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 Załącznik nr 2 „r” do Procedury utrzymania czytości pomieszczeń w Szpitalu Grochowskim nr 2, wersja 5. 

  

PLAN HIGIENY PRACOWNI ENDOSKOPII 
 

III. REALIZACJA/PRZEBIEG PROCESU 

STREFA DOTYKOWA STREFA BEZDOTYKOWA PREPARAT CZĘSTOTLIWOŚĆ 
WYKONYWANIA 

➢ Klamki i okolice 
okołoklamkowe 

➢ Kable, dreny, 
zewnętrzne 
powierzchnie 
dozowników 
łokciowych i podajnika 
do ręczników, 
zewnętrzne 
powierzchnie 
parawanów, stojaków 

➢ Glazura wokół 
umywalki/zlewu, 
baterie kranowe, 
umywalki/zlew 

 

  
 
 
 
➢ Roztwór preparatu dezynfekcyjnego o 

spektrum bakterie(w tym prątki 
gruźlicy), grzyby, wirusy***** 

 

 
 
 
 
➢ Codziennie. Po 15 

minutach powierzchnię 
dezynfekowaną należy 
zmyć czystą wodą.  

 

 ➢ Podłogi, cokoły przypodłogowe we 
wszystkich pomieszczeniach 

 

➢ Roztwór preparatu dezynfekcyjnego o 
spektrum bakterie (w tym prątki 
gruźlicy), grzyby, wirusy***** 

 

➢ Codziennie i w razie 
potrzeby. Po 15 minutach 
powierzchnię 
dezynfekowaną należy 
zmyć czystą wodą. 

 ➢ Glazura/lamperia 
 

➢   Roztwór preparatu dezynfekcyjnego o 
spektrum bakterie (w tym prątki 
gruźlicy), grzyby, wirusy*****  

➢ 1x w tygodniu (sobota) 
Po 15 minutach 
powierzchnię 
dezynfekowaną należy zmyć 
czystą wodą. 
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 ➢ Parapety, lustra  ➢ Mycie wodą z detergentem ➢ Codziennie 

 ➢ Drzwi, futryny, kaloryfery, 
zewnętrzne powierzchnie szafek, 
szaf, szafek wnękowych, krzesła, 
ramy i szyby oszklenia w 
pomieszczeniu 

➢ Mycie wodą z detergentem ➢ 1 x w tygodniu (czwartek) 

 ➢ Oświetlenia górne 
 

➢ Mycie wodą z detergentem 
 

➢ 1 x w miesiącu (drugi 
piątek miesiąca) 

 ➢ Kosze/stelaże na odpady   
medyczne niezakaźne/komunalne 

➢ Mycie wodą z detergentem ➢ Codziennie 

 ➢ Kosze/stelaże na odpady medyczne 
zakaźne 

➢ Roztwór preparatu dezynfekcyjnego o 
spektrum bakterie (w tym prątki 
gruźlicy), grzyby, wirusy***** 

Po każdym usunięciu worka 
z odpadami. Po 15 minutach 
powierzchnię 
dezynfekowaną należy zmyć 
czystą wodą. 

 ➢ Kratki wentylacyjne 
 

➢ Roztwór preparatu dezynfekcyjnego o 
spektrum bakterie (w tym prątki 
gruźlicy), grzyby, wirusy***** 

➢ 1 x  w miesiącu (ostatni    
czwartek miesiąca) 

 

 ➢ Okna 
 

➢ Mycie wodą z detergentem 
 

➢ 1 x na kwartał (decyduje 
Pielęgniarka 
Koordynująca) 

 
 
 

➢ Kółka od wózków zabiegowych, 
     stolików zabiegowych, sprzętu,  
     ,,podnóżki” dla pacjentów i itd. 

➢ Mycie wodą z detergentem 
 

➢ Codziennie 
 

Legenda:  
****gotowy preparat na bazie alkoholi, służy do dezynfekcji powierzchni bez zanieczyszczeń materiałem biologicznym. Preparat 
należy nanieść na suchą ściereczkę, przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię i odczekać 5 minut (pozostawić do wyschnięcia), 
miejsca trudno dostępne, szczeliny z odległości 30 cm spryskać i odczekać 5 minut (pozostawić do wyschnięcia - preparat musi 
mieć czas na zadziałanie, nie wycierać do sucha).  
Spektrum działania – bakterie w tym prątki gruźlicy, MRSA, grzyby, wirusy ( Adeno, Rota, HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut. 
***preparat chlorowy - tabletki, przygotować roztwór preparatu stosując Tabelę rozcieńczalności producenta w/w preparatu. Woda 
do przygotowywania roztworu powinna być o temperaturze pokojowej 18 - 220C.Spektrum działania - w czasie 15 minut, w 0,36% 
stężeniu działa na bakterie (w tym prątki gruźlicy), grzyby, wirusy. Przygotowanym roztworem zdezynfekować powierzchnię lub 
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zanurzyć w nim dezynfekowane przedmioty. Po dezynfekcji powierzchnie, sprzęt należy przemyć wodą, stosując czyste ścierki lub 
obficie wypłukać czystą wodą. 
*****preparat na bazie aktywnego tlenu, np. Perform, Incidin activ itp. - Spektrum działania: bakterie, w tym prątki gruźlicy, 
grzyby, wirusy, spory w czasie co najmniej 15 minut. – sporządzić wg instrukcji producenta 
lub preparat na bazie kwasu nadoctowego – sporządzić wg instrukcji producenta. 
  
Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z ciałem pacjenta należy przemyć wodą, stosując czyste ścierki.  
 
W przypadku zanieczyszczenia powierzchni materiałem biologicznym (np. krew, mocz, treść żołądkowa, płyn mózgowo – 
rdzeniowy, kał, plwocina, itd.) postępowanie zgodnie z Procedurą nr 4, wersja 5.  
Ssak po użyciu – Postępowanie zgodnie z ,,Procedurą dekontaminacji wyrobów medycznych wielokrotnego użytku i sprzętu” – procedurą  
28, wersja 3. 
 

PRZEDMIOT NAZWA PREPARATU STĘŻENIE I CZAS DEZYNFEKCJI ZAKRES DZIAŁANIA 

Ssaki elektryczne wraz z wyposażeniem Preparat chlorowy*** 0, 36% ( 2 tabletki na 1,5 litra wody) 
–  
15 minut 

Bakterie (w tym prątki gruźlicy), 
grzyby, wirusy. 

Powierzchnie bez zanieczyszczeń 
organicznych: miejsca trudnodostępne 

spryskać z odległości 30 cm 
 i pozostawić do wyschnięcia.  

Preparat na bazie 

alkoholu**** 

Alkoholowy preparat dezynfekcyjny 
gotowy do użycia.  
 
5 minut – pozostawić do wyschnięcia 

Bakterie w tym prątki gruźlicy, 
MRSA, grzyby, wirusy ( Adeno, 

Rota, HBV, HCV, HIV) 
 

Powierzchnie skażone materiałem 
biologicznym 

 
 

Preparat na bazie 

aktywnego tlenu ®***** 

 
2% – 15 minut 

 
Bakterie (w tym prątki gruźlicy), 

grzyby, wirusy, spory. 

Wózek do sprzątania wraz z 
wyposażeniem. 

Preparat na bazie 

aktywnego tlenu lub 

kwasu nadoctowego 

®***** 

2% – 15 minut Bakterie (w tym prątki gruźlicy), 
grzyby, wirusy, spory. 

 
 

 


