
 
 
 
 

koncentrát 
 

30 min. 
 
 
 
 

30 min. 
 


