
SAuguS 
DEZINFEKANTų 

NAuDojImAS 
darbovietėje 

ir buityje

KAs yrA dezinfeKAntAi


priemonės gebančios užmušti ligas sukeliančius 
mikroorganizmus (nesudarančius sporų) arba  

sustabdyti jų gyvenimo ciklą

Aukšta 
temperatūra

spinduliuotė cheminės 
medžiagos

KAip teisinGAi nAudoti 
dezinfeKAntą

Būtina sąlyga
Paviršius prieš taikant dezinfekantą privalo būti nuplautas ir nu-
sausintas nenaudojant cheminių medžiagų ir organinių medžia-
gų likučių (išskyrus, kai naudojami dezinfekantai su plaunančio-
mis savybėmis.

nuvalymas 
be cheminių 

medžiagų 
ir organinių 

medžiagų 
likučių

sausinimas 
be cheminių 

medžiagų 
ir organinių 

medžiagų likučių

dezinfekanto 
panaudojimas

KAip pAsirinKti tinKAMą 
sAuGų dezinfeKAntą?

1. Apibrėžkite naudojimo paskirtį, kad dezinfekantas gerai atliktų 
savo funkciją – sunaikintų mikroorganizmus numatomuose pa-
viršiuose.

2. Patikrinkite pas tiekėją (pardavėją) ar pasirinktas dezinfekantas 
autorizuotas Lietuvoje. Jei dezinfekantas nėra autorizuotas Lie-
tuvoje, niekas neatsako už jo poveikio galimus nepageidautinus 
(gyvybinės svarbos) rezultatus: saugą ir efektyvumą. (Autorizaci-
jos liudijimo kopija laikoma pas tiekėją, pardavėją.) 

3. Patikrinkite autorizacijos liudijimo ir pačio dezinfekanto galio-
jimo laiką, kuris neturi būti pasibaigęs, nes mokslo pasiekimai 
nuolat teikia galinčią praplėsti dezinfekanto savybių suvokimo 
informaciją, kaip teigiamą, taip ir neigiamą. (Dezinfekanto su pa-
sibaigusiu  naudojjimo terminu poveikis žmogui ir aplinkai yra 
nenusakomas. Ženkliai padidėja cheminių medžiagų nuodingo 
poveikio žmogui ir aplinkai rizika). 

4. Patikrinkite, kad naudojimo instrukcija būtų parašyta lietuvių kal-
ba, nes dezinfekanto naudojimo sauga ir efektyvumas iš esmės 

priklauso nuo to, kiek Jūs vykdote gamintojo nurodymus dezin-
fekanto taikymui. 

5. Pasirenkant dezinfekantą pageidautina atkreipti dėmesį, kad 
naudojimui nereikėtų taikyti papildomų saugos priemonių – ap-
sauginių akinių, pirštinių, prijuostės, kt.  

6. Pasirenkant dezinfekantą pageidautina atkreipti dėmesį į dezin-
fekanto poveikio laiką, kad išvengti dažno jo naudojimo, keliančio 
galimą nepageidaujamo poveikio rizikos sveikatai padidėjimą.

7. Pasirenkant dezinfekantą pageidautina atkreipti dėmesį, kad de-
zinfekantas būtų natūraliai skaidomas gamtoje, tokiu atveju jo 
naudojimas neblogintų ekologinės situacijos šalyje. 

8. Pageidautina, kad dezinfekantas turėtų ilgą galiojimo laiką, kad ne-
susidarytų likučių, kuriuos reikėtų šalinti, kaip pavojingas atliekas.

9. Perkant dezinfekantą gerai apžiūrėkite pakuotę, kad ji nebūtų 
pažeista, nes pakuotės pažeidimo atveju gamintojas neužtikrina 
dezinfekanto numatomo poveikio, padidėja nepageidaujamo 
dezinfekanto  poveikio žmogui ir aplinkai rizika.

10. D ė m ė S I o!!!
 Nuo 2015 m. liepos 1 d. pasikeitė dezinfekantų ženklinimas.* Tei-

singos saugos užtikrinimo piktogramos yra: raudonai apibrėžto 
baltame fone rombo viduje juodas informacinis kontūras.

jeigu dezinfekantas paženklintas  kitaip,  
jis neatitinka Europos Sąjungos teisinių reikalavimų.

......................................................................................................
* Jeigu dezinfekantas priimtas parduotuvės iki šios datos,  
juo galima prekiauti su ankstesniais ženklais dar 2 metus.

iŠvAdos
� Poreikis apsisaugoti nuo mus supančių kenksmingų mikroor-

ganizmų buityje ir darbo vietoje skatina dezinfekantų nau-
dojimą.

� Dezinfekantai pagaminti cheminių medžiagų pagrindu 
yra padidinto pavojingumo produktai.

� Dezinfekantų taikymo nauda (efektyvumas) ir sauga pri-
klauso nuo naudotojo dezinfekanto naudojimo instrukcijos 
reikalavimų vykdymo.



KAM nAudojAMi dezinfeKAntAi


dezinfekcijai atlikti

KAs yrA dezinfeKcijA


procesas ardantis arba dezaktyvuojantis mus supančius 
mikroorganizmus (nesudarančius sporų), kurie yra 

potencialūs mūsų sveikatos griovėjai


dezinfeKcijos  proceso tiKslAs

kenksmingų organizmų naikinimas, inaktyvacija
DEZINFEKANTAIS

Kenksmingi, 
mūsų sveikatą 
griaunantys 
mikroorganizmai

KoKius dezinfeKAntus  
nAudojAMe dArbovietėje ir buityje    

Buityje, darbovietėje, iš dalies sveikatos 
priežiūros įstaigose dezinfekcijos 
procesui naudojame specialiai 
tam tikslui skirtas priemones – 
dezinfekantus pagamintus,  
paruoštus cheminių 
medžiagų pagrindu.                                                                                                                                        
                                            

KAM nAudojAMe dezinfeKAntus 

dArbovietėje ir buityje        

Dezinfekuojame supančios aplinkos daiktus     
Aplinkos paviršiams, ant kurių galimai kaupiasi musų sveikatą 
griaunantys  mikroorganizmai.  Mokslininkai nuolat informuoja 
visuomenę apie nematomus, bet galingus,  sveikatos  griovėjus, 
kurių negalima palikti be kasdienės nuolatinės priežiūros – dezin-

fekcijos.

darbo 
aplinka

buities 
prietaisai

darbo 
vieta

Gyvenamoji aplinka

darbo priemonės Asmens higiena

sveiKAtos priežiūros 
įstAiGose

Dezinfekcija sudaro infekcijų kontrolės pirmą pakopą, kad ap-

ginti pacientus ir medikus  nuo galimo infekcijų protrūkio.

sveikatos 
priežiūros 

įstaiga
pacientai Medikai

Dezinfekuojame medicininės aplinkos 
ir paskirties daiktus:

ligoninės 
patalpos ir 

įranga

Medicininė 
aparatūra*

Asmens 
higienos 
patalpos

Medicinos 
prietaisai*

* – medicinos prietaisams 
dezinfekuoti naudojami 

dezinfekantai laikomi me-
dicinos prietaisų priedais 

(medicinos prietaisais)

rankų 
plovimas

Dezinfekuojame paramedicininės 
aplinkos daiktus

skalbiniai švirkštai medicininės 
atliekos

komunalinės 
atliekos


