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Návod k obsluze 

Čištění / repasování nástěnných dávkovačů 
dezinfekčních a čisticích prostředků 

Obecná poznámka! 

Pro zajištění správné funkce nástěnného dávkovače je nutné jej v pravidelných intervalech ručně čistit. 

Podle lékařského doporučení Institutu Roberta Kocha o dezinfekci rukou musí být dávkovače 
mycího krému a dezinfekčních prostředků snadno čistitelné a snadno dezinfikovatelné. 
Dávkovače mycího krému je třeba před opětovným naplněním důkladně vyčistit a vydezinfikovat. Systém 
je třeba několikrát důkladně propláchnout horkou vodou, aby se zabránilo tvorbě usazenin. Nádoby, které 
nebyly zcela vyprázdněny, se nesmí znovu plnit. 

Před použitím nových výrobků vždy zkontrolujte kompatibilitu výrobku a dávkovacího systému, abyste 
zajistili správnou funkci. 

Ruční čištění dávkovacího systému 

1. Vyjměte láhev z dávkovače.

2. Vyjměte dávkovač z držáku nebo ze zadní stěny dávkovače.

V případě potřeby odstraňte šrouby upevňující dávkovač k nástěnnému držáku.

3. Vyjměte dávkovací čerpadlo.

4. Tělo důkladně opláchněte pod tekoucí horkou vodou, dokud nejsou vidět

žádné zbytky.

5. Díly čistěte vlhkým jednorázovým hadříkem.

6. Všechny části dávkovače postříkejte povrchovým dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu a v 
případě potřeby otřete jednorázovým hadříkem.

Nápověda: 
Dodržujte dobu působení použitého dezinfekčního prostředku. 

Ruční příprava čerpadla 

1. Opláchněte čerpadlo horkou vodou, dokud nebudou viditelné zbytky přípravku.

2. Čerpadla, která byla použita k dávkování mýdla, vypláchněte dezinfekčním prostředkem na

ruce a nechte působit nejméně 5 minut (je třeba dodržet dobu expozice).

3. Poté čerpadlo vyprázdněte.

4. Jakmile je čerpadlo zcela suché, vložte jej zpět nebo jej uložte bez prachu až do

opětovného použití.

Nápověda: 
Nepoužívejte abrazivní, žíravé nebo chlór obsahující čisticí prostředky. 
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Doporučení intervalů čištění 

Specifikace pro složení a čištění dávkovače zahrnují 

a) Doporučení o hygieně rukou, Komise pro nemocniční hygienu Institutu

Roberta Kocha (www.rki.de),

b) a také v doporučení DGKH (Německá společnost pro nemocniční hygienu).

(www.dgkh.de), Požadavky na dávkovače mýdla a dezinfekčních prostředků, definice.

Náš výrobce doporučuje kromě pravidelného čištění při doplňování nebo výměně lahví dvakrát ročně 
provést kompletní regeneraci. Měla by také pokračovat pravidelná dezinfekce dávkovačů otěrem podle 
specifikací vnitřního hygienického managementu. 

Čištění čerpadla může být nutné častěji v závislosti na použitých prostředcích. Zejména v případě prostředků 
s vysokým obsahem ztužujících látek je třeba usazeniny pravidelně a velmi důkladně odstraňovat. 

U mýdel je nutné před každým novým naplněním vyčistit dávkovač a pumpu. 

Vezměte prosím na vědomí! 

Po ručním čištění se před opětovným sestavením nástěnného dávkovače ujistěte, že jsou všechny 
nerezové kuličky potřebné pro vytvoření tlaku správně umístěny a nejsou zaseknuté. Uvízlé kuličky z 
nerezové oceli lze uvolnit protřepáním nebo lehkým poklepáním na pevný povrch. 

*Zdroj:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Haendehyg_Rili.pdf? blob=pu 
blicationFile 
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