
Obiekt Czynność Produkt Środki dezynfekcyjne/ procedura Zastosowanie
Osoba 

odpowiedzialna
CO? JAK? CZYM? KIEDY? KTO?

Higieniczne mycie rąk VELODES SOAP
niewielką ilość mydła nanieść na wilgotne 

dłonie, rozetrzeć i spłukać

przed pracą i po każdym 

kontakcie z ciałem zmarłego

Higieniczne 

odkażanie rąk
VELODES SOFT

2x 3 ml preparatu wetrzeć w suche ręce przez 

2x 15  sekund

przed pracą i po każdym 

kontakcie z ciałem zmarłego

Dezynfekcja przez zanurzenie 

w preparacie dezynfekcyjnym

Dezynfekcja narzędzi VIRUTON EXTRA

sporządzić roztwór preparatu dezynfekcyjnego 

(5 ml wlać do 995 ml wody - roztwór 0,5%), 

zanurzyć w nim narzędzia; pozostawić w 

roztworze przez 30 minut

po każdym kontakcie 

z ciałem zmarłego

Małe powierzchnie, np. stoły, 

blaty, szafki, wózki

Dezynfekcja poprzez 

spryskanie
VELOX TOP AF

VELOX TOP AF - spryskać z odległości ok. 30 cm i 

pozostawić do wyschnięcia (30 sekund)

po każdym kontakcie 

z ciałem zmarłego

Małe powierzchnie, np. stoły, 

blaty, szafki, wózki

Mycie i konserwacja 

powierzchni ze stali 

nierdzewnej

MEDICLEAN MC 240

spryskać powierzchnię ściereczki z mikrofazy 

preparatem lub bezpośrednio na czyszczoną 

powierzchnię, przetrzeć i wypolerować czystą i 

suchą ściereczką z mikrofazy

w razie potrzeby i po każdym 

dniu pracy

Małe powierzchnie, np. stoły, 

blaty, szafki, wózki

Mycie powierzchni MEDICLEAN MC 210

sporządzić roztwór 0,25% - 2%: 25-200 ml/10 l 

wody, powierzchnie pionowe przetrzeć 

nasączoną roztworem ściereczką z mikrofazy

w razie potrzeby lub raz na 

tydzień

Duże powierzchnie, podłogi - 

pomieszczenia typu chłodnia, 

kaplica, prosektorium

Mycie i dezynfekcja 

dużych powierzchni

QUATRODES FORTE, 

ściereczka z mikrofazy 

lub mop

sporządzić roztwór 4%: do 40 ml koncentratu 

dolać 960 ml wody, wlać do wiadra, 

powierzchnie poziome umyć mopem metodą 

ósemkową, powierzchnie pionowe przetrzeć 

nasączoną roztworem ściereczką z mikrofazy; 

wymagany czas dezynfekcji 15 min, pozostawić 

do wyschnięcia; raz w tygodniu zaleca się 

umycie powierzchni środkiem myjącym

w razie potrzeby i po każdym 

dniu pracy

Duże powierzchnie, podłogi - 

pomieszczenia typu chłodnia, 

kaplica, prosektorium

Mycie dużych 

powierzchni
MEDICLEAN MC 110

sporządzić roztwór 0,25% - 2%: 25-200 ml/10 l 

wody, powierzchnie poziome umyć mopem 

metodą ósemkową 

w razie potrzeby lub raz na 

tydzień

VELOX TOP AF
VELOXTOP AF - spryskać z odległości ok. 30 cm i 

pozostawić do wyschnięcia (30 sekund)

po każdym kontakcie 

z ciałem zmarłego

QUATRODES FORTE, 

ściereczka z mikrofazy 

lub mop

sporządzić roztwór 4%: do 40 ml koncentratu 

dolać 960 ml wody, wlać do wiadra, 

powierzchnie poziome umyć mopem metodą 

ósemkową, powierzchnie pionowe przetrzeć 

nasączoną roztworem ściereczką z mikrofazy; 

wymagany czas dezynfekcji 15 min, pozostawić 

do wyschnięcia; raz w tygodniu zaleca się 

umycie powierzchni środkiem myjącym

w razie potrzeby i po każdym 

dniu pracy

Pomieszczenia, karawany

Odświeżacz 

powietrza
MEDICLEAN MC 610

rozpylać w pomieszczeniach

lub na wodoodpornych

powierzchniach
w razie potrzeby 

Plan higieny dla zakładów pogrzebowych

Ręce personelu

Karawany, komory 

chłodnicze do 

przechowywania zwłok

Mycie i dezynfekcja 

dużych powierzchni

Uwaga! Wszystkie przedmioty jednorazowe i odpady zbierać natychmiast po użyciu do oznakowanych pojemników przeznaczonych do tego celu, następnie postępować zgodnie z 

zaleceniami służb sanitarnych.


