
    
    

     
 

Instrukcja mycia/dezynfekcji - kołder zmywalnych 

    

    Kołdra nie powinna być prana. Materiał jest kompatybilny z powszechnie 
stosowanymi środkami do mycia / dezynfekcji.    
   

      Standardowe mycie.    

    W przypadku, kiedy powierzchnia kołdry nie jest zanieczyszczona materiałem 
organicznym lub nie była używana przez pacjenta, u którego stosowano izolację kontaktową, 
wystarczy przetrzeć ją ściereczką nasączoną wodą z detergentem lub gotowymi chusteczkami 
z detergentem. Po umyciu należy ją wytrzeć do sucha.    
    

      Dezynfekcja     

    W przypadku stosowania kołdry przez pacjentów w izolacji kontaktowej należy 
zdezynfekować ją poprzez przetarcie ściereczką nasączoną preparatami do dezynfekcji, z 
określonym spektrum działania wobec danego drobnoustroju.    
    U pacjentów, u których nie została określona w badaniach flora bakteryjna, należy po 
użyciu zdezynfekować kołdrę środkami dezynfekcyjnymi mającymi w składzie alkohol lub 
czwartorzędowe związki amoniowe, lub mieszaninę tych substancji, w stężeniu i czasie 
zalecanym przez producenta środka dezynfekcyjnego do dezynfekcji powierzchni.         
W przypadku wizualnego zanieczyszczenia kołdry, należy ją przed dezynfekcją przetrzeć 
ściereczką nasączoną wodą z detergentem, tak żeby usunąć zanieczyszczenia, a następnie 
wytrzeć do sucha.     
    

      Dezynfekcja z zastosowaniem preparatów sporobójczych     

    W przypadku możliwości zanieczyszczenia powierzchni kołdry sporami należy 
stosować preparaty do dezynfekcji na bazie chloru lub nadtlenku wodoru. Kołdrę należy 
przetrzeć ściereczką nasączoną danym preparatem, po wymaganym czasie kontaktu 
określonym przez producenta preparatu, kołdrę należy przetrzeć mokrą ściereczką, aby 
usunąć preparat do dezynfekcji, a następnie wytrzeć ją do sucha.     
    

      Zanieczyszczenie materiałem organicznym    

    W przypadku zanieczyszczenia kołder krwią, ropą, moczem, kałem i innymi 
wydzielinami należy jak najszybciej umyć i zdezynfekować kołdrę. Stosowane stężenia 
powinno być zgodne z zaleceniami producenta preparatu do dezynfekcji w przypadku 
usuwania plam płynów organicznych. Kołdrę należy przetrzeć ściereczką nasączoną danym 
preparatem, po wymaganym czasie kontaktu określonym przez producenta preparatu, kołdrę 
należy przetrzeć mokrą ściereczką, aby usunąć preparat do dezynfekcji, a następnie wytrzeć ją 
do sucha.      
    

W przypadku dezynfekcji zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta preparatu. Materiał 
kołdry nie jest odporny na cięcie i należy go chronić przed wszelkimi uszkodzeniami 
mechanicznymi.    
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