


A kéz tisztítása és fertőtlenítése
Bármikor használhatja a kéz gyors fertőtlenítésére szappan és víz nélkül. Kezeit 
tisztítsa meg minden beteggel és egészségügyi dolgozóval történt érintkezés után, 
toalett és szoba WC használata után és étkezés előtt. Alaposan törölje át a kezek 
teljes felületét. Dobja el a kendőt és folytassa tovább kezei dörzsölését, amíg meg 
nem száradnak. Kövesse az alábbi lépéseket legalább 30 másodpercig.
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Dörzsölje össze a tenyereit.

Körkörös mozgással törölje át a 
hüvelykujjakat.

Mindkét kézhátat törölje át úgy, 
hogy az ujjak közét is elérje vele.

A másik tenyérbe helyezve a kezét 
törölje meg az ujjak hegyét egy 
körkörös mozdulattal.

Dörzsölje össze a tenyereit úgy, 
hogy az ujjakat összefűzi.

Törölje át a csuklókat.

Az ujjakat fordítsa be a másik kéz 
tenyere felé és úgy dörzsölje át.

Dobja a szemetesbe az elhasznált 
kendőt.

A betegek kézhigiéniájának kritikus 
aspektusa a kórházi fertőzések 
megelőzése. Az akut ellátásban 
részesülő betegek kezén gyakran fordul 
elő kórokozó organizmus. 
Bebizonyították, hogy a kórházi felvételt 
követő 48 órában az összes beteg 
39%-ának legalább egy, a kórházi 
tartózkodással összefüggő fertőzést 
előidéző kórokozó volt a kezén. Hét nap 
után a betegek 62%-ánál a kézről vett 
minták pozitívak voltak enterococcus 
szennyeződésre. A betegeknek ritkán 
adatik meg, hogy a kezüket tisztítsák.

A Clinell Antimikrobiális Kézfertőtlenítő 
Törlőkendő segít megfelelni a PLACE, az 
EPIC 3 és az NHS útmutatásainak. Az 
NHS Patient-Led Assessments of the 
Care Enviroment (PLACE) 2013. 
áprilisában mutatta be, hogy a 
betegektől érkező visszajelzések alapján 
hogyan lehet a környezeten és a 
szolgáltatásokon javítani. Az egyik 
kérdés így szólt: „Volt-e a betegeknek 
lehetőségük kezet mosni/tisztítani az 
étkezések tálalása előtt?”

Az EPIC 3 állítása szerint: a betegeknek 
lehetőséget kell biztosítani, hogy 
étkezések előtt, WC/szoba-WC, ágytál 
vagy urinál használata után vagy más 
esetekben, amikor szükséges, meg 
tudják tisztítani a kezüket.”
Az NHS 2013-ban mutatta be a Friend 
and Family tesztet, amelyben 
megkérdezik a betegeket, hogy azt a 
kórházi részleget, ahol ők tartózkodtak 
ajánlanák-e családtagjaiknak, 
barátaiknak, amennyiben hasonló 
ellátásra lenne szükségük. Ez azt jelenti, 
hogy minden páciens visszajelezhet, 
hogy mennyire elégedett a kórházi 
ellátással. 
A betegek higiéniájának javítása drámai 
javulást eredményez a kórházi dolgozók 
és a látogatók által terjesztett 
mikroorganizmusok csökkentése terén.
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ANTIMIKROBIÁLIS 
KÉZFERTŐTLENÍTŐ 
TÖRLŐKENDŐ

39%
A kórházi felvételt követő 48 órában az összes 
beteg 39%-ának legalább egy, kórházi 
tartózkodással összefüggő fertőzést előidéző 
kórokozó van a kezén.

A betegek kézhigiéniájának jelentősége



MEGFELEL AZ EPIC3, A PLACE ÉS AZ 
NHS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEINEK
 Ideális a kezek fertőtlenítésére étkezés 
előtt és toalett használatát követően.
Az egyedileg csomagolt kendők ideálisan 
elhelyezhetők a betegek tálcájára étkezés 
előtt.

MINDIG MAGÁVAL VIHETI 
Megfelelő mérete és egyedi 
csomagolása miatt ideális arra, hogy 
mindig Önnél legyen - otthonában, 
az irodában, az autójában, a 
táskájában és utazás során.

Az antimikrobiális kézfertőtlenítő 
törlőkendő klinikailag bizonyítottan a 
kézmosás elfogadható alternatívája.

A betegek kézhigiéniája a 
következő nagy lépést jelenti 
az infekciókontroll területén.

Antimikrobiális kendők kéztisztításra és 
fertőtlenítésre. A formula képes elpusztítani 
a kórokozók 99,99%-át szappan és víz 
használata nélkül.

Antibakteriális Kézfertőtlenítő Törlőkendő 
IGAZOLT BAKTERICID HATÁS
 Különböző hatásmechanizmusokkal 
rendelkező biocidek keveréke megelőzi a 
rezisztencia és a superbug-ok kialakulását.

 FÖLDDEL SZENNYEZETT, 
LÁTHATÓAN PISZKOS KEZEKRE IS 
HASZNÁLHATÓ 
A kendő egy olyan szörfaktánst tartalmaz, 
amely eltávolítja a szennyeződéseket, 
szemben az alkoholos bedörzsölő gélekkel, 
amelyek csak láthatóan tiszta kezekre 
alkalmazhatók.

Hatékony formula
A hatékony formula az egyedi biocid 
összetevők olyan elegyéből áll (hatékony, 
kiváló fertőtlenítőszerként szolgál), mely 
szinergikus és eltérő hatásmechanizmusokat 
kínál a kórokozókkal szembeni rezisztencia 
idővel történő kialakulásának megelőzésére.

TERMÉK KISZERELÉS RENDELÉSI KÓD

Antimikrobiális kézfertőtlenítő törlőkendő 100 db egyedileg csomagolt kendő/doboz CAHW100




