
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E
KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

VIROVÁ HEPATITIDA TYPU A

Dezinfekce – preventivní opatření proti šíření nákazy

Virová hepatitida typu A, nebo-li žloutenka či tzv. „nemoc špinavých rukou“ je vyvolána virem 
hepatitidy A, který je velice odolný proti vlivům vnějšího prostředí – přežívá ve zmraženém stavu 
léta a několik týdnů při pokojové teplotě.
Nejčastější cestou přenosu je přenos stolicí infikovaného člověka – a to přenos přímý od osoby k
osobě např. špinavýma rukama a nepřímý – kontaminovanou vodou, potravinami či předměty.
Důležitým preventivním opatřením proti šíření tohoto onemocnění je dodržování osobní hygieny a
ničení původce onemocnění v prostředí dezinfekcí. Virus je ničen např. po pětiminutovém varu, po 
působení dezinfekčních přípravků (chlorových preparátů, kyseliny peroctové apod.).

POSTUP PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ A DEZINFEKCI
(uvedené přípravky jsou účinné na virus hepatitidy typu A)

Mytí a dezinfekce rukou: 

 vždy po použití WC
 před jídlem
 před přípravou jídla
 před jeho vydáváním
 před začátkem pracovní činnosti
 po skončení práce 

               
               O      mýt ruce vodou a mýdlem, dokonale osušit jednorázovým materiálem na 

utírání rukou a na suché ruce nanést přípravek Skinman Complete (výrobce 
Ecolab Hygiene, s.r.o.) – na omytých rukou je potřebná doba působení přípravku 1 
min, na suchých neomytých rukou (v případě, že není dostupná tekoucí pitná voda) 
je doba působení přípravku 2 minuty, po celou dobu dezinfekce musí být ruce 
vlhké od dezinfekčního přípravku (nanáší se v množství 3 – 5 ml přípravku na 
suché ruce).

                

                Možno použít i 0,5% roztok Chloraminu T (výrobce Bochemie s.r.o.) – ruce
důkladně omýt vodou a mýdlem a ponořit do připraveného roztoku Chloraminu, 
nechat nejméně 1 minutu ponořené, neutírat - nechat ruce volně oschnout, poté 
opláchnout pitnou vodou. Roztok doporučujeme měnit 2x denně.  

Po dezinfekci je vhodné ruce ošetřit přípravkem např. Herbalona, Indulona, Silonda apod.



Plochy a povrchy:

                  
Dezinfikujeme přípravkem Medicarine (výrobce Ecolab Hygiene, s.r.o.) –           
2 tablety rozpustíme v 10 litrech vody – podlahy, stolky i velké plochy otřeme –
doba působení roztoku je 5 minut.

                  

Lze použít přípravek Incidin Rapid 0,75% (výrobce Ecolab Hygiene, s.r.o.) –
doba působení 30 minut.

Pokud použijeme Chloramin T (výrobce Bochemie s.r.o.), doporučená 

koncentrace je 2% a doba působení minimálně 30 minut (cca 200 g Chloraminu 

T na cca 10 litrů vody). Pokud aplikujeme na plochy, které mohou přijít do styku

s potravinami, opláchneme po provedení dezinfekce a uplynutí minimální doby 

expozice (působení roztoku) pitnou vodou.

Lze použít též 10% Savo (výrobce Bochemie s.r.o.) – doba
působení 30 minut, či 3% Savo Prim – doba působení 15 min.  

WC, výlevky, umyvadla a sprchy:

Dezinfekci záchodových mís, sedaček, umyvadel, vodovodních kohoutků, klik u dveří a stěn
sociálních zařízení můžeme provést též výše uvedenými přípravky:
Medicarine – (2 tablety na 10 litrů vody) nechat působit 5 minut
Chloramin T – koncentrace 2% na dobu 30 minut
Savo – 10% nechat působit 30 minut
Savo Prim – 3% nechat působit 15 minut
Dezinfekční roztok nanášíme důkladně smočeným hadrem či mopem tak, aby byl dezinfikovaný 
povrch důkladně navlhčen – NEUTÍRÁME a necháme volně zaschnout.  



Nádobí:

V myčce: nádobí po důkladné mechanické očistě dezinfikujeme výše uvedeným přípravkem 
Medicarine (4 tablety na 10 litrů vody, doba působení 5 minut), po uplynutí doby 
expozice umyjeme v myčce.

Ruční mytí: použijeme výše uvedený přípravek Medicarine (2 tablety na 10 litrů vody, doba 
působení 5 minut) – omyté nádobí vložíme do roztoku a po uplynutí doby expozice 
důkladně opláchneme pitnou vodou.

Možno použít i výše uvedené přípravky:
Chloramin T – 2%, doba působení 30 minut
SAVO Prim – 3%, doba působení 15 minut
Nádobí a příbory po použití ponoříme do připraveného roztoku a po uplynutí doby expozice 
opláchneme pitnou vodou.

Prádlo:
Prádlo doporučujeme vyprat při teplotě vyšší než 90°C (program s vyvářkou) – dle snášenlivosti 
materiálu.
Kontaminované, infikované prádlo namočíme do výše uvedených přípravků:
2% Chloraminu T, na dobu 30 minut
3% Savo Prim, na dobu 30 minut
(POZOR: tyto dezinfekční přípravky mají bělící účinky, nepoužívat na hedvábí, vlnu, 
nestálobarevné prádlo).




