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Opatření pro předcházení rizika 

• Sledovat rady a doporučení od orgánů 
veřejného zdraví a vládních zdrojů 

• Dodržovat osvědčené postupy prevence 
infekcí a zavést protokoly o čištění a 
dezinfekci 

• Omezit kontakt se zvířaty nebo lidmi, u 
kterých může být riziko infekce 

• Používat ochranné prostředky v 
prostředích, kde je potvrzeno riziko infekce 

• Pravidelně provádět hygienu rukou, 
zejména po kýchání a kašli 

• Pravidelně provádět čištění a dezinfekci 
pomocí ochranných pomůcek  

Nový koronavirus, který vypukl ve městě Wu-han v Číně, 
způsobuje virovou pneumonii a usmrtil již několik lidí. Předpokládá 
se, že pochází z trhu s mořskými plody ve Wu-hanu. 

Co je nový koronavirus?  

Virus z Wu-hanu patří do skupiny virů známých jako koronaviry. 
Tyto viry infikují zvířata a jakmile zmutují, tak se mohou následně 
přenášet ze zvířat na člověka a z jednoho člověka na druhého. 
Obavy z šíření nového typu koronaviru vyvolávají vzpomínky na 
epidemii SARS (z anglického Severe Acute Respiratory 
Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), která v letech 
2002-2003 postihla jižní Čínu. 

Příznaky infekce  

Mezi příznaky infekce patří dýchací potíže, horečka a kašel. U 
většiny z nich se také objeví pneumonie, což je zánět plic 
způsobující hromadění tekutin v plicích. 

Způsob přenosu  

Koronavirus byl pravděpodobně přenesen na lidi ze zvěře, ale 
zvířata nesoucí virus nebyly dosud identifikovány. Zvířata nesoucí 
virus mohou vykazovat některé příznaky infekce, ale s největší 
pravděpodobností nevykazují žádné příznaky přenášení viru. 
Potvrzen je rovněž přenos nemoci z člověka na člověka. 

 

Prevence – správné použití dezinfekčních prostředků 

• Kompletní řada dezinfekčních prostředků Diversey 

 • Nejmodernější systémy pro péči o ruce pro všechna prostředí, účinná 
hygiena rukou pro spolehlivou prevenci proti infekcím a zároveň 
ochrana pokožky  

• Kompletní čisticí a hygienická řešení pro plošnou dezinfekci a 
bezpečnější a čistší prostředí  

 

 

 

• Školící materiály 

• Hygienické plány a postupy 
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  Dezinfekce ploch 
                      

 
 
Bezoplachový dezinfekční prostředek na bázi alkoholu 
 
Použití: 
Suma Alcohol Spray D4.12 je kapalný dezinfekční prostředek k okamžitému použití 
pro sanitaci všech omyvatelných ploch, zařízení a předmětů, které přicházejí do styku 
s potravinami v kuchyních. Obsahuje směs alkoholů, která má optimální biocidní 
účinnost. Má široké spektrum účinnosti a je efektivní proti většině vegetativních forem 
mikroorganismů. 
 
Výhody 
• K okamžitému použití, bez ředění  
• Účinnost proti širokému spektru mikroorganismů  
• Nepění  
• Lze použít i v místech, která jsou citlivá na vlhkost  
• Snadno se odpařuje a nezanechává rezidua 
 
Mikrobiologická data  
Vyhovuje EN1276 a EN1650 za 15 sekund kontaktní doby v čistých podmínkách. Má virucidní 
účinnost (Polio-, Adeno- a Murine Norovirus) dle EN14476, neředěný, kontaktní doba 60 sekund. 
 
 
 

 
 
 
Odolné antibakteriální utěrky 
 
Použití: 
SUMA Lavette jsou antibakteriální, pratelné, rychleschnoucí utěrky, které zajistí 
maximální čistotu. Jejich jedinečná otevřená struktura zaručuje výjimečně účinný 
sběr nečistot a efektivní absorpci. Utěrky rychle schnou, a zůstávají tak déle čisté, 
zachovávají si nový vzhled a zajišťují tak optimální hygienu s minimem zápachů. 
Jedinečná kombinace vláken a pojiva zajišťuje jejich antibakteriální účinek 
předcházením růstu populace bakterií. Mohou být používány s jakýmikoliv 
čisticími a dezinfekčními přípravky. Jsou k dispozici v pěti různých barevných 
provedeních pro prevenci křížové kontaminace. 
 
Výhody 
• Vysoce odolné - vynikající poměr kvality a ceny 
• Otevřená struktura – výjimečně účinný sběr nečistot  
• Lze snadno vymáchat a rychle schnou – utěrky zůstávají déle jako nové  
• Antibakteriální účinek  
• Barevné značení pomáhá při plnění podmínek norem HACCP  
• Lze prát v pračce – připraveny na opakované použití  
• Certifikace pro styk s potravinami (FCC) 
 
 

 
    

Suma® Alcohol Spray 

 

Suma® Lavette 
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     Dezinfekce rukou 
 
 
 
Dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu 
 
Použití: 
Soft Care Des E Spray je dezinfekční prostředek na ruce na bázi ethanolu.  Ethanol je 
účinná dezinfekční látka, která působí na trvalou i přechodnou mikroflóru pokožky. 
Obsahuje i hydratační složky, které pečují o pokožku.  Lze ho proto doporučit i tam, kde 
se vyžaduje časté mytí rukou. 
 
Výhody 
• Široké spektrum účinnosti 
• Neparfemovaný, nepřenáší rušivé vůně do potravin 
• Obsahuje hydratační složku, pokožku nedráždí ani nevysušuje 
• Přenosné balení s aplikační pumpičkou 
 
Mikrobiologické účinnosti  
• Baktericidní účinnost (A)  
• Methycillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)  
• Mycobacterium terrae a Mycobacterium avium (T,M)  
• Viry ptačí a prasečí chřipky  
• Virucidní účinnost vůči Murine Noro virus, BVDV a Vaccinia virus (B) 
 

      
 
 
 
Gelový dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu 
 
Použití: 
Soft Care MED je dezinfekční prostředek na ruce. Je použitelný pro hygienickou i 
chirurgickou dezinfekci rukou, i ve stravovacích provozech, obchodech a 
v potravinářském průmyslu. Účinkuje baktericidně, fungicidně i virucidně. Aplikace na 
umyté a usušené ruce, není potřeba oplachovat. Nevysušuje pokožku, pH 6,8 – 7,2. 
 
Výhody 
• Široké spektrum účinnosti 
• Neparfemovaný, nepřenáší rušivé vůně do potravin 
• Obsahuje hydratační složku, pokožku nedráždí ani nevysušuje 
• Přesné dávkování pomocí dávkovače SoftCare dispenser 
 
Mikrobiologické účinnosti  
• EN1500 (15 sekund, 5 ml)  
• EN13727 (čisté podmínky, 15 sekund)  
• EN13727 MRSA (čisté podmínky, 15 sekund)  
• EN13624 účinnost proti kvasinkám (čisté podmínky, 15 sekund)  
• EN1275 (čisté podmínky, 15 sekund) EN1276 (čisté podmínky, 30 sekund)  
• EN1650 účinnost proti kvasinkám (čisté podmínky, 15 sekund)  
• EN14348 (čisté podmínky, 15 sekund)  
• EN12791 (120 sekund; dokonale smočené ruce po dobu 2 minut) 

SoftCare Des E 

 

SoftCare MED 

 

       


