
PLAN HIGIENY GABINETU KOSMETYCZNEGO
I SALONU FRYZJERSKIEGO

© Ecolab OCTOBER 2018. All rights reserved.

ECOLAB Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
www.ecolab.pl 

CO?
Obiekt

JAK?
Czynność

CZYM?
Środki dezynfekcyjne / 

procedury

KIEDY?
Zastosowanie

KTO?
Osoba  

odpowiedzialna

HIGIENA PERSONELU

RĘCE PERSONELU

MYCIE RĄK Manisoft, Manisoft foam, Seraman sensitive, Seraman 
sensitive foam, Seraman Soft (preparaty myjące)
- nanieść na zwilżone dłonie i umyć

• przed rozpoczęciem 
pracy z każdym 
klientem i po jej 
zakończeniu

DEZYNFEKCJA RĄK Skinman Soft Protect (preparat dezynfekcyjny)
- wcierać w dłonie przez 20 sek.
Spirigel Complete (żelowy preparat dezynfekcyjny)
- wcierać w dłonie 30 sek.

• przed rozpoczęciem 
pracy z każdym 
klientem i po jej 
zakończeniu

PIELĘGNACJA RĄK Silonda, Silonda sensitive, Silonda Lipid  
(preparaty pielęgnacyjne o właściwościach nawilżających)

• w razie potrzeby, kilka 
razy dziennie

HIGIENA KLIENTA

STOPY I RĘCE

MYCIE RĄK I CIAŁA Skinsan Scrub N (foam) (preparat myjący o właściwościach 
mikrobójczych)  
-  dodać niewielką ilość preparatu do kąpieli przed zabiegiem

• przed zabiegiem 
manicure i pedicure

• przed zabiegami 
naruszającymi ciągłość 
skóry (np. manicure, 
pedicure, akupunktura, 
tatuaże, piercing, 
przekłuwanie uszu)

DEZYNFEKCJA SKÓRY RĄK I STÓP Skinsept Pur (preparat do dezynfekcji skóry)
-spryskać skórę klienta, odczekać 15 sek.
CITROclorex 2% (preparat do dezynfekcji skóry) 
- spryskać skórę klienta, odczekać 30-60 sek.  
Incidin M spray Extra  
(preparat do profilaktyki przeciwgrzybiczej) 
-  spryskać stopy klienta, poczekać do wyschnięcia
Skinsan Scrub N (foam) 
(preparat myjący o właściwościach mikrobójczych)
- dodać niewielką ilość preparatu do kąpieli przed zabiegiem

• przed zabiegami 
naruszającymi ciągłość 
skóry (np. manicure, 
pedicure, akupunktura, 
tatuaże, piercing, 
przekłuwanie uszu)

• przed zabiegiem 
manicure i pedicure

 
Powyższy plan higieny jest tylko propozycją. Jego przyjęcie i stosowanie nie zwalnia użytkownika z obowiązku kontrolowania jego 
ważności i aktualizowania. Dokładne informacje na temat spektrum działania poszczególnych preparatów w ww. czasach i stężeniach 
są podane na ulotkach informacyjnych i oryginalnych etykietach na opakowaniach produktów.
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HIGIENA URZĄDZEŃ I NARZĘDZI

NARZĘDZIA KOSMETYCZNE 
I FRYZJERSKIE NIE 

NARUSZAJĄCE TKANEK  
(SZCZOTKI, GRZEBIENIE)

DEZYNFEKCJA PRZEZ 
SPRYSKANIE LUB PRZETARCIE 
CHUSTECZKĄ

Incidin OxyFoam / S
(gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny) 
- spryskać powierzchnię
Incidin liquid spray  
(gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny) 
-  spryskać powierzchnię, odczekać 1 min.
Incidin OxyWipe / S (chusteczki dezynfekcyjne)
-przetrzeć powierzchnię
Incides N (chusteczki dezynfekcyjne)
- przetrzeć, odczekać 1 min.

• bezpośrednio po użyciu

OSTRE NARZĘDZIA 
KOSMETYCZNE I FRYZJERSKIE 

(M.IN. NOŻYCZKI, CĄŻKI, PENSETY 
ITP.) NARUSZAJĄCE TKANKI

DEZYNFEKCJA CHEMICZNA 
PRZEZ ZANURZENIE 
W PREPARACIE 
DEZYNFEKCYJNYM 
W SPECJALNEJ WANNIE 
DEZYNFEKCYJNEJ (IW2K)

Sekusept Aktiv 
-  zanurzyć w 2% roztworze preparatu przez 15 min.
Sekusept Pulver + Aktywator 2%
- zanurzyć w 2% roztworze preparatu przez 30 min.
Sekulyse 
-  zanurzyć w 1% roztworze preparatu przez 15 min.

• bezpośrednio po użyciu

DEZYNFEKCJA CHEMICZNA 
W MYJCE ULTRADŹWIĘKOWEJ

Sekusept plus 
-  zanurzyć w 4% roztworze preparatu przez 5 min.

• bezpośrednio po użyciu

FREZY, KAMIENIE ŚCIERNE

DEZYNFEKCJA PRZEZ 
ZANURZENIE W PREPARACIE 
DEZYNFEKCYJNYM 
W SPECJALNYM POJEMNIKU 
SEKUDRILLBOX

Sekudrill 
(gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny)
- zanurzyć w preparacie przez 10 min.
-  przy użyciu myjki ultradźwiękowej:  

zanurzyć preparat przez 10 min.

• bezpośrednio po użyciu
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HIGIENA POMIESZCZEŃ
MAŁE TRUDNO DOSTĘPNE 

POWIERZCHNIE (NP. STOŁY, 
BLATY ROBOCZE, INNE 

POWIERZCHNIE ULEGAJĄCE 
KONTAMINACJI)

DEZYNFEKCJA PRZEZ 
SPRYSKANIE LUB PRZETARCIE

Incidin OxyFoam / S (gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny) 
- spryskać powierzchnię
Incidin liquid spray (gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny)
-  spryskać dezynfekowaną powierzchnię, odczekać 1 min.
Incidin OxyWipe / S (chusteczki dezynfekcyjne)
-przetrzeć powierzchnię
Incides N (chusteczki dezynfekcyjne)
- przetrzeć powierzchnię, odczekać 1 min.

• po każdym zabiegu lub 
w razie porzeby

FOTELE, LEŻANKI, ŁÓŻKA 
SOLARYJNE, MEBLE I INNE MAŁE 
POWIERZCHNIE I PRZEDMIOTY 

ULEGAJĄCE KONTAMINACJI ORAZ 
NIEODPORNE NA DZIAŁANIE 

ALKOHOLI

DEZYNFEKCJA PRZEZ 
SPRYSKANIE LUB PRZETARCIE

Incidin foam (gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny)
-  spryskać dezynfekowaną powierzchnię, odczekać 5 min.
Incidin OxyFoam / S
(gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny) 
- spryskać powierzchnię

• po każdym zabiegu lub 
w razie porzeby

DUŻE, TWARDE, ZMYWALNE 
POWIERZCHNIE  

(TJ. PODŁOGI, ŚCIANY, SZAFKI, 
OKOLICE BASENU, SPA, SAUNY)

MYCIE I DEZYNFEKCJA Laudamonium (preparat myjąco-dezynfekcyjny)
-  zmyć 2% roztworem i pozostawić do wyschnięcia
Medicarine (tabletki do przygotowania roztworu r-ru)
-  przygotować roztwór preparatu rozpuszczając 1 tabletkę  

w 1,5 l wody

• w razie potrzeby

WSZELKIE POWIERZCHNIE ZANIECZYSZCZONE 
SUBSTANCJĄ ORGANICZNĄ

ZASYPYWANIE I ZALEWANIE 
PLAM KRWI, WYDALIN, WYDZIELIN

Actichlor Granules (gotowy do użycia)
-  zasypać skażone miejsce do całkowitego pokrycia zanieczyszczenia, 
pozostawić na 2 min. potem osuszyć ręcznikiem jednorazowym. 
Następnie przeprowadzić dezynfekcję powierzchni i wytrzeć wilgotnym 
ręcznikiem jednorazowym. Wszystkie pozostałe odpady odpowiednio 
zabezpieczyć i przekazać do utylizacji.

Medicarine (tabletki)
-  przygotować roztwór preparatu rozpuszczając 1 tabletkę w 1,5 l wody 
(działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze) lub 2 tabletki 
na 1,5 l wody (działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, 
wirusobójcze). Przygotowanym roztworem zdezynfekować powierzchnię 
lub zanurzyć w nim dezynfekowane przedmioty, odczekać 15 minut.

• w razie potrzeby

 Powyższy plan higieny jest tylko propozycją. Jego przyjęcie i stosowanie nie zwalnia użytkownika z obowiązku kontrolowania jego 
ważności i aktualizowania. Dokładne informacje na temat spektrum działania poszczególnych preparatów w ww. czasach i stężeniach 
są podane na ulotkach informacyjnych i oryginalnych etykietach na opakowaniach produktów.
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