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                        Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, 
                                            Tylova 21, 831 04 Bratislava 
                                            Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 
 
   Plán čistenia a dezinfekcie          Miestnosť: Izby klientov    

Čo Produkt Dávkovanie/ 
čas pôsobenia Kedy Ako

Rám postelí, matrace, 
antidekubitné matrace

Čistenie a 
dezinfekcia Hygienic3000 

250 ml/10 l, 15 minút 2x mesačne podľa harmonogramu a v prípade 
potreby

Postele , matrace ovládané elektronikou – treba 
vytiahnuť z elektriky. Produkt naniesť. Nechať 

pôsobiť. Neobmývať s vodou.

Stoly, servírovacie 
stolíky, stoličky

Čistenie a 
dezinfekcia

Hygienic3000 250 ml/10 l, 15 minút Po každom použití, 
1x denne a v prípade potreby

Produkt naniesť. Povrch očistiť. Nechať 
spôsobiť, osušiť.

Podlaha
Čistenie  a 
dezinfekcia HygienicPERFECT 100 ml/10 l, 15 minút v nočnej službe podľa potreby

Produkt naniesť. 
Nechať pôsobiť 

Osušiť

Skrine šatníkové, 
prádlové, na zásoby – z 

vnútra

Čistenie,  
dezinfekcia a 

upratanie
HygienicPERFECT 100 ml/10 l, 15 minút 1x mesačne podľa harmonogramu a v prípade 

potreby
Každá pracovníčka má pridelenú skriňu 

o ktorú sa stará

Povrchy s ručným 
kontaktom : hračky, 
žinenky, tuli vaky

Dezinfekcia HygienicDES FORTE Dezinfekčný roztok je okamžite 
pripravený na použitie podľa potreby

Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. 
Opláchnuť s vodou.

Hračky, vankúšiky  
plyšové, látkové Čistenie Pranie prádla Pranie v práčovni pri teplote 

60-95°C
2x mesačne podľa harmonogramu a v prípade 

potreby Po praní použiť vhodný dezinfekčný 
prostriedok

Ruky Dezinfekcia
Sept Liquid Sensitive Dezinfekčný roztok je okamžite 

pripravený na použitie podľa potreby Dávkovač s automatickým dávkovaním – 
priložiť ruku
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 Plán čistenia a dezinfekcie     Miestnosť: Vyšetrovňa    

Ovzdušie Dezinfekcia

Germicídny žiarič PROLUX 
G 

GeGe 
Bez prítomnosti ľudí, 20 min. Mesačne podľa harmonogramu a v prípade 

potreby

Vyprázdniť miestnosť od ľudí, zatvoriť okná, 
postaviť žiarič do miestnosti tak, aby žiarenie 
bolo účinné. Zapnúť časový spínač a opustiť 
miestnosť. Po vypnutí žiariča treba vyvetrať.

Čo Produkt 
Dávkovan

ie/ Čas 
pôsobenia 

Kedy Ako 

 Nábytok 
v miestnosti : písací 
stôl, stolička, skrine 

Čistenie a 
dezinfekcia

    hygienic3000  
  

 

  
250 ml/10 l, 15 minút  Denne v nočnej službe  v prípade potreby Produkt naniesť. Povrch očistiť,nechať spôsobiť 

obmyť s vodou, osušiť

Podlaha, umývadlo v 
miestnosti

Čistenie a 
dezinfekcia

hygienic Perfect 
    

 

100 ml/10 l, 15 minút denne v nočnej službe
Produkt naniesť.  

Nechať pôsobiť, nechať osušiť 

Chladnička na lieky Čistenie a 
dezinfekcia  Hygienic3000 250 ml/10 l, 15 minút  1x mesačne podľa vypracovaného 

harmonogramu
C h l a d n i č k u r o z m r a z i ť , v y č i s t i ť , 
vydezinfikovať, nechať pôsobiť  a dôkladne 
opláchnuť vodou.

Zdravotnícke 
pomôcky : tlakomer, 
teplomer, O2 fľaša, 

váha
Dezinfekcia         hygienicDES FORTE  

  
 

okamžite pripravený na použitie , 1 
minúta 

Po použití pomôcky, a v prípade  
potreby 

Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. 

Ruky
Čistenie   

dezinfekcia 
ošetrenie

Tekuté penové mydlo 
SeptLiquid Sensitive 

Ošetrujúci krém na ruky 
    

 

Dezinfekčný roztok je okamžite 
pripravený na použitie po čistení 

Dezinfekčný roztok sa používa po umytí rúk 
s tekutým mydlom. Ruku pred aplikáciou 

dezinfekcie treba dôkladne usušiť. Ak ruky nie sú 
viditeľne znečistené môže sa použiť iba 

dezinfekcia.
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 Plán čistenia a dezinfekcie     Miestnosť: príručná  kuchynka   

 Ovzdušie Dezinfekcia 
      Germicídny žiarič PROLUX 

G 
  

 

Bez prítomnosti ľudí, 20 min. Mesačne podľa harmonogramu a v prípade 
potreby 

Vyprázdniť miestnosť od ľudí, zatvoriť okná, 
postaviť žiarič do miestnosti tak, aby žiarenie bolo 
účinné. Zapnúť časový spínač a opustiť miestnosť. 

Po vypnutí žiariča treba vyvetrať.

Čo Produkt 
Dávkovanie/ 

Čas 
pôsobenia 

Kedy Ako 

 Nábytok v kuchyňke: 
stôl, stoličky

Čistenie a 
dezinfekcia Hygienic3000 

       

250 ml/10 l, 15 minút Denne v nočnej službe a v prípade 
potreby

Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. Povrch očistiť, 
opláchnuť vodou 

Osušiť. 

Kuchyňská linka 
z vonka + drez

Čistenie a 
dezinfekcia

                 

Hygienic3000 
   

 

 250 ml/10 l, 15 minút
Viackrát denne  po stravovaní, 

v nočnej službe a 
v prípade potreby

Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. Povrch očistiť.  
 Opláchnuť vodou. 

Kuchyňská linka z 
vnútra

Čistenie  a 
dezinfekcia 

Hygienic3000 
   

 

250 ml/10 l, 15 minút  1x mesačne podľa harmonogramu
Kuchynskú linku vyprázdniť, produkt naniesť.  

Nechať pôsobiť  
Osušiť

  
Mikrovlnka 

Čistenie a 
dezinfekcia 

HygienicPERFECT 
   

100 ml/10 l, 15 minút Denne v nočnej službe a v prípade 
potreb  

Produkt naniesť. Nechať pôsobiť.  
Opláchnuť s vodou. 
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        Plán čistenia a dezinfekcie            Miestnosť: Kúpeľňa   

  
Chladnička Čistenie Bežný saponátový prípravok Rozpustený vo vode  1x týždenne podľa vypracovaného 

harmonogramu
Chladničku rozmraziť, vyčistiť a dôkladne 

opláchnuť vodou.

Chladnička Dezinfekcia Hygienic3000 
250 ml/10 l, 15 minút 1x mesačne podľa vypracovaného 

harmonogramu
Chladničku rozmraziť, vyčistiť, vydezinfikovať, 
nechať pôsobiť  a dôkladne opláchnuť vodou.

  
Príbor, taniere, poháre Čistenie a 

dezinfekcia 

Bežný saponátový prípravok / 
prostriedok  do umývačky 

riadu 
 GeGe 

 

Rozpustený vo vode   Po každom použití  
Bežné umývanie riadu ručne alebo v umývačke riadu. 
Dezinfekcia sa vykonáva v centrálnej kuchyni podľa 

potreby.

Čo Produkt 
Dávkovanie/ 

Čas 
pôsobenia 

Kedy Ako 

 Bezzápachový kôš 
na jednorazové 

plienky
Čistenie a dezinfekcia HygienicPERFECT 

       

100 ml/10 l, 15 minút Denne v nočnej službe a v prípade 
potreby

Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. 
Osušiť. 

  
Nádoby na špinavú 

bielizeň
Čistenie a dezinfekcia

                 

Hygienic3000 
   

 

 250 ml/10 l, 15 minút
1x denne  po odnesení prádla do 

práčovne  a 
v prípade potreby

Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. Povrch očistiť.  
 Opláchnuť vodou. 
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Plán čistenia a dezinfekcie        Ostatné zdravotnícke potreby    

Podlaha , umývadlo, 
madlá Čistenie  a dezinfekcia 

HygienicPERFECT 
   

 

100 ml/10 l, 15 minút  v nočnej službe a podľa potreby
Produkt naniesť.  
Nechať pôsobiť  

Osušiť

  
Povrchy s ručným 

kontaktom : 
poličky, košíky, 

Čistenie a dezinfekcia HygienicPERFECT 
   

100 ml/10 l, 15 minút 1x týždenne: A pavilón nedeľa noc, 
 C pavilón piatok poobede 

Produkt naniesť. Nechať pôsobiť.  
Opláchnuť s vodou. 

  
Močové fľaše, 
podložné misy, 

toalety

Čistenie a odstránenie 
vodného kameňa

Urophen 
sssss 

ssssss 

Roztok je okamžite pripravený na 
použitie  v nočnej službe a podľa potreby Produkt nechať krátko pôsobiť, vyčistiť a dôkladne 

opláchnuť vodou.

  
Sprchovacie lôžko, 
mobilný zdvihák k 

vani
Čistenie a dezinfekcia 

Hygienic3000 
 GeGe 

 

250 ml/10 l, 15 minút   Po každom kúpaní  a 
v prípade potreby

Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. Povrch očistiť.  
 Opláchnuť vodou.

Čo Produkt 
Dávkovan

ie/ Čas 
pôsobenia 

Kedy Ako 
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Invalidný vozík, 

kočík – mechanický 
Konštrukcie, kovové 
časti a kolesá

Čistenie a 
dezinfekcia

             Hygienic3000  
  

 

  
250 ml/10 l, 15 minút  1x za 3 mesiace a v prípade potreby 

Produkt naniesť. Povrch očistiť, nechať spôsobiť obmyť s vodou, 
osušiť Pred opätovným použitím sa uistite, že sú kolesá a brzdy 
suché, pretože je nebezpečné používať invalidný vozík s mokrými 
kolesami. Ak je k dispozícii parný čistič, môže sa použiť

Invalidný vozík, 
kočík – mechanický 

Poťah a čalúnenie
Čistenie a 

dezinfekcia
Hygienic3000 

    
 

250 ml/10 l, 15 minút 1x za 3 mesiace a v prípade potreby
Produkt naniesť vlhou handričkou, nechať osušiť 

Nepoužívajte vozík až pokým nie je úplne suchý. Ak je k dispozícii 
parný čistič, môže sa použiť

Stropné zdvíhacie 
zariadenie - motor

Čistenie a 
dezinfekcia             Hygienic3000 250 ml/10 l, 15 minút  1x týždenne v piatok

Zariadenie nesmie byť počas čistenia napojený na elektrinu. 
Produkt naniesť vlhou handričkou, nechať osušiť 

Dávať pozor, aby do motora sa nedostala voda – hrozí 
poškodenie

Stropné zdvíhacie 
zariadenie - vak Čistenie     Pranie prádla 

 

Pranie v práčovni pri teplote 
60-95°C – podľa piktogramu

2x mesačne podľa harmonogramu a 
v prípade potreby 

Po praní použiť vhodný dezinfekčný prostriedok

Mobilné zdvíhacie 
zariadenie

Čistenie  a  
dezinfekcia 

Hygienic3000 
    

 

250 ml/10 l, 15 minút  1x týždenne v piatok 
Zariadenie nesmie byť počas čistenia napojený na elektrinu. 

Produkt naniesť vlhou handričkou, nechať osušiť 
Dávať pozor, aby do motora sa nedostala voda – hrozí poškodenie

Mobilné zdvíhacie 
zariadenie - vak Čistenie Pranie prádla Pranie v práčovni pri teplote 

60-95°C – podľa piktogramu
2x mesačne podľa harmonogramu a 

v prípade potreby Po praní použiť vhodný dezinfekčný prostriedok

Chodítko G aparát
Čistenie  a  
dezinfekcia Hygienic3000 250 ml/10 l, 15 minút  1x týždenne v piatok Produkt naniesť vlhou handričkou, očistiť a nechať osušiť 

 Ovzdušie Dezinfekcia 
      Germicídny žiarič 

PROLUX G 
  

 

Bez prítomnosti ľudí, 20 min. Mesačne podľa harmonogramu 
a v prípade potreby 

Vyprázdniť miestnosť od ľudí, zatvoriť okná, postaviť žiarič do 
miestnosti tak, aby žiarenie bolo účinné. Zapnúť časový spínač 

a opustiť miestnosť. Po vypnutí žiariča treba vyvetrať.
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Plán čistenia a dezinfekcie         Miestnosť: RHB    

Čo Produkt 
Dávkovan

ie/ Čas 
pôsobenia 

Kedy Ako 

  
Nábytok 

v miestnosti : písací 
stôl, stolička, skrine, 

regále, madlá 

Čistenie a 
dezinfekcia

    hygienic3000  
  

 

  
250 ml/10 l, 15 minút  Denne po ukončení procedúr 

v prípade potreby 
Produkt naniesť. Povrch očistiť,nechať spôsobiť, obmyť s vodou, 

osušiť

Vírivá vaňa Čistenie a 
dezinfekcia

hygienic Perfect 
    

 

100 ml/10 l, 15 minút Po každom použití

Čistenie a dezinfekcia sa vykonáva po mechanickom preplachu, 
ktorá trvá min.1 min.  Produkt naniesť.  

Nechať pôsobiť, opláchnuť vodou, nechať osušiť, vyleštiť 

Vírivá vaňa

Čistenie 
a odstraňovani

e vodného 
kameňa

WC TIP – 
podľa výrobcu okamžite pripravený na použitie  1x týždenne v piatok po ukončení 

procedúr

Po nastriekaní na čistený povrch nechajte pôsobiť 5 až 
10 minút. Hrubšie vrstvy vodného kameňa čistite aj 

kefou. Po čistení prípravok opláchnite vodou.

Perličkový kúpeľ na 
nohy

Čistenie a 
dezinfekcia

hygienic Perfect 100 ml/10 l, 15 minút Po každom použití

Prístroj vytiahnuť zo zásuvky, čistenie a dezinfekcia sa 
vykonáva s vlhkou handrou namočenou do 

dezinfekčného prípravku a čistením dolných valčekov 
jednou kefkou

Prístroje na 
elektrinu : 

ultrazvuk, biomag, 
motren

Čistenie a 
dezinfekcia

hygienic Perfect 100 ml/10 l, 15 minút Po každom použití

Prístroj vytiahnuť zo zásuvky, čistenie a dezinfekcia sa 
vykonáva s vlhkou handrou namočenou do 

dezinfekčného prípravku

Prístroje bez 
elektriny : 

stac.bicykel, steper, 
iplikátor

Čistenie a 
dezinfekcia

hygienic Perfect 100 ml/10 l, 15 minút Po každom použití Produkt naniesť vlhkou handričkou, očistiť, nechať spôsobiť, 
obmyť s vodou, nechať  osušiť

RHB pomôcky : 
podložky, žinenky, 
rebriny, FIT lopty, 
RHB valce, lehátka

Čistenie a 
dezinfekcia 

Hygienic3000  
  

 

250 ml/10 l, 15 minút  Po použití pomôcky, a v prípade  
potreby 

Produkt naniesť 
Povrch očistiť, nechať pôsobiť. Obmyť vodou, osušiť
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     Plán čistenia a dezinfekcie           Miestnosť: Práčovňa    

Ruky
Čistenie   

dezinfekcia 
ošetrenie

Tekuté penové mydlo 
SeptLiquid Sensitive 
Ošetrujúci krém na 

ruky    
 

Dezinfekčný roztok je okamžite 
pripravený na použitie po čistení 

Dezinfekčný roztok sa používa po umytí rúk s tekutým mydlom. 
Ruku pred aplikáciou dezinfekcie treba dôkladne usušiť. Ak ruky 

nie sú viditeľne znečistené môže sa použiť iba dezinfekcia.

 Ovzdušie Dezinfekcia        
     Germicídny žiarič 

PROLUX G
Bez prítomnosti ľudí, 20 min. Mesačne podľa harmonogramu 

a v prípade potreby 
Vyprázdniť miestnosť od ľudí, zatvoriť okná, postaviť žiarič do 
miestnosti tak, aby žiarenie bolo účinné. Zapnúť časový spínač 

a opustiť miestnosť. Po vypnutí žiariča treba vyvetrať.

Čo Produkt 
Dávkovani

e/ Čas 
pôsobenia 

Kedy Ako 

 Smetný kôš Čistenie a 
dezinfekcia         Hygienic 

desPERFECT
100 ml/10 l, 15 minút 2 x týždenne a v prípade potreby Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. 

Osušiť.

  
Nádoby na špinavú 

bielizeň

Čistenie a 
dezinfekcia

                 

Hygienic3000 
   

 

 250 ml/10 l, 15 minút 1x denne   a v prípade potreby Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. Povrch očistiť.  
 Opláchnuť vodou. 

Podlaha , umývadlo, Čistenie  a 
dezinfekcia 

Hygienic desPERFECT 
   

 

100 ml/10 l, 15 minút  1 x denne  a podľa potreby
Produkt naniesť.  
Nechať pôsobiť  

Osušiť

  
Povrchy s ručným 

kontaktom : 
poličky, stoly  

Čistenie a 
dezinfekcia 

Hygienic des PERFECT 
   

100 ml/10 l, 15 minút 1x týždenne v piatok poobede 
Produkt naniesť. Nechať pôsobiť.  

Opláchnuť s vodou. 

Vodovodné batérie
Čistenie 

a odstránenie 
vodného kameňa

Integral SANITARY 
 automatické dávkovanie   podľa potreby Produkt nechať krátko pôsobiť, vyčistiť a dôkladne opláchnuť 

vodou.
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             Plán čistenia a dezinfekcie              Miestnosť: Kuchyňa    

Obklad na stene 
(kachličky)

Čistenie a 
dezinfekcia

Integral SANITARY automatické dávkovanie 1x týždenne Produkt naniesť, očistiť, osušiť

Práčky Čistenie a 
dezinfekcia

                 

Hygienic3000 
   

 

 250 ml/10 l, 15 minút 1x denne   a v prípade potreby Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. Povrch očistiť.  
 Opláchnuť vodou. 

Čo Produkt 
Dávkovani

e/ Čas 
pôsobenia 

Kedy Ako 

 Smetný kôš Čistenie a 
dezinfekcia Hygienic desPERFECT       100 ml/10 l, 15 minút 2 x týždenne a v prípade potreby Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. 

Osušiť.

  
Dlažba

Čistenie a 
dezinfekcia

                 
Hygienic desPERFECT   

 
 250 ml/10 l, 15 minút po čistení Produkt naniesť.  Nechať pôsobiť.  

Povrch očistiť.   Opláchnuť vodou. 

Riad  
( strojové 
umývanie)

Čistenie 
Ecosol plus – umývanie 

Ecosol neutral – 
oplachovanie

automatické dávkovanie denne Teplota umývanie 55- 65 C 
Teplota oplachovania 80–85 C

Riad (ručné 
umývanie) Čistenie  Fox ANTIBAC 

   
50 ml/10 l   denne Riad opláchnuť. 

Obmyť s vodou , Osušiť

Doska na rezanie 
a nože Dezinfekcia hygienicDES FORTE okamžite pripravený na použitie, 1 

min. po čistení Produkt naniesť. Nechať pôsobiť  
Neobmývať vodou 
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Umývací drez Čistenie RADIKALIN 50 ml/10 l denne Produkt naniesť. Povrch očistiť.  
Obmyť s vodou. Osušiť

Nárezový stroj Čistenie Fox ANTIBAC 50 ml/10 l priamo po použití Prístroj rozobrať.  Produkt naniesť,  očistiť. 
Opláchnuť s vodou. Vysušiť.

Elektrická trúba Čistenie Grill BLITZ Okamžite pripravený na použitie, 
5-10 min. denne Povrch zahriať na 50 C , Produkt naniesť. Nechať pôsobiť 

Povrch očistiť. Obmyť s vodou. Vysušiť.

Pracovná plocha Čistenie Fox ANTIBAC 50 ml/10 l Denne Produkt naniesť. Povrch očistiť. 
Opláchnuť s vodou. Vysušiť

Hygiena rúk Dezinfekcia rúk septLIQUID SENSITIVE pripravený na použitie, 30 sekúnd pred činnosťou Produkt naniesť. Nechať pôsobiť. 
Neobmývať s vodou.
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