Křížová kontaminace viry a bakteriemi
Všem uživatelům produktů společnosti Laerdal doporučujeme, aby si za účelem omezení šíření viru
v průběhu kurzů KPR prostudovali následující článek.
Hygiena a postupy čištění figurín pro nácvik KPR
Pro zabránění přenosu infekce skrze produkt doporučujeme dodržovat opatření v rámci postupů čištění tak,
aby bylo možné riziko kontaminace sníženo až eliminováno. Virus SARS-CoV-2 se mezi lidmi šíří úzkým
kontaktem nebo kapénkovým způsobem při blízkém kontaktu, kýchání či kašli. Může se také šířit kontaktem s
kontaminovanými povrchy.
Informace o tom, jak omezit šíření virů v rámci epidemie koronavirového onemocnění, naleznete na
stránkách Světové zdravotnické organizace.

Křížová kontaminace při kurzech KPR
V oblasti kurzů KPR propuknutí koronavirového onemocnění (covid-19) vzbudilo otázky a obavy týkající se
potenciální expozice. Pro minimalizaci rizika kontaminace je nutné dodržovat následující postupy:
•

Dodržovat pokyny hygieniků.

•

Účastníci i instruktoři mají kurzy KPR odložit, pokud u nich probíhá aktivní fáze infekčního onemocnění,
mají důvod se domnívat, že infekčnímu onemocnění byli vystaveni nebo mají na rukou, ústech nebo v
okolí kožní léze.

•

Vyhněte se kontaktu se slinami nebo tělesnými tekutinami na figurínách.

•

Všechny figuríny pečlivě vyčistěte pomocí rutinních čisticích postupů.

Čištění obličeje figuríny společnosti Laerdal
•

Doporučujeme, aby byl každému studentovi poskytnut jeho vlastní obličej figuríny. V takovém případě
není třeba mezi jednotlivými studenty figurínu čistit.

•

Jinak také mohou všichni studenti používat jeden obličej figuríny, který je nepřetržitě na figuríně a
mezi jednotlivými studenty je očištěn ubrousky na figurínu.

•

Pokud jsou dodržovány čisticí postupy uvedené níže, přenos infekčních agens (aerosolů) mezi
studenty je v průběhu kurzů KPR minimální.

Čištění mezi každým studentem
Mezi každým studentem obličej figuríny očistěte ubrousky na figurínu nebo jiným ≥ 70% roztokem ethanolu.
Důkladně očistěte ústa a nos figuríny!
Ubrousky na figurínu jsou antiseptické a obsahují 70% ethanol. Tento roztok inaktivuje většinu forem bakterií
a je obvykle účinný proti všem lipofilním virům.
Více informací o ubrouscích na figurínu a jak se používají

Po kurzu KPR
1) Likvidace dýchacích cest: Dýchací cesty jsou určeny k jednorázovému použití a není možné je čistit.

Pokud je prováděno dýchání z úst do úst, po jednom kurzu KPR je nutné je zlikvidovat.
2) Čištění kůží: Pro uchovávání figuríny v čistotě a v dobrých hygienických podmínkách je nezbytné

obličejové části pravidelně čistit jednou z níže popsaných metod.
•

Ruční čištění: Části je možné čistit manuálně. Položky ponořte do vody a přidejte
čisticí detergent.

•

Automatické čištění: Části je také možné čistit automatickým procesem. Použijte domácí myčku nebo
jiné mycí systémy.

Více informací o těchto čisticích metodách: Hygiena a postupy čištění figurín pro nácvik KPR

