
Vastaanoton puhdistus- ja desinfiointisuunnitelma

Hygieniavastaava

Päiväys

Tutustu kaikkien tuotteiden käyttöohjeisiin huolella. Hygieniaohjeistus on suuntaa antava. Vastaanotto on vastuussa hyväksyttävän ja riittävän hygieniakäytännön toteutuksesta.

TUOTE KÄYTTÖKOHDE
TARKENNUS 

KÄYTTÖ-
KOHTEESEEN

KÄYTTÖ- 
PITOISUUS 

(%)

VAIKUTUS- 
AIKA

MILLOIN KÄYTETÄÄN
HUOMIOT PAKKAUKSET

Orbis pesuneste Käsien pesuun 100 % Pese aina näkyvästi likaiset 
kädet

Kastele kädet, hiero saippua huolellisesti, huuhtele MD121942 Pumppupullo 0,5 L
MD121940 Dispenso pac 1 L

Orbis käsihuuhde Käsien desinfiointiin 100 % 3–5 ml 30 s                              
3–5 ml 60 s

Ennen potilaskosketusta tai 
toimenpidettä sekä sen jälkeen. 
Hoitotapahtuman aikana 
aseptisen työjärjestyksen 
mukaisesti. Ennen hoito- 
ympäristöön menemistä ja 
sieltä poistuttaessa

30 s hygieeninen käsien desinfektio
60 s kirurginen käsien desinfektio

MD121941 Pumppupullo 0,5 L
MD121939 Dispenso pac 1 L 

Orbis 
nopeasti tehoava 
desinfektioaine

Pinnoille ja hoito- 
yksikölle 

Alkoholia kestäville 
pinnoille

100 % Kuivumis- 
aika

Jokaisen potilaan jälkeen Nihkeä pyyhintä, purista 
ylimääräinen neste liinasta

MD121936 Keinukorkkipullo 
0,5 L 
MD121937 Kanisteri 5 L 

Orbis 
nopeasti tehoava 
desinfektioaine 
Wipes

Orbis nopeasti tehoava desinfektioaine valmiiksi 
imeytettynä liinoihin (20 x 20 cm).

MD125294 Säiliö + liinat 150 kpl
MD125295 Refill liinat 100 kpl

Orbis ORBI-Sept 
pintojen desin- 
fiointitiiviste

Hoitohuoneen yleis- 
siivoukseen

Ei-invasiivisille 
lääkinnällisille 
laitteille, verhoilulle 
tai lattioille

0,5–3 %                                                       15–60 min                                      Päivän päätteeksi
Kontaminoimaton liuos pysyy käyttökelpoisena 
n. 30 päivää. Puhdistusainejäämien estämiseksi 
pyyhi pinnat kerran viikossa pelkällä vedellä.

MD169158 Pullo 2,5 L

Orbis Dry Wipes Pintojen pyyhintään
Kuivat pyyhintäliinat (20 x 20 cm). 
Lisää desinfektioaine pakkauksen ohjeen mukaan.

MD164517 Säiliö + liinat 150 kpl 
MD164518 Refill liinat 100 kpl

Orbis ORBI-Sept 
tehoimun pesu- ja 
desinfiointitiiviste

Imulaitteistolle 1–3 % 1–2 krt/päivä Annostele 10–30 ml tiivistettä 1 litraan vettä ja 
annostele imulaitteistoon.

MD164014 Pullo 2,5 L

Orbis tehoimun 
suodatin

Puhdistetaan päivittäin,  
vaihdetaan viikoittain

MD166455 12 kpl

Orbis sylkykupin 
puhdistus- ja 
desinfiointiaine

Sylkykupille, 
soveltuu myös 
WC-tiloihin

100 % Vähintään 1 
min

1–2 krt/päivä Annostele, anna vaikuttaa ja huuhtele. MD115211 Kaatonokkapullo 750 
ml

Orbis ORBI-Sept 
jäljennösten  
desinfiointiaine

Alginaatti-, silikoni- 
ja polyeetteri- 
jäljennöksille

Upotusdesinfektio 100 % 1 min * Jäljennöksen oton jälkeen Desinfioi aina jäljennökset ennen labraan  
lähettämistä. Upota alginaatit ja hydrokolloidit vain 
hetkeksi ja anna kuivua. Huuhtele jäljennös sen 
jälkeen vedellä.
Noudata tarkoin vaikutusaikaa.

MD168125 Pullo 2,5 L

Orbis Tray Cleaner 
jäljennöslusikoi-
den puhdistustii-
viste

Jäljennösaineiden  
puhdistamiseen 
instrumenteista 

Irrottaa alginaatti-, 
sinkkioksidieuge- 
noli-, karboksylaat-
ti- ja fosfaattise-
menttijäämät sekä 
termoplastiset 
vahat mm. jäljen-
nöslusikoista

5–10 %
tarvittaessa 
100 %

45 min Tarvittaessa Upota puhdistettavat instrumentit liuokseen. Liuos-
ta voidaan käyttää myös ultraäänipesulaitteessa. 
Sopii ruostumattomille materiaaleille.  
Huom! Kromia, nikkeliä ja alumiinia sisältäviä tuot-
teita ei tule laittaa samaan liuokseen korroosio- 
vaaran vuoksi.
 

MD117137 Orbis Tray Cleaner 1 L

Orbis ORBI-Sept
instrumenttien 
desinfiointitiiviste

Instrumenteille, 
juurihoitoneuloille 

Upotusdesinfektio 

Soveltuu myös 
ultraäänipesu- 
laitteeseen sekä 
ultraäänipesu- 
laitteen pääaltaan 
liuokseksi

 1,5–1 % 15–60 min** Heti käytön jälkeen Puhdista näkyvästi likaiset instrumentit ennen 
upotusdesinfektiota. Vaikutusajan jälkeen huuhtele 
ja kuivaa hyvin. 

Käyttöliuos vaihdetaan päivittäin tai kun liuos 
on silminnähden likaista. Ultraäänipesulaitteen 
dekantterilasin desinfointineste vaihdetaan joka 
käyttösyklin jälkeen.  

MD168461 Pullo 2,5 L

Orbis 
esikäsittelyaine

Suoja-aine 
instrumenteille 100% Max. 4 vrk

Tarkoitettu käytettäväksi instru-
menteille, jotka eivät päädy 
pesuun tai dekontaminoivaan 
liuokseen heti käytön jälkeen.

Aseta instrumentit kuljetuslaatikkoon. Suihkuta 
esikäsittelyainetta instrumenttien päälle. Huolehdi 
instrumenttien riittävästä kastumisesta. Huuhtele 
ennen jatkokäsittelyä.

MD163274 Suihkepullo 0,5 L
MD163276 Suihkepullo 1 L

Orbis 
käyttövalmis liuos 
instrumenteille

Instrumenteille 100% 20 min–3 h
Käyttövalmis kylmädesinfektio-
neste. Soveltuu erityisesti kuu-
muudelle herkille materiaaleille 
ja instrumenteille. Käyttöaluee-
na  ei-invasiiviset instrumentit ja 
-välineet esim. valokuvauspeilit, 
oikomispihdit, porat. 

Upota instrumentit huolellisesti liuokseen ja 
huuhtele vaikutusajan päätyttyä. Liuoksen max. 
käyttöaika  30 vrk.

MD163278 Pullo 1 L
MD163277 Kanisteri 5 L

Orbis ORBI-Sept
porien desinfioin-
titiiviste

Pyöriville 
instrumenteille

Kaikille porille, 
mm. timanteille, 
freesareille, 
finiireille, kiillotus-
kärjille

100 %
 
5 min*** Heti käytön jälkeen Sisältää korrosionestoainetta. Pyörivien instru-

menttien desinfektioon suositellaan käytettävän 
ultraäänilaitetta.

MD168176 Pullo 2,5 L

Muut merkinnät 
(jätteet yms.)

PINNAT

KÄDET

IM

ULAITTEISTOT

JÄLJENNÖKSET

VÄLINEET

 * TbB 15 min     ** TbB 2 % 60 min    ***TbB 30 min

PORAT
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