


Mikroflóra kože 
Rezidentná 

 trvalá, fixná koži vlastná 
 na povrchu i vnútri 

pokožky 
 konštatné zloženie 
 20% mikroflóry nemožno 

odstrániť 
 Väčšinou nepatogénne 

mikroorganizmy 
 

Tranzientná 
 je odrazom prostredia, v 

ktorom ruky pracujú 
 Získava sa kontaktom s 

kontaminovanými 
miestami a predmetmi 

 Prežíva obmedzenú dobu 
(niekedy 150 min.) 

 Dá sa odstrániť 
umývaním a dezinfekciou 



4 stupne umývania rúk 

bežné umývanie rúk 

hygienické umývanie rúk 

hygienická dezinfekcie rúk 

chirurgická dezinfekcie rúk 



Bežné umývanie rúk 
 teplá voda 

 tuhé alebo tekuté mydlo 

 trvanie umývania – 30 
sekúnd 

 opláchnuť vodou 

 osušenie jednorazovým 
uterákom 

 odstránenie viditeľných 
nečistôt 

Kedy sa vykonáva? 

 Pred jedlom, po použití 
toalety 

 Keď sú ruky viditeľne 
znečistené  

 

1. Umyte si 
ruky pod 
tečúcou vodou 

2. Aplikujte mydlo na 
ruky a umývajte ich 15 
sekúnd 

3. Umývajte s 
mydlom dlaň, chrbát 
ruky, vnútorné 
strany prstov a palec 

4. Opláchnite ruky 
pod tečúcou vodou 

5. Zatvorte 
vodu lakťom 

6. Na osušenie rúk použiť 
jednorázový uterák 



Hygienické umývanie rúk 
 sa vykonáva za použitia 

dezinfekčného mydla 

 jej cieľom je 
odstránenie nečistôt a 
odstránenie 
tranzientnej mikroflóry 

Kedy sa vykonáva? 

 pri príprave a výdaji 
jedla 

 pri výkone osobnej 
hygieny pacienta  

 pri ošetrovaní 
infekčných osôb  

 



Hygienické dezinfekcia rúk 
  používa sa najmä v 

zdravotníctve 

 vykonáva sa alkoholovým 
bezvodným dezinfekčným 
prostriedkom  

 je súčasťou bariérovej 
ošetrovateľskej techniky 

Kedy sa vykonáva? 

 vykonáva sa po náhodnej 
kontaminácií rúk biologickým 
materiálom, alebo pri 
pretrhnutí rukavíc  

 pred invazívnymi zákrokmi 

 pred aseptickými zákrokmi 

 Pred ošetrením 
imunodeficientného pacienta 

 

 

 

 

 

Dezinfekcia  rúk by mala  trvať 20 – 30 sek   

do dlane ruky aplikujeme 
dezinfekčný roztok 

dlaň na dlaň 

dlaň na chrbát ruky 
s roztiahnutými 

prstami 
so skríženými 

prstami 

palce prsty na dlaň ruky sú čisté 



Chirurgická dezinfekcia rúk 
  sa používa k príprave rúk operačného tímu. 

Jej cieľom je odstránenie tranzientnej a 
redukcii rezidentnej mikroflóry na rukách a 
predlaktiach. 

 pred chirurgickou dezinfekciou rúk a pred 
zahájením operačného programu sa vykonáva 
bežné umývanie rúk a predlaktia. 

Kedy sa vykonáva? 

Vykonáva sa pred zahájením operačného 
programu, medzi jednotlivými operáciami a 
pri porušení celistvosti rukavíc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chirurgická dezinfekcia rúk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHDR - Chirurgická dezinfekcia rúk musí zabezpečiť, aby 
ruky operačného tímu boli čisté a suché. Pred CHDR musia 
byť ruky umyté vodou a mydlom. 
Pri umývaní rúk musí mať operačný tím operačné oblečenie, 
čiapku a masku.  
Po operácii a odstránení rukavíc, ruky musia byť ošetrené 
dezinfekčným roztokom a umyté mydlom a vodou 

Do dlane ľavej ruky 
aplikujeme 5 ml 

dezinfekčného roztoku 
na báze alkoholu 

Končeky prstov pravej 
ruky namočíme do 

dezinfekčného roztoku 
na báze alkoholu asi na 

5 sekúnd  

Poteriať krúživým 
pohybom dlaňou ľavej 
ruky  pravé predlaktie 

až po lakeť, kým sa 
dlaň celkom nevysuší 

Pozri legendu pri 
obrázku 3 

Pozri legendu pri 
obrázku 3 

Pozri legendu pri 
obrázku 3 

Pozri legendu pri 
obrázku 3 

Do dlane pravej ruky 
aplikujeme 5 ml 

dezinfekčného roztoku 
na báze alkoholu 

Poteriať krúživým 
pohybom dlaňou ľavej 
ruky  pravé predlaktie 

až po lakeť, kým sa 
dlaň celkom nevysuší 

Končeky prstov ľavej 
ruky namočíme do 

dezinfekčného roztoku 
na báze alkoholu asi na 

5 sekúnd  

Do dlane ľavej ruky 
aplikujeme 5 ml 

dezinfekčného roztoku 
na báze alkoholu, 

poteriame obe ruky k 
zápästiu tak, ako je 

uvedené na obrázkoch 
12 -17.  

Dezinfekčný roztok 
krúživým pohybom 

rozotierame na celom 
povrchu obidvoch dlaní  

Dezinfekčný roztok 
rozotierajte dlaňou ľavej 

ruky  na chrbte pravej ruky 
a opačne 

Vtierame  
dezinfekčný roztok 

aj medzi prstami 
obidvoch rúk 

Vtierame  dezinfekčný 
roztok so skríženými 

prstami 

Vtierame  dezinfekčný 
roztok krúživým 

pohybom pravej dlane  
na ľavom palci a 

opačne 

Ak máme ruky suché, 
sme oblečení v 

sterilnom chirurgickom 
oblečení a máme 

sterilné rukavice , 
môžeme vstúpiť do OP 

sály 


